BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada BAB III pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama nilai
kultural dan kemajemukan bangsa. Selanjutnya pada BAB X pasal 36 ayat
(2) dinyatakan bahwa Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan
dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan,
polensi daerah, dan peserta didik, dan pada pasal yang sama ayat (3) butir c
menyatakan bahwa Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan
dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia dengan memperhatikan
keragaman potensi daerah dan lingkungan (Hasbullah, 2006: 14).
Pasal 37 ayat (l) menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan
menengah wajib memuat Keterampilan/kejuruan (butir i) dan muatan lokal
(butir j). Tujuan pendidikan secara umum adalah membentuk manusia dewasa
baik jasmani maupun rohani, tujuan pendidikan di lndonesia adalah
membentuk manusia yang mempunyai cita-cita yang sesuai dengan yang
termaksud dalam Pancasila, yaitu bertujuan untuk meningkatkan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi
pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan
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cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembanguan yang
dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas
pembangunan bangsa (Soedijarto, 2008: 47).
Sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, maka pengembangan kurikulum dikembangkan sesuai
dengan prinsip potensi daerah. Pergeseran paradigma dalam pranata
pendidikan

yang

semula

terpusat

menjadi

desentralistis

membawa

konsekuensi dalam pengelolaan pendidikan, khususnya di tingkat sekolah.
Kebijakan tersebut dapat dimaknai sebagai pemberian otonomi yang seluasluasnya kepada sekolah dalam mengelola sekolah, termasuk di dalamnya
berinovasi dalam pengembangan kurikulum dan model-model pembelajaran
(Hasbullah, 2006: 14).
Salah satu muatan dalam kurikulum yang mengacu pada potensi daerah
adalah pembelajaran Bahasa Daerah. Penetapan Bahasa Jawa sebagai salah
satu mata pelajaran muatan lokal (Mulok) dilakukan melalui Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor. 895.5/01/2005 tentang Kurikulum Mata
Pelajaran Bahasa Jawa Tahun 2004 untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI,
SMP/SMPLB/MTs, dan SMA/SMALB/SMK/MA Negeri dan Swasta Propinsi
Jawa Tengah (Pemprov Jateng, 2005).
Pembelajaran Bahasa Jawa berfungsi untuk memperkenalkan siswa
mengenal dirinya dan budaya daerahnya. Hal ini dikarenakan bahwa dalam
kurikulum pembelajaran bahasa, materi dikembangkan dengan tujuan untuk
mempersiapkan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang menjadikan
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mereka mampu merefleksikan pengalamannya sendiri dan pengalaman orang
lain, mengungkapkan gagasan dan perasaan, dan memahami beragam nuansa
makna dalam bahasa yang diajarkan (Anonim, 2004: 5). Peserta didik
diharapkan mampu mengenal budayanya, mengemukakan gagasan dan
perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut,
membuat keputusan yang bertanggungjawab pada tingkat pribadi dan sosial,
menemukan serta menggunakan kemampuan-kemampuan analitis dan
imaginatif yang ada dalam dirinya melalui pembelajaran bahasa.
Pengelolaan pembelajaran mulok bahasa Daerah dilakukan dengan
mengacu pendapat Bloom tentang taksonomi pembelajaran. Pengelolaan
dilakukan berdasarkan teori Bloom yang menyatakan bahwa “one must
proceed linearly from lower to higher levels when teaching content” (Good
dan Brophy, 2004: 128). Fungsi pembelajaran Bahasa Jawa, dalam konteks
pendidikan, adalah berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi dalam rangka
mengakses informasi dan dalam konteks sehari-hari adalah sebagai alat untuk
membina hubungan interpersonal, bertukar informasi serta menikmati estetika
bahasa dalam budaya Jawa. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Jawa adalah
untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jawa dalam
bentuk lisan dan tulis; menumbuhkan kesadaran tentang hakikat dan
pentingnya bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa daerah di Indonesia; dan
untuk mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antar bahasa
dan budaya serta memperluas cakrawala budaya (MGMP Bahasa Jawa, 2006:
12).
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Bagi

Budaya

Jawa,

Bahasa

Jawa

dimaknai

sebagai

wahana

pembentukan karakter bangsa yang ditandai oleh sikap dan perilaku yang
berdasarkan pada budaya dan adat istiadat Jawa serta aturan yang telah
menjadi kesepatakan kolektif. Hal itu merupakan implementasi dari hasil
pendidikan terutama hasil PBM (Proses Belajara Mengajar) bahasa dan sastra
Jawa di sekolah (Prihatin, 2006: 7).
Pembelajaran Bahasa Jawa pada dasarnya dapat dijadikan wahana
penanaman watak, pekerti, terutama melalui penerapan unggah-ungguh pada
masyarakat Jawa serta memiliki peran sentral dalam pengembangan watak,
dan pekerti bangsa. Pembelajaran Bahasa Jawa diharapkan dapat membantu
peserta didik mengenal dirinya, lingkungannya, menerapkan dalam tata krama
budayanya, menghargai potensi bangsanya, sehingga mampu mengemukakan
gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat, dan dapat menemukan
serta menggunakan kemampuan analisis, imajinatif dalam dirinya.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Jawa
sangat jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini dikemukakan oleh Sudjarwadi
(2006: 10) yang menyatakan bahwa siswa belum/ tidak mempraktekkan
Bahasa Jawa di Sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pemahaman siswa
terhadap kosa kata Bahasa Jawa sangat minim. Pengetahuan dan penerapan
unggah-ungguh sangat sulit dan kaku. Banyak guru yang kurang memahami
dan menguasai materi, karena tidak didukung oleh latar pendidikan bahasa
Jawa.Teladan dari guru untuk ditiru siswa masih kurang. Fasilitas media
maupun alat peraga yang digunakan masih sedikit/kurang. Kurangnya alokasi
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waktu dengan saratnya materi. Kurangnya perhatian beberapa pihak yang
menganggap Bahasa Jawa adalah mata pelajaran yang tidak penting.
Pembelajaran belum memberi kontribusi berarti dalam perubahan pola tingkah
laku negatif menjadi positif. Pembelajaran Bahasa Jawa belum dikemas dalam
skenario yang mencerminkan penanaman pendidikan watak dan pekerti
bangsa.
Dengan diterapkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang
kemudian diganti dengan KTSP, sekolah sebenarnya mempunyai peluang
yang sebanyak-banyaknya untuk ikut mengembangkan dan melestarikan
kebudayaan Jawa, lengkap beserta adat istiadat dan bahasa pergaulannya.
Sudah

barang

tentu,

nilai-nilai

yang

dipelajarari,

dilestarikan,

dan

dikembangkan adalah nilai-nilai positip yang membawa dampak kehidupan
sosial dan kehidupan kultural beserta pola pikir yang tidak berlawanan dengan
ajaran agama serta tidak ketinggalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
Penurunan pemakaian bahasa daerah juga dipicu oleh adanya anggapan
negatif masyarakat terhadap bahasa daerah. Baird dan Kramer (2006)
menyebutkan sejumlah anggapan negatif masyarakat terhadap bahasa daerah
yaitu: (1) bahasa daerah adalah sesuatu yang kuno, berasal dari masa lampau;
(2) bahasa daerah tidak berguna di luar daerahnya; (3) bahasa daerah
merupakan bahasa orang miskin dan tidak berpendidikan; (4) bahasa daerah
menghalangi proses belajar dan menjadi orang pintar; (5) bahasa daerah
menghalangi kemajuan; (6) bahasa daerah lambang keterbelakangan;
(7) bahasa daerah tidak bergengsi (Baird dan Kramer, 2006: 14).
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Berangkat dari latar belakang tersebut maka diperlukan adanya suatu
model pembelajaran bahasa Jawa yang

dapat mendorong adanya rasa

kebanggaan pada para penggunanya dan tumbuh keinginan untuk melestarikan
budayanya. Hal ini dikarenakan siapa lagi yang akan melestarikan aksara
Jawa, kalau bukan generasi muda.
Model pembelajaran bahasa itu sendiri, menurut beberapa ahli, dapat
diklasifikasikan atas tiga perspektif. Perspektif yang pertama, adalah
perspektif nativistik. Perspektif ini beranggapan bahwa setiap anak yang lahir
telah dilengkapi dengan kemampuan bawaan atau alami untuk dapat berbahasa
(Yunus, 2007: 15). Perspektif ini didasarkan pada adanya kemampuan bawaan
berbahasa pada anak yang disebut dengan ’piranti pemerolehan bahasa’
(language acquisition device, atau LAD) yang berpusat di otak (Good dan
Brophy, 1994: 144).
Perspektif yang kedua adalah perspektif behavioristik, yang berpendapat
bahwa penguasaan bahasa anak ditentukan oleh rangsangan yang diberikan
lingkungannya. Anak tidak memiliki peranan aktif, hanya sebagai penerima
pasif dan peniru belaka. Perkembangan bahasa anak sangat ditentukan oleh
kekayaan dan lamanya latihan yang diberikan oleh lingkungan, serta peniruan
yang dilakukan anak terhadap tindak berbahasa lingkungannya (Yunus, 2007:
15).
Perspektif ketiga berupa perspektif kognitif, yang berpendapat bahwa
penguasaan dan perkembangan bahasa anak ditentukan oleh daya kognitifnya.
Lingkungan

tidak

serta

merta

memberikan

pengaruhnya

terhadap
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perkembangan intelektual dan bahasa anak, kalau si anak sendiri tidak
melibatkan diri secara aktif dengan lingkungannya.
Berdasarkan beberapa perspektif tersebut di atas, maka menurut
Yunus dikatakan bahwa anak-anak belajar dan menguasai bahasa tanpa
disadari, dan tanpa beban, apalagi diajari secara khusus. Mereka belajar
bahasa melalui lima pola yang meliputi: 1) Semua komponen, sistem, dan
keterampilan bahasa dipelajari secara terpadu; 2) Belajar bahasa dilakukan
secara alami, langsung, dan kontekstual; 3) Belajar bahasa dilakukan secara
bertahap; 4) Belajar bahasa dilakukan melalui strategi uji-coba dan strategi
lainnya; dan 5) Anak belajar bahasa karena ia memerlukannya (Yunus, 2007:
17).
Salah

satu

sekolah

yang

dipandang

cukup

berhasil

dalam

mengaplikasikan model pembelajaran bahasa Daerah, dalam hal ini bahasa
Jawa, adalah SD Negeri Sraten 02 Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
Input sekolah berupa siswa, yang sebagian besar berasal dari keluarga muda
kaum pendatang, merupakan generasi yang tidak mempunyai akar kebahasaan
bahasa Jawa yang kuat. Meskipun demikian, sekolah ini menerapkan cara
pengembangan bahasa Jawa dengan cara yang cukup unik, yaitu dengan
menetapkan hari khusus dalam satu minggunya untuk penggunaan bahasa
Jawa, yaitu pada setiap hari Kamis. Pada hari tersebut, seluruh interaksi yang
dilakukan, baik dalam pembelajaran maupun di luar kelas, wajib
menggunakan bahasa Jawa krama. Penggunaan bahasa krama hanya
dikhususkan dalam interaksi antara siswa dengan guru, sedangkan interaksi
antar siswa diperbolehkan menggunakan bahasa Jawa ngoko.
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Hal yang mendasari diberlakukannya langkah pengembangan bahasa
Jawa di sekolah tersebut adalah adanya kesadaran dari pengelola sekolah
bahwa secara perlahan bahasa Jawa sudah mulai ditinggalkan para
pemakainya. Untuk itu sekolah memandang perlunya dilakukan pembiasaan
penggunaan bahasa Jawa sejak dini agar generasi sekarang masih mengenal
dan dapat menggunakan bahasa Jawa dengan baik.
Langkah yang dilakukan oleh pengelola sekolah di SD Negeri Sraten 02
Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo patut dipertimbangkan untuk
dijadikan percontohan di sekolah-sekolah lain. Berangkat dari latar belakang
tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pengelolaan pembelajaran
bahasa Jawa di sekolah tersebut. Adapun judul dalam penelitian ini adalah
“Pengelolaan Pembelajaran Bahasa Jawa di SD Negeri Sraten 02 Kecamatan
Gatak Kabupaten Sukoharjo”.
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus dalam
penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengelolaan pembelajaran Bahasa Jawa
di SD Negeri Sraten 02 Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo? Fokus
tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam tiga sub fokus sebagai berikut:
1. Bagaimanakah karakteristik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
dan evaluasi pembelajaran Bahasa Jawa di SD Negeri Sraten 02
Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo?
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2. Bagaimanakah karakteristik sumber belajar yang digunakan dalam
pembelajaran Bahasa Jawa di SD Negeri Sraten 02 Kecamatan Gatak
Kabupaten Sukoharjo?
C. Tujuan Penelitian
Mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan umum penelitian
ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik Bagaimanakah pengelolaan
pembelajaran Bahasa Jawa di SD Negeri Sraten 02 Kecamatan Gatak
Kabupaten Sukoharjo. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mendeskripsikan karakteristik perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran Bahasa Jawa di SD Negeri Sraten
02 Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mendeskripsikan karakteristik sumber belajar yang digunakan
dalam pembelajaran Bahasa Jawa di SD Negeri Sraten 02 Kecamatan
Gatak Kabupaten Sukoharjo.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat
praktis maupun teoritis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepala sekolah
untuk dijadikan sebagai bahan masukan guna mengembangkan
kompetensi guru.
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan
informasi mengenai upaya pelestarian budaya lokal berupa bahasa
Jawa melalui pengelolaan pembelajaran bahasa yang sistematis dan
integratif.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah
wawasan bagi sekolah-sekolah lain dalam pengeloaan pembelajaran
bahasa.
2. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan
sebagai bahan kajian mengenai pembelajaran kreatif.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
informasi mengenai pengelolaan pembelajaran bahasa di sekolahsekolah.
E. Daftar Istilah
1. Pembelajaran Bahasa Jawa
Pembelajaran Bahasa Jawa adalah pembelajaran bahasa yang
termasuk ke dalam Muatan Lokal KTSP. Pelaksanaan pembelajaran
bahasa Jawa diatur berdasarkan acuan Surat Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 895.5/01/2005 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa
Jawa

Tahun

2004

untuk

Jenjang

Pendidikan

SD/SDLB/MI,

SMP/SMPLB/MTs, dan SMA/SMALB/SMK/MA Negeri dan Swasta
Propinsi Jawa Tengah.
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2. Pengelolaan Pembelajaran
Pengelolaan pembelajaran adalah ilmu dan seni mengatur proses
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara
efektif dan efisien dalam menyampaiakan ilmu yang dilakukan oleh guru
dalam kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan pembelajaran merupakan
ilmu atau seni yang dipakai oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar
secara efektif dan efisien. Pengelolaan mencakup aktivitas perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.
3. Sumber Belajar
Sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber baik
berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta
didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi
sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau
mencapai kompetensi tertentu.

