
 

 

 

 

BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat 

khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahasa Jawa memiliki peran yang 

sangat penting bagi kehidupan masyarakat Jawa karena mengandung nilai-nilai 

kebudayaan luhur Jawa. Bahasa Jawa merupakan salah satu mata pelajaran yang 

terdapat pada muatan lokal yang ada di Jawa Tengah. Pembelajaran Bahasa Jawa di 

sekolah formal merupakan salah satu upaya pelestarian kebudayaan Jawa. 

Pembelajaran Bahasa Jawa di sekolah dasar dan sekolah menengah 

merupakan sarana untuk pendidikan budi pekerti. Mata pelajaran Bahasa Jawa 

sekarang menjadi mata pelajaran wajib sesuai dengan kurikulum muatan lokal. Mata 

pelajaran Bahasa Jawa sebagai sarana pendidikan budi pekerti dapat ditinjau dari 

substansi Bahasa Jawa itu sendiri, yaitu Bahasa Jawa syarat dengan nilai-nilai budi 

pekerti.  

Dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, 

Sastra, dan Aksara Jawa yang diikuti terbitnya Pergub Nomor 57 Tahun 2013 

menyebutkan bahwa Kurikulum Muatan Lokal Jawa Tengah, membaca Aksara Jawa 
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nglegena merupakan salah satu standar kompetensi yang harus dimiliki siswa 

sekolah dasar dan menengah. Standar isi Bahasa Jawa ini dalam aspek membaca 

Aksara Jawa adalah siswa dapat membaca Aksara Jawa nglegena. 

Kebanyakan siswa menganggap bahwa Aksara Jawa adalah materi yang 

sulit karena mempunyai berbagai macam bentuk dan aturan penulisan yang rumit. 

Siswa kesulitan dalam menghafal huruf-huruf Jawa apalagi jam mata pelajaran 

Bahasa Jawa tidak hanya digunakan untuk mempelajari Aksara Jawa. Kesulitan 

tersebut menjadi landasan untuk membuat media pembelajaran yang menarik bagi 

siswa sehingga siswa dapat mempelajari Aksara Jawa dengan mudah. Media 

pembelajaran yang direncanakan adalah membuat sebuah e-learning Aksara Jawa 

berbasis website dan dapat di akses oleh siswa dimanapun dan kapanpun. Tidak 

hanya menampilkan Aksara Jawa akan tetapi e-learning Sinau Aksara Jawa ini juga 

terdapat fitur yang membahas tentang tembang macapat, yaitu dimulai dari 

pengertian, ciri, dan juga contoh disertai dengan suara. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat disimpulkan dari latar belakang di atas yaitu : 

1. Bagaimana membuat sebuah media pembelajaran yang dapat diakses dari mana 

saja dan kapan saja selama itu terdapat koneksi internet dan perangkat yang 

mendukung. 

2. Bagaimana memudahkan guru dalam mengajarkan Aksara Jawa, tidak terpaku di 

kelas saja. 
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1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan  suatu  masalah  digunakan  untuk  menghindari  adanya  penyimpangan  

maupun pelebaran pokok  masalah  supaya  penelitian   tersebut  lebih terarah dan 

memudahkan  dalam  pembahasan  sehingga  tujuan   penelitian   akan  tercapai.  

Beberapa  batasan  masalah  dalam   penelitian   ini   adalah  sebagai  berikut: 

1. Perancangan sistem yang akan dibuat berbasis website yang memiliki fitur 

seperti daftar huruf Aksara Jawa mulai dari aksara dasar, aksara swara, aksara 

rekan, aksara murdha dan aksara wilangan serta cara membaca dan menulis 

huruf Aksara Jawa tersebut. Tembang macapat yang terdiri dari 11 tembang 

dimana masing-masing tembang terdapat pengertian, makna, ciri-ciri dan juga 

contoh disertai suara tembang itu sendiri. 

2. Isi dari aplikasi Ini antara lain : 

a. Menu Home 

Merupakan halaman awal ketika user masuk ke situs serta menampilkan 

informasi petunjuk penggunaan aplikasi Sinau Aksara Jawa. Pada halaman 

home terdapat login panel yang terletak di sidebar sebelah kiri dan berita yang 

letaknya di content. 

b. Menu Login 

i. Admin 

Menu login admin berfungsi mengelola berita, tembang macapat, 

memanajemen user siswa maupun guru yang telah terdaftar serta 

memanajemen tiap soal yang telah dibuat oleh user guru. 

ii. User Siswa 

Menu login user siswa berfungsi untuk siswa supaya dapat mengerjakan soal 

latihan yang telah dibuat user guru. 
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iii. User Guru 

Menu login user guru berfungsi untuk guru agar dapat membuat soal-soal 

latihan yang nantinya dapat dikerjakan oleh user siswa. Terdapat pula fitur 

print nilai yang mana guru dapat melihat nilai siswa yang telah mengerjakan 

soal. 

c. Menu Daftar Aksara 

Menu Daftar Aksara ini merupakan menu yang didalamnya terdapat materi 

yang dapat dipelajari user. Setiap materi user dapat mendengar cara 

pengucapan, cara penulisan. Daftar materi Aksara Jawa tersebut meliputi : 

i. Aksara Dasar 

ii. Aksara Swara 

iii. Aksara Wilangan 

iv. Aksara Rekan 

v. Sandangan 

d. Menu Tembang Macapat 

Didalam menu tembang macapat user dapat mempelajari tembang macapat. 

Tembang macapat sendiri terdiri dari : 

i. Maskumambang 

ii. Mijil 

iii. Sinom 

iv. Kinanti 

v. Asmaradana 

vi. Gambuh 

vii. Dhandhanggula 

viii. Durma 
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ix. Pangkur 

x. Megatruh 

xi. Pucung 

e. Logout 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat suatu 

aplikasi pembelajaran yang berbasis website sebagai sarana untuk mengenalkan 

Aksara Jawa pada siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah. Serta memberikan 

suatu alternatif sistem pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari pembuatan aplikasi E-Learning Sinau Aksara Jawa ini antara lain : 

1. Bagi Siswa 

a. Memudahkan siswa dalam mengenal asara Jawa 

b. Menciptakan sarana belajar yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh 

siswa 

c. Meningkatkan aktifitas siswa dalam pembelajaran khususnya membaca 

Aksara Jawa. 

2. Bagi Guru 

a. Memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran 

b. Merupakan sarana pengembangan pembelajaran inovatif di sekolah 

c. Memudahkan guru dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan pembelajaran 

3. Bagi Masyarakat 
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a. Menjadikan salah satu upaya dalam pelestarian kebudayaan Jawa 

4. Bagi Penulis 

a. Manfaat yang diperoleh bagi penulis yaitu lebih memahami Aksara Jawa 

melalui sistem yang dibangun. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika  penulisan  dibuat  untuk  mempermudah  dalam  penyusunan skripsi  ini. 

Sistematika  penulisannya  adalah sebagai  berikut: 

BAB 1    PENDAHULUAN 

Bab  1 pendahuluan  ini  mendeskripsikan  mengenai  latar  belakang  

masalah, rumusan   masalah,  batasan masalah,  tujuan dan manfaat  serta  

sistematika  penulisan. 

BAB 2   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab 2 tinjauan pustaka ini meliputi : 

a. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

b. Landasan Teori yang berisi tentang pembahasan pengertian sistem, 

internet, HTML5, PHP, CSS, Mysql, Xampp, Macromedia 

Dreamweaver CS6, Notepad++, dan Google Chrome 

BAB 3    METODE PENELITIAN 

Bab 3 membahas langkah proses perancangan dan pembuatan Aplikasi E-

Learning Sinau Aksara Jawa Berbasis Web. 
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BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab 4 Berisi hasil pembahasan dan pengujian dari perancangan dari 

perancangan dan pembuatan Aplikasi E-Learning Sinau Aksara Jawa 

Berbasis Web.  

BAB 5 PENUTUP 

Bab 5 menguraikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-

saran sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 


