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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap Orangtua pasti menginginkan memiliki anak yang beretika, 

berpendidikan dan memiliki keterampilan positif. Orangtua memiliki peran 

penting dalam perjalanan hidup setiap anak. Orangtua selalu mendampingi 

anak dalam setiap perkembangan, dalam melatih dan mendidik anak orangtua 

seringkali luput dalam berkata dan berperilaku. Anak usia Sekolah Dasar 

masih dalam proses mengenal dunia dengan cara mengikuti segala sesuatu 

yang dilakukan orangtua maupun orang- orang disekitar.  

Bahasa merupakan alat komunikasi antara orang satu dengan yang 

lain, termasuk antara orangtua dan anak. Terdapat beberapa macam bahasa 

yang digunakan  dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia kaya dengan bahasa 

daerahnya, begitupun dengan pulau jawa. Pulau jawa memiliki macam-

macam bahasa berdasarkan daerahnya, khususnya  Jawa Tengah. Jawa 

Tengah memiliki bahasa daerah yaitu bahasa jawa. Bahasa jawa  yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa macam bahasa 

seperti ngoko dan karma. 

Tercantum dalam (Rahardi, 2008:183) “Para remaja zaman sekarang, 

bisa berbahasa jawa, hanya saja kurang menguasai dengan baik. Disaat bisa 

berbahasa dengan lancar, pasti pada akhir pembicaraan remaja beralih 

kembali menggunakan bahasa Indonesia yang lebih dikuasai. Oleh karenanya 

perlu ada pelatihan serta pengajaran dari orangtua.” 

Dari kehidupan nyata, anak-anak memiliki kemampuan menghafal 

dan meniru dengan baik tidak seperti orang dewasa. Oleh karena itu melatih 

siswa sejak kecil lebih mudah dibanding sudah besar. Dalam melatih 

Berbahasa Jawa Krama orangtua bisa dengan cara mengggunakan Bahasa 

Jawa Krama saat berbicara dengan orang yang lebih dewasa seperti nenek 

dan kakek, ataupun paman dan bibi. 
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Menurut Utami (2013: 1), dalam jurnalnya yang berjudul “Peranan 

Orang Tua Dalam Mendidik Anak” berdasarkan abstrak mengatakan  bahwa 

Peran orang tua disini sangat diperlukan bagi anak untuk mendidik agar dapat 

membentuk pribadi anak yang baik.Karena orang tua merupakan pendidik 

yang pertama dan utama, disamping itu orang tua harus memberi contoh dan 

perilaku baik agar anak dapat meniru kebaikan dari orang tuanya. Namun 

menjadi orang tua perlunya perubahan besar dalam pola hubungan anak dan 

orang tua, karena orang tua merupakan pendidik yang selalu ada untuk anak. 

Pada kenyataanya diera sekarang orangtua lebih sering menggunakan 

bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris sebagai bahasa percakapan sehari-

hari. Sehingga setiap anak yang lahir diera sekarang sangat jarang mengenal 

apalagi berbicara menggunakan bahasa daerah. Sedangkan anak disekolah 

hanya mendapat ilmu pendidikan sebatas materi-materi yang masih kurang, 

karena  lebih baik dan lebih banyak lagi apabila seorang anak menerima 

pengetahuan dari orangtua. 

Di Jawa biasanya yang menggunakan bahasa krama adalah orang 

yang sudah tua. Karena anak-anak di era sekarang lebih suka dan biasanya 

diajarkan orangtuanya menggunakan bahasa Indonesia sebab dirasa lebih 

formal dan lebih kekinian. Adapula menganggap supaya lebih akrab, tetapi 

kalau semua generasi mengunakan bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

maka keberadaan Bahasa Jawa Krama kurang dipedulikan sehingga perlu 

dibudayakan kembali. Karena Bahasa Jawa Krama mampu mengajarkan 

pendidikan etika dalam menghormati kepada yang lebih tua atau dewasa 

sehingga bisa dikatakan lebih sopan. 

Jika seorang anak mengetahui pengetahuan dan pengalaman  baru dari 

orangtua dengan cara orangtua setiap berbicara dengan orang yang lebih 

dituakan  lagi  menggunakan bahasa yang santun seperti Bahasa Jawa Krama, 

maka akan membekas  didalam ingatan seorang anak sehingga anak mampu 

membiasakan  berbicara kepada orang yang lebih tua dengan Bahasa Jawa 

Krama.
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Di SD Negeri Teguhan Sragen siswa lebih banyak berbicara 

menggunakan bahasa jawa ngoko dan bahasa Indonesia daripada bahasa jawa 

krama. Pengaruh dari lingkungan keluarga, bimbingan orangtua dan 

masyarakat biasanya menggunakan baha Indonesia dan bahasa jawa ngoko. 

Sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti peran orang tua dalam metaih 

berbahasa jawa krama dan peran orang tua dalam menanamkan etika. 

Menurut (Mulyana, 2008:61) menuliskan berdasarkan himbauan 

Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto (dalam  peringatan Hari Bahasa Ibu 

Inernasional  ke-5) menyatakan  bahwa  tujuan  pemberlakuan  kurikulum 

Bahasa Jawa pada semua jenjang  pendidikan  adalah agar kaum  muda  tidak 

kehilangan jejak (petunjuk) dalam menggunakan  Bahasa Jawa dan 

Kebudayaan Jawa. Selain itu, tujuan pelestarian ini supaya para generasi 

muda tidak kehilangan kepribadian karena di dalam  Bahasa Jawa terdapat 

unsur-unsur  pendidikan kepriadian dibalik sistemnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Orangtua Dalam Menanamkan  Etika Kepada Siswa? 

2. Bagaimana Peran Orangtua Dalam Melatih Siswa Berbahasa Jawa 

Krama? 

3. Apakah Siswa Mampu Berbahasa Jawa Karma Dalam Kehidupan Sehari-

Hari? 

4. Apakah Hambatan Yang Dialami Orangtua Dalam Melatih Siswa 

Berbahasa Krama? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Untuk Mendiskripsikan Peran Orangtua Dalam Menanamkan Etika 

Kepada Siswa. 
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2. Untuk Mendiskripsikan Peran Orangtua Dalam Melatih Siswa Berbahasa 

Jawa Krama. 

3. Untuk Mendiskripsikan Kemampuan Siswa dalam Menerapkan 

Berbahasa Jawa Krama Dalam Kehidupan Sehari-Hari. 

4. Untuk Mendiskripsikan Hambatan Yang Dialami Orangtua Dalam 

Melatih Siswa Berbahasa Jawa Krama. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat 

bagi: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi sebagai pertimbangan 

untuk penelitian sejenis selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mampu memberikan informasi bagi orangtua akan pentingnya melatih 

berbahasa Jawa Krama 

b. Sebagai acuan untuk mendidik anak 


