
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan, 

salah satu kebudayaan yang masih dilestarikan adalah bahasa daerah. 

Hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia memiliki bahasa daerah 

masing-masing yang sampai saat ini masih dilestarikan. Keberadaan 

Bahasa Daerah juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah 

provinsi, karena Bahasa Daerah merupakan bahasa yang dimiliki dan 

digunakan di daerah tertentu atau oleh masyarakat tertentu pula. Bagi 

pemiliknya, bahasa daerah dikatakan sebagai bahasa ibu, yaitu bahasa 

yang diajarkan, dituturkan dan dikuasai pertama kali sejak lahir. Sebagai 

bahasa ibu, bahasa daerah memiliki fungsi diantaranya:  

1. Bahasa daerah sebagai lambang kebanggaan daerah, 

2. Bahasa daerah sebagai identitas daerah, 

3. Bahasa daerah sebagai alat berkomunikasi dan berinteraksi di dalam 

masyarakat, 

4. Bahasa daerah sebagai sarana pendukung kebudayaan daerah, 

5. Bahasa daerah merupakan alat pemersatu masyarakat pemiliknya.  

Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang digunakan 

di Jawa, terutama Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Bahasa 

Jawa memiliki aturan perbedaan kosa kata dan intonasi berdasarkan 

hubungan antara  

pembicara dan lawan bicara, yang dikenal dengan unggah-ungguh aspek 

kebahasaan ini memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam budaya Jawa, 
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dan membuat orang Jawa biasanya sadar akan status sosialnya di 

masyarakat. Salah satu kesadaran terhadap budaya yang beragam di Suku 

Jawa adalah penjagaan aksara Jawa. Aksara Jawa ini menjadi bukti nyata 

adanya zaman terdahulu sebelum adanya bangsa Indonesia. Sebagai 

wujud penjagaannya, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNICODE sebuah 

lembaga di bawah naungan UNESCO, menetapkan aksara Jawa dan batik 

sebagai warisan asli budaya Indonesia (Tumoro, 2009). Menurut 

Tumoro, pengakuan tersebut diberikan setelah Ki Demang Sokowaten 

dari Yogyakarta pada 9 September 2007 silam mendaftarkannya ke 

Unicode, dengan pengakuan tersebut, masyarakat dapat meminta kepada 

programmer komputer untuk memasukkan aksara Jawa ke dalam font 

pada komputer. 

Dengan demikian aksara Jawa telah diakui dan setara dengan 

aksara lain di dunia yakni Latin, China, Arab, dan Jepang.  Oleh karena 

itu, diperlukan upaya yang serius untuk menjaga dan melestarikan aksara 

Jawa sebagai salah satu warisan sejarah yang sangat bernilai. Salah satu 

bentuk upaya pelestarian bahasa daerah adalah dengan cara mengenalkan 

dan mengajarkannya kepada anak sejak dini. Upaya yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara memasukan pembelajaran 

bahasa daerah kedalam kurikulum pendidikan dari tingkat SD sampai 

SLTA. 

Di Jawa Tengah sendiri, pemerintah provinsi sudah mengeluarkan 

Surat Keputusan mengenai penetapan dan diberlakukannya kurikulum 

mata pelajaran bahasa Jawa yaitu SK Gubernur Jawa Tengan Nomor : 

423.5/5/2010. Tujuan dikeluarkannya SK tersebut adalah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Tengah, terutama dalam upaya 
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penanaman nilai-nilai budi pekerti dan penguasaan Bahasa Jawa bagi 

siswa SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK/. Dalam SK 

tersebut ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa yaitu 

kompetensi membaca, kompetensi mendengarkan, kompetensi berbicara 

dan kompetensi menulis. Diharapkan dengan dikeluarkannya SK tersebut 

kemampuan siswa dalam membaca dan menulis aksara jawa dapat 

ditingkatkan. 

Kondisi saat ini menunjukan gejala semakin sedikitnya jumlah 

individu yang mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa, 

baik secara lisan maupun tulisan dengan baik.Penelitian yang dilakukan 

oleh Sari Rahma (2013) mengatakan, penyebab rendahnya nilai bahasa 

Jawa dibandingkan dengan mata pelajaran lain adalah siswa yang 

mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis aksara Jawa, bahkan 

bukan hanya siswa saja yang mengalami kesulitan membaca dan menulis 

aksara Jawa, akan tetapi hampir semua orang Jawa mengalami kesulitan 

membaca dan menulis aksara Jawa. Hal ini dapat menjadi indikator 

belum maksimalnya pembelajaran bahasa daerah (Jawa) di sekolah. 

Mukti Sutarman (aktivis serta pemerhati budaya Jawa) dalam sebuah 

diskusi soal penggunaan bahasa Jawa di Kudus Sabtu (16/2/2013), salah 

satu kegagalan dalam pembelajaran Bahasa Jawa menurutnya adalah pola 

mengajar di sekolah yang terkesan jalan ditempat. Artinya guru yang 

mengampu pelajaran tersebut masih berpedoman pada silabus dan 

kurikulum.  

Permasalahan lainnya adalah masih banyak guru bahasa Jawa baik 

di tingkat SD, SLTP dan SLTA yang belum memiliki kompetensi yang 
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memadai, meskipun sudah ada lembaga perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan Pendidikan Bahasa Jawa. Ada empat aspek standar 

kompetensi guru, yakni penguasaan bidang studi, pemahaman peserta 

didik, penguasaan pembelajaran yang mendidik, dan pengembangan 

kepribadian dan keprofesionalan (Depdiknas, 2004). Kendala yang 

lainnya menurut Nanik H dalam penelitiannya yang berjudul “Pengajaran 

Bahasa Jawa di Sekolah” mengatakan jam pelajaran bahasa Jawa sangat 

minim bila dibandingkan dengan pelajaran yang lain, padahal materi 

dalam pelajaran bahasa Jawa sangat banyak, meliputi menulis aksara 

Jawa, unggah-ungguh, adat istiadat Jawa, dan yang lainnya. 

Untuk mengatasi berbagai permasalahan mengenai pembelajaran 

bahasa Jawa tersebut, guru harus mampu menciptakan suasana 

pembelajaran bahasa Jawa yang menyenangkan, salah satunya adalah 

dengan menggunakan model permainan.Model permainan dalam 

pembelajaran tentunya dapat membuat siswa tertarik. Bermain 

mengandung aspek kegembiraan, kelegaan, kenikmatan yang intensif, 

bebas dari ketegangan atau kedukaan, bersifat memerdekakan jiwa 

(Rahmawati, 2010). Bermain merupakan salah satu cara membangkitkan 

semangat belajar siswa. Oleh karena itu diciptakan media pembelajaran 

dengan memunculkan permainan (game). Dengan hadirnya media 

pembelajaran yang menarik diharapkan dapat menciptakan suasana 

nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. 

Media puzzle Aksara Jawa merupakan salah satu inovasi dalam 

pembelajaran Bahasa Jawa terutama materi menulis Aksara Jawa. Puzzle 

Aksara Jawa merupakan permainan merangkai huruf menjadi sebuah 

kalimat utuh. Dengan menyajikan bentuk pembelajaran yang berbeda 
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mengenai Aksara jawa siswa diharapkan lebih tertarik untuk belajar 

mengenai Aksara Jawa dan siswa akan mengingat dan hafal bentuk dan 

dapat menuliskannya. 

Dari uraian tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan Puzzle Aksara Jawa. Penelitian ini 

perlu dilakukan mengingat kondisi masyarakat atau siswa yang sedikit 

sekali bisa menggunakan atau menulis dengan menggunakan aksara 

Jawa, serta penelitian ini juga sebagai salah satu bentuk pelestarian dari 

aksara Jawa. Diharapkan dengan penelitian ini juga mampu membawa 

pengaruh lebih baik kepada masyarakat atau siswa dalam kemampuan 

menulis aksara Jawa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan, sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh lebih baik terhadap kemampuan menulis 

Aksara Jawa siswa dengan menggunakan media Puzzle Aksara Jawa ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh media Puzzle Aksara Jawa terhadap 

kemampuan menulis Aksara Jawa siswa SD 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini deharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain 

1. Manfaat Teoretis 

Membantu guru dalam menggunakan media Puzzle Aksara Jawa 

untuk meningkatkan kemampuan menulis Aksara Jawa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Membantu siswa dalam pemahaman dan mengingat Aksara Jawa, 

khususnya mengenai kemampuan menulis dengan menggunakan 

media Puzzle Aksara Jawa. 

b. Bagi Guru 

Memberikan informasi pengetahuan kepada guru mengenai 

pengaruh media Puzzle Aksara Jawa dalam meningkatkan menulis 

Aksara Jawa siswa. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat sekali bagi peneliti karena 

dapat dimanfaatkan pada pembelajaran di Sekolah Dasar saat 

menjadi Guru. 
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