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Abstrak 

Pembelajaran Bahasa Jawa di SD Negeri Pegirian I/47 menggunakan Bahasa Indonesia, 

Bahasa Jawa, dan Bahasa Madura, karena latar belakang murid berasal dari Suku Bangsa 

Madura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran Bahasa Jawa dan 

implementasinya dalam kehidupan sehari-hari pada murid SD kelas satu dan dua dari 

Suku Bangsa Madura. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik 

pengumpulan data melalui: (1) observasi, mengamati proses pembelajaran Bahasa Jawa 

yang berlangsung di kelas satu dan kelas dua, serta implementasi dari pembelajaran 

Bahasa Jawa di lingkungan sekolah dan keluarga, (2) wawancara mendalam. Data 

dianalisis dengan menggunakan teori belajar. Hasil yang diperoleh dari pembelajaran 

Bahasa Jawa antara lain model belajar pengenalan bahasa, santai, serius, tegas, 

berpedoman pada buku di perpustakaan, teknik ceramah, diskusi, menulis, dan fleksibel. 

Implementasi pembelajaran Bahasa Jawa antara murid satu dengan yang lainnya berbeda, 

karena dipengaruhi oleh faktor latar belakang keluarga dan lingkungan masyarakat 

setempat. Hambatan guru ketika mengajar Bahasa Jawa adalah terkendala oleh dialek 

Bahasa Madura, hambatan yang dialami murid adalah kesulitan membaca, menulis, 

ulangan, PR dalam bahasa dan huruf Jawa. Buku teks Bahasa Jawa hanya dimiliki oleh 

guru, serta orangtua terkendala oleh biaya les. Pembelajaran Bahasa jawa hanya sekedar 

pengetahuan bagi murid kelas satu dan dua SD Negeri Pegirian I/47. 

 

Kata Kunci: model pembelajaran Bahasa Jawa, guru, murid kelas 1 dan 2 

 

Abstract 

Javanese Language Lesson in the Public Elementary School of Pegirian I/47 is delivered 

in Indonesian, Javanese and Maduranese language. This was done because the pupils are 

Maduranese. This study aims to find out about the learning process of Javanese lesson 

and its implementation in everyday life of the grade one and two elementary school 

students with Madura ethnicity. The method used is qualitative method. Data were 

collected using: (1) observation, observing the Javanese lesson learning process that took 

place in the first and second grade, as well as implementations of the Javanese learning in 

the school environment and the family, (2) in-depth interviews. Data were analyzed by 

using the theory of learning. Results obtained from the Javanese lesson, among others, are 

the introduction of language learning model which is casual, serious, firm, guided by the 
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books in the library, lectures, discussions, writing, and flexible. Implementations of 

Javanese lesson among students are different from one another, because it is influenced 

by factors of family background and the local communities. Teachers’ difficulties when 

teaching the Javanese is the dialect constrained, while difficulties experienced by students 

is in reading, writing, doing quizzes, homework in the Javanese language. Javanese 

language textbooks are only owned by teachers, and parents are also constrained by the 

cost of tutoring. Therefore, Javanese language lesson is just knowledge enrichment for 

grade one and two students of Public Elementary School Pegirian I/47. 

 

Keywords: Javanese Language learning model, teacher, grade 1 and 2 

 

Pendahuluan 

Pendidikan dalam arti luas 

merupakan usaha sadar yang 

dilaksanakan oleh keluarga, 

masyarakat dan pemerintah melalui 

kegiatan pembelajaran dan pelatihan 

yang berlangsung di dalam sekolah 

dan di luar sekolah (Mudyahardjo, 

2009: 11). Pengertian pendidikan 

dalam arti yang sempit merupakan 

suatu pembelajaran yang 

dilaksanakan pada lingkungan 

pendidikan formal (Mudyahardjo, 

2009: 6). 

Pendidikan sekolah merupakan 

pendidikan yang didapatkan oleh 

anak dalam lingkungan sekolah baik 

itu sistematis, teratur, dan bertingkat 

serta mematuhi ketentuan-ketentuan 

yang ketat dan jelas, pendidikan 

dilaksanakan sejak taman kanak-

kanak hingga perguruan tinggi. 

Sekolah sebagai pendidikan formal 

lahir dan berkembang secara efektif 

dan efesien dari, oleh dan untuk 

masyarakat, sekolah berkewajiban 

untuk memberikan sebuah pelayanan 

kepada masyarakat dalam mendidik 

semua warganya (Hasbullah, 2005: 

46-47). 

Pada setiap pendidikan yang 

ada di sekolah  terdapat unsur yang 

mengatur keberlangsungan 

pembelajaran, seperti halnya 

diterapkannya kurikulum pendidikan. 

Menurut Ronald C. Doll (dalam 

Rosyada, 2004: 26), kurikulum 

merupakan suatu rencana yang 

ditawarkan dalam dunia pendidikan 

sekolah, dan bukan suatu rencana 

yang diberikan, karena semua 

pengalaman yang diberikan oleh para 

guru kepada peserta didik belum 

tentu ditawarkan atau sesuai dengan 
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yang ada dalam kurikulum. Jadi, 

kurikulum berfungsi sebagai alat 

untuk mengontrol jalannya 

pendidikan yang ada di sekolah, 

karena dengan adanya kurikulum 

maka sekolah dapat menentukan 

bagaimana proses pembelajaran yang 

digunakan untuk sekolah itu sendiri. 

Strategi pembelajaran dapat 

berupa teknik diskusi, kerja 

kelompok, pembelajaran dengan 

tanya Jawab atau dialog, pengajaran 

dengan sistem modul, serta teknik 

ceramah. Guru tidak bisa kalau 

hanya mengandalkan satu strategi 

saja dalam setiap kali mengajar, 

karena murid akan merasa bosan dan 

jenuh apabila seorang guru mengajar 

hanya menggunakan strategi yang 

sama setiap kali tatap muka, 

sehingga setiap kali mengajar guru 

harus bisa memilih strategi mana saja 

yang tepat untuk dijadikan sebagai 

sumber motivasi belajar siswa. 

Kementerian pendidikan dan 

kebudayaan telah menyediakan dua 

mata pelajaran yang masuk dalam 

kategori muatan lokal, di antaranya 

adalah bahasa Jawa dan bahasa 

Inggris.  Di mana pelajaran yang 

masuk dalam kategori muatan lokal 

mendapat alokasi waktu 2 jam pada 

setiap kali pertemuan, dan hanya 

diajarkan sekali dalam satu minggu. 

Bahasa Jawa atau bahasa 

Daerah merupakan bahasa lokal yang 

digunakan masyarakat Jawa untuk 

berinteraksi dalam kehidupan sehari-

hari, baik itu dari kalangan anak-

anak maupun kalangan orang dewasa 

yang ada dalam suatu lingkungan 

masyarakat. Bahasa Jawa juga 

merupakan bahasa pergaulan bagi 

kalangan masyarakat Jawa, seperti 

halnya bahasa suku bangsa lain yang 

juga digunakan sebagai bahasa 

pergaulan antar sesama. Bahasa yang 

digunakan siswa ketika berada di 

lingkungan sekolah juga bermacam-

macam bahasa, seperti berbicara 

dengan menggunakan bahasa Jawa, 

bahasa Madura dan bahasa 

Indonesia. 

Teori belajar (learning theory) 

yang dikemukakan oleh Bronislaw 

Malinowski (dalam 

Koentjaraningrat, 1990a: 74-75), 

tidak hanya mencakup mengenai 

model-model belajar setiap manusia 

dalam suatu dimensi kebudayaan 
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tertentu, melainkan mencakup cara-

cara yang berkaitan dengan proses 

belajar setiap manusia secara 

menyeluruh. Di mana teori belajar itu 

penting bagi keilmuan antropologi, 

sebab teori ini didapatkan manusia 

melalui proses belajar sejak mereka 

lahir. Teori belajar itu sendiri 

diperoleh manusia dari kehidupan di 

dalam lingkungan masyarakat, sebab 

lingkungan merupakan titik awal dari 

semua tingkah laku yang dilakukan 

oleh manusia. 

Titik awal dari yang dilakukan 

oleh manusia disebut sebagai 

Stimulus (S), yang berada pada luar 

diri manusia itu sendiri. Drive (D) 

merupakan keadaan lingkungan yang 

menjadikan timbulnya Stimulus batin 

seseorang untuk melakukan suatu 

hal. Stimulus kemudian yang 

memunculkan adanya response (R) 

atau reaksi, di mana reaksi tersebut 

dapat berwujud tindakan tertentu 

yang dilakukan oleh setiap manusia 

(Koentjaraningrat, 1990a: 74-75). 

Teori belajar tersebut 

kemudian dikembangkan dalam 

dunia pendidikan, di mana 

pendidikan dapat terjadi melalui tiga 

pilar utama, yakni pembiasaan, 

pembelajaran dan peneladanan. 

Pendidikan tidak hanya berfungsi 

sebagai peralihan suatu pengetahuan 

dan keterampilan, akan tetapi suatu 

pendidikan juga mencakup nilai-nilai 

budaya dan norma-norma sosial yang 

ada dalam kehidupan sehari-hari 

(Widiastono, 2004: 25). 

Tokoh penting sebagai pemula 

dari antropologi pendidikan salah 

satunya adalah Margaret Mead, 

Margaret Mead membahas mengenai 

peranan sekolah dalam transmisi dan 

perubahan kebudayaan pada 

masyarakat tradisional dan 

sederhana, yang terfokus pada 

antropologi pendidikan. Margaret 

Mead membagi model pembelajaran 

atau pendidikan pada masyarakat 

sederhana menjadi dua, yakni 

Learning cultures dan Teaching 

cultures, model pembelajaran yang 

dikemukakan oleh Margaret Mead 

tersebut bersifat evolutif. 

Pembelajaran dengan model 

Learning cultures merupakan 

pendidikan yang mana warga 

masyarakat belajar dengan cara-cara 

tidak resmi, dengan berperan serta 
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dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan person-person yang 

ada dalam lingkungan di mana ia 

tinggal. Di mana hal tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan suatu 

keterampilan, pengetahuan, dan 

kemampuan yang dibutuhkan supaya 

dapat menjalani hidup dengan layak 

dalam kebudayaan dan 

masyarakatnya. Pembelajaran 

dengan model Teaching cultures 

yakni pendidikan di mana warga 

masyarakat mendapat pelajaran dari 

warga lain yang lebih tau, dan dalam 

pranata pendidikan yang lebih resmi, 

yang mana manusia mendapatkan 

keterampilan, pengetahuan, dan 

kemampuan yang telah dibutuhkan 

(Koentjaraningrat, 1990b: 230). 

Metode 

Metode yang digunakan adalah 

metode penelitian etnografi. Metode 

penelitian etnografi memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: penelitian yang 

bersifat holistik atau menyeluruh, 

thick description atau deskripsi yang 

tebal, dan analisis dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif 

(Spradley, 1997: xvi). Penelitian 

kualitatif adalah metode yang 

digunakan untuk mendeskripsikan 

suatu gejala atau fenomena yang ada 

dalam lingkungan masyarakat. 

Peneliti terjun ke lapangan 

untuk melakukan pengamatan awal 

sebelum surat izin dari Universitas 

diserahkan kepada pihak sekolah. 

Pengamatan awal bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana kondisi yang 

terjadi di sekolah tersebut, serta 

peneliti berusaha dengan baik 

membangun Rapport dengan pihak 

sekolah. Peneliti juga mulai 

mengajukan pertanyaan Grand Tour, 

yang merupakan salah satu sub bab 

dari pertanyaan deskriptif. Grand 

Tour merupakan suatu pengalaman 

yang dialami oleh peneliti saat 

pertama kali memulai untuk 

mempelajari sebuah cakupan budaya 

(Spradley, 1997: 110). 

Observasi merupakan kegiatan 

keseharian manusia dengan 

menggunakan pancaindra mata 

sebagai alat bantu utama, selain 

pancaindra lainnya seperti telinga, 

penciuman, mulut dan kulit. 

Observasi adalah kemampuan 

seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja 
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pancaindra mata serta dibantu 

dengan pancaindra lainnya (Bungin, 

2007: 115). 

Wawancara merupakan suatu 

cara yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan suatu data yang 

dibutuhkan dalam proses 

pengumpulan data, yang mana dalam 

pendekatan kualitatif melalukan 

wawancara penting digunakan 

karena menyangkut pemberian 

informasi yang valid dan akurat. 

Informan dipilih sesuai dengan 

kriteria tertentu dan pemilihan secara 

sengaja atau purposif. 

Proses pengolahan data 

dilakukan dengan cara 

mengkategorikan dan 

mengklasifikasikan data yang 

didasarkan pada tema yang sesuai 

dengan fokus penelitian. Pada tahap 

selanjutnya dilakukan proses analisis 

data, yang mana analisis data 

etnografis merupakan proses 

penyelidikan dari berbagai hal yang 

berkaitan dengan perolehan data, 

yang sudah didaptkan dari 

wawancara dengan informan 

(Spradley, 1997: 118). 

Hasil dan Pembahasan 

Pada model pembelajaran di 

kelas satu, ibu Respo selaku guru 

kelas ketika mengajar Bahasa Jawa 

menerapkan model belajar yang 

memberikan suatu pengenalan 

bahasa kepada murid-murid terlebih 

dahulu. Di mana dengan pengenalan 

tersebut dapat membiasakan murid-

murid untuk berkomunikasi dengan 

menggunakan Bahasa Jawa, sebab 

pengenalan Bahasa Jawa kepada 

anak sejak usia dini sangat 

dibutuhkan walaupun murid bukan 

berasal dari Suku Bangsa Jawa. 

Model pembelajaran yang 

santai terjadi di kelas satu, karena 

proses pembelajarannya di lantai 

tanpa menggunakan media bangku 

dan meja, belajar sambil bermain dan 

menyanyikan lagu daerah. Guru 

mengajak murid untuk menyanyikan 

lagu daerah beserta gerakannya, guru 

menjelaskan bagaimana teknik 

permainan yang dilaksanakan di 

dalam kelas. Model pembelajaran 

Bahasa Jawa dengan teknik ceramah, 

diskusi, dan menulis. Guru memberi 

pertanyaan terkait tulisan aksara 

Jawa dan mempersilahkan muridnya 
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untuk menuliskan kembali huruf 

aksara Jawa. 

Model pembelajaran Bahasa 

Jawa berpedoman pada buku yang 

ada di perpustakaan, yakni buku 

“pinter basa” dan buku “mekar 

basa”. Di mana guru memilih materi 

yang menurutnya mudah dan mampu 

dipahami oleh murid-muridnya. 

Model belajar yang serius dan tegas, 

pada saat guru menjelaskan apa yang 

sudah ditulis di papan, murid 

mendengarkan guru ketika 

berkomunikasi, sebab guru marah 

ketika murid tidak patuh dan taat 

pada gurunya. Pada saat guru 

menerangkan dan ada muridnya yang 

ramai maka guru langsung 

menegurnya. 

Model pembelajaran Bahasa 

Jawa yang fleksibel, model belajar 

yang menyesuaikan dengan kondisi 

ruang kelas. Model pembelajaran 

yang santai dan tegas, di mana guru 

menegur murid yang tidak mau 

membaca dan memberikan 

penjelasan mengenai tugas yang 

sudah diberikan. Model 

pembelajaran Bahasa Jawa secara 

tegas dan serius, guru menulis materi 

di papan tulis, sedangkan murid 

menulis di buku catatan masing-

masing. Guru tidak membiarkan 

murid yang tidak menulis, guru 

langsung menegur dan memarahi 

murid yang tidak patuh dan taat pada 

saat proses pembelajaran Bahasa 

Jawa. 

Penerapan di dalam kelas pada 

waktu pembelajaran, guru juga tidak 

langsung menyalahkan murid yang 

berkomunikasi dengan menggunakan 

Bahasa Madura, akan tetapi guru 

memberikan suatu penjelasan dan 

membenarkan perkataan murid 

supaya berkomunikasi dengan sopan 

santun, meskipun berkomunikasi 

dengan teman sebaya. 

Murid dalam hal penerapannya 

pada saat berbicara “kasar” dalam 

artian berbicara “ndasmu atau 

cethakmu”, maka guru langsung 

menegur dan membenarkannya. 

Guru menjawab “sirahmu” tidak 

boleh berbicara “kasar” meskipun 

dengan teman yang seusia dengan 

mereka. Murid tetap menggunakan 

Bahasa Jawa dan Bahasa Madura 

pada saat berada di dalam 

lingkungan sekolah. Implementasi 
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dari pembelajaran Bahasa Jawa baik 

di dalam maupun di luar kelas, 

bahwa murid tetap menggunakan 

Bahasa Jawa dan Bahasa Madura, 

karena mereka berasal dari Suku 

Bangsa Madura. Pada penerapan 

pembelajaran Bahasa Jawa juga 

dapat dilihat ketika murid 

berinteraksi di dalam lingkungan 

sekolah, seperti halnya ketika murid 

berkomunikasi dengan guru atau 

dengan murid yang lain. 

Hambatan yang dialami pada 

saat pembelajaran Bahasa Jawa di 

kelas satu karena pengaruh dari 

lingkungan sekitar, mengingat bahwa 

lingkungan sekitar mayoritas berasal 

dari Suku Bangsa Madura dan 

bahasa yang digunakan sehari-hari 

sangat kental dengan dialek Bahasa 

Madura. Lingkungan masyarakat 

sekitar memberi pengaruh terhadap 

proses tumbuh-kembang anak, 

khususnya dalam hal pengembangan 

Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia. 

Guru kelas dua terkendala oleh 

Bahasa Madura yang digunakan 

keluarga dalam kehidupan sehari-

hari, karena ketika komunikasi dalam 

keluarga hanya menggunakan 

Bahasa Madura, maka kebiasaan 

tersebut berpengaruh terhadap 

perkembangan anak dalam 

memahami bahasa. Bahasa yang 

digunakan oleh keluarga dapat 

berpengaruh terhadap pembelajaran 

anak di dalam lingkungan sekolah, 

karena di sekolah anak diajarkan 

Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia, 

sehingga ketika anak berada di 

lingkungan sekolah sulit untuk 

beradaptasi dengan bahasa selain 

Bahasa Madura. 

Simpulan 

Pembelajaran bahasa Jawa di 

SD Negeri Pegirian I/47 hanya 

sebagai pengetahuan bagi siswa kelas 

satu dan kelas dua. Anak kelas satu 

dan kelas dua masih kental dengan 

Bahasa Madura, di mana ketika anak 

dalam lingkungan keluarga lebih 

banyak disosialisasikan 

berkomunikasi dengan menggunakan 

bahasa Madura. 

Model pembelajaran Bahasa 

Jawa di SD Negeri Pegirian I/47 

hanya sebagai pengetahuan bagi 

murid kelas satu dan kelas dua, 

karena mereka kental dengan dialek 
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Bahasa Madura. Model pembelajaran 

Bahasa Jawa yang terjadi di dalam 

kelas seperti: model belajar yang 

memberikan suatu pengenalan 

bahasa kepada terlebih dahulu. 

Model pembelajaran yang santai 

terjadi di kelas satu dan kelas dua 

karena proses pembelajarannya di 

lantai tanpa menggunakan media 

bangku dan meja, belajar sambil 

bermain dan menyanyikan lagu 

daerah. Model belajar yang serius 

dan tegas, pada saat guru 

menjelaskan apa yang sudah ditulis 

di papan, guru marah ketika murid 

tidak patuh dan taat pada gurunya. 

Model pembelajaran yang santai dan 

tegas, di mana guru menegur murid 

yang tidak mau membaca dan 

memberikan penjelasan mengenai 

tugas yang sudah diberikan. 

Model pembelajaran Bahasa 

Jawa menggunakan teknik ceramah, 

diskusi, dan menulis. Guru memberi 

pertanyaan terkait tulisan aksara 

Jawa dan mempersilahkan muridnya 

untuk menuliskan kembali huruf 

aksara Jawa. Model pembelajaran 

Bahasa Jawa berpedoman pada buku 

yang ada di perpustakaan. Model 

pembelajaran Bahasa Jawa yang 

fleksibel, model belajar yang 

menyesuaikan dengan kondisi ruang 

kelas. Murid kelas satu dan kelas dua 

dalam hal penerapannya pada saat 

berbicara “kasar” maka guru 

langsung menegur dan 

membenarkannya. Murid tetap 

menggunakan Bahasa Jawa dan 

Bahasa Madura karena mereka 

berasal dari Suku Bangsa Madura. 

Hambatan dalam pembelajaran 

Bahasa Jawa diantaranya tidak ada 

buku teks atau buku paket Bahasa 

Jawa untuk murid, buku paket hanya 

dipegang oleh guru dan buku paket 

hanya ada di perpustakaan SD 

Negeri Pegirian I/47. Hambatan yang 

dialami pada saat pembelajaran 

Bahasa Jawa di kelas satu karena 

pengaruh dari lingkungan sekitar, 

yang kental dengan dialek Bahasa 

Madura. Kesulitan yang dialami 

murid dalam mata pelajaran Bahasa 

Jawa karena pelajaran Bahasa Jawa 

sulit dalam hal penulisannya seperti 

penulisan aksara Jawa, dan cara 

membacanya. Hambatan yang 

dialami oleh keluarga, mereka tidak 

mau membayar biaya les atau 
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pelajaran tambahan secara bulanan 

kepada guru yang memberikan 

pelajaran tambahan setelah pulang 

sekolah. Anak kelas satu dan kelas 

dua setelah pulang sekolah ada 

kegiatan baca  Al-Qur’an (TPA). 
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