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Dalam bahasa dan sastra 

Jawa terkandung tata nilai 

kehidupan Jawa, seperti 

norma, keyakinan, kebiasaan, 

konsepsi, dan simbol-simbol 

yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat Jawa, 

toleransi, kasih sayang, 

gotong royong, andhap asor, 

kemanusiaan, nilai hormat, 

tahu berterima kasih, dan 

lainnya 



 

 

Karim Mustofa, Guru SD Muh. Demangan (KR 

Kamis 16 Juni 2011) dalam tulisannya berjudul 

“Pendidikan Berbasis Unggah-ungguh”,  
 

“Sebagaimana yang diterapkan hampir di sekolah-sekolah 

(khususnya SD di DIY), penggunaan bahasa Jawa setiap hari 

Sabtu bisa memberi implikasi positif terhadap perubahan 

karakter siswa. Tidak bisa dipungkiri, bahwa bahasa Jawa 

sebagaimana yang diterapkan para siswa ini sudah semakin 

hilang, ucapan halus seperti nyuwun pangapunten atau nuwun 

sewu hampir tidak terdengar lagi. Padahal, kata-kata tersebut 

merupakan bahasa unggah-ungguh, bahasa kesopanan dan 

bahasa penempatan kepada yang lebih tua. Secara aplikatif, 

bahasa Jawa mengandung makna bahasa yang lebih 

nguwongke atau memanusiakan orang yang diajak bicara 

daripada bahasa lain.  

 



 

 

 Kata-kata sederhana semacam nuwun sewu, nyuwun 

pangapunten, ndherek langkung yang semuanya 

menyatakan permohonan maaf adalah bahasa 

penempatan kesopanan dari anak kecil atau yang 

lebih muda kepada orang yang lebih tua. Secara 

pasti, dengan bahasa halus sebagaimana yang 

terucap para siswa tersebut, memberikan pengaruh 

positif dalam propses belajar-mengajar. Anak didik 

menghormati yang lebih tua/gurtu. Dengan begitu, 

guru memberikan balasan yang jauh lebih halus, 

selain jawaban, pastinya sanjungan dan doa bahwa 

anak tersebut mempunyai akhlak bagus, rendah hati, 

dan tindakan terpuji”. 

 
 

 



FUNGSI MAPEL BAHASA JAWA 

 Alat komunikasi: penggunaan bahasa 
Jawa secara baik dan benar untuk 
perhubungan dalam keluarga dan 
masyarakat. 

 Kebudayaan: pemerolehan nilai-nilai 
budaya untuk kepentingan 
pembentukan kepribadian dan 
identitas bangsa. 

 Perorangan: terkait dengan fungsi 
instrumental, khayalan, dan 
informatif 



FUNGISI EDUKATIF DAN ALAT 
KOMUNIKASI 

 Fungsi edukatif diarahkan agar siswa dapat 
memperoleh nilai-nilai budaya Jawa  untuk 
keperluan pembentukan  kepribadian dan 
edentitas bangsa. 

 Pengajaran unggah-ungguh basa seperti di 
atas, selain untuk keperluan komunikasi, 
juga dapat mengembangkan fungsi edukatif. 
Melalui unggah-jngguh basa dapat 
ditanamkan nilai sopan-santun. 

 Melalui berbagai karya sastra Jawa dapat 
ditanamkan nilai-nilai etika, estetika, 
sekaligus logika. 

 



FUNGISI KULTURAL 
 Fungsi kultural diarahkan untuk menggali 

dan menanamkan kembali nilai-nilai budaya 
Jawa sebagai upaya untuk membangun 
identitas bangsa.  

 Apabila fungsi alat komunikasi dan edukatif 
telah terlaksana dengan baik, sesungguhnya 
fungsi kultural akan tercapai. 

 Selain itu, banyak karya sastra Jawa 
yang mengandung nilai-nilai budaya Jawa 
sekaligus mengandung nilai-nilai moral 
(Serat Wedhatama, Serat Wulang Reh, 
dll) 



  Pembelajaran Bahasa Jawa harus dibuat 
bermakna dan menarik (jangan sampai menjadi 
beban siswa) 

 Pembelajaran bahasa Jawa hendaknya tidak 
sekedar meaning getting, tetapi berupa meaning 
making. 

 Pembelajaran bahasa Jawa  harus diarahkan ke 
pengembangan afektif ,  seperti  tata nilai, emosi, 
kepercayaan, sikap, dan semaca,mnya. 
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YANG BERMAKNA DAN MENARIK 

(1) 



  Salah satu pendekatana yang sesuai adalah  pendekatan 
“penyatukaitan diri dengan yang dipelajari” (immerison, 
mencelupkan diri ke dalamnya). 

 Implementasi  dari pendekatan ini adalah pembelajaran 
bahasaa, sastra, dan budaya Jawa, siswa harus dibawa secara 
langsung  dengan cara mencelupkan diri  ke dalamnya secara 
utuh.  Siswa diajak secara langsung menggunakan bahasa dan 
sastra Jawa untuk menulis, berbicara, membaca, dan 
menyimak. 

 Dalam pembelajaran berbicara misalnya, siswa secara langsung 
belajar berbicara (berkomunikasi dengan orang lain, 
berdiskusi, bercerita, berpidato, dan semacamnya). 
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JAVA CLOTHING 
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WASANANING ATUR 

 

 Jenang sela, sela kang pindha ancala 

  Sedhah siti, boga ingkang binuntel roning kalapa 

  “Apuranta yen wonten lepat kawula” 

 

 

    MATUR  NUWUN 
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 Cara belajar  dengan mengaitkan antara materi 
pembelajaran dan situasi dunia nyata siswa, dan 
mendorong siswa membuat hubungan antara 
mengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya 
dalam kehidupan sehari-hari. 

 CTL merupakan implementasi dalam penentuan 
materi pembelajaran dan pengalaman belajar yang 
disesuaikan dengan karakteristik siswa dan/atau 
daerah. 

 CTL didasarkan hasil penelitian bahwa siswa akan 
belajar dengan baik bila apa yang dipelajari terkait 
dengan apa yang telah diketahui dengan kegiatan 
atau peristiwa yang terjadi di sekelilingnya 

  

CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING 

(CTL) 
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 Kegiatan dan strategi yang ditampilkan dapat 

berupa kombinasi dari kegiatan berikut:  
 

1.Pembelajaran otentik (authentic 
instruction) 

2.Pembelajaran berbasis inkuiri (inquiry-
based learning) 

3.Pembelajaran berbasis masalah (problem-
based learning) 

4.Pembelajaran layanan (service learning) 
5.Pembelajaran berbasis kerja (work-based 

lerning) 
 

STRATEGI CONTEXTUAL TEACHING AND 

LEARNING (CTL)  
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PRINSIP DASAR CONTEXTUAL TEACHING 

AND LEARNING (CTL)  

 Menekankan pada pemecahan masalah 

 Mengenal kegiatan mengajar yang terjadi di 
berbagai konteks seperti rumah, 
masyarakat, dan tempat kerja. 

 Mengajar siswa untuk memantau dan 
mengarahkan belajarnya sehingga menjadi 
pembelajar yang aktif dan terkendali 

 Menekankan pembelajaran dalam konteks 
kehidupan siswa 

 Mendorong siswa belajar dari satu dengan 
lainnya dan belajar bersama, dan 

 Menggunakan penilaian otentik 

 



WASANANING ATUR 
 

Jenang sela, sela kang pindha ancala 

  “Apuranta yen wonten lepat kawula” 
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