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Abstrak 
 

Based on Law No. 20 In 2003, Indonesian has been established as the language of 
instruction in schools. Thus, the language becomes the language of instruction at all 
levels of education, including primary school level. This, causes problems for students 
beginning first grade whose mother tongue or language of Regions. They have to learn 
twice, first learn the Indonesian language as the language of instruction, and both studied 
Indonesian. In fact, the 2013 curriculum is thematic integrative, Indonesian literacy 
becomes important considering the draft Indonesian as other subjects. Research and 
Development is done in order to find the model-based media technology to overcome the 
problem of literacy Indonesian elementary school students whose mother tongue or 
language of Regions. This study begins with a needs assessment survey, followed by a 
comparative study Indonesian language and Regions, the design model, and model 
validation. This paper is structured in order to report the results of the survey related to 
the need assessment study.  
Keywords: Indonesian literacy, elementary school students 
 
1. Pendahuluan 

Berdasar Undang-Undang Sisdiknas pasal 33 ayat 2 nomor 20 tahun 2003, bahasa 
Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Dengan demikian bahasa 
tersebut menjadi bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan, termasuk jenjang SD. 
Ketentuan tersebut membawa dampak pada perlunya penguasaan bahasa Indonesia 
secara baik oleh peserta didik pada semua jenjang pendidikan.  

Di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, di Indonesia terdapat 
beratus-ratus bahasa lokal atau bahasa daerah. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa 
jumlah bahasa di Indonesia sebesar 749 (Nasir, 2015). Bahasa-bahasa tersebut dari tahun 
ke tahun semakin berkurang, ditinggalkan oleh pemakainya, seiring dengan 
berkembangnya ilmu dan teknologi. Namun demikian, bahasa daerah tetap ada dan 
keberadaannya dilindungi undang-undang. Hal itu terjadi sebab bahasa daerah adalah 
pintu masuk budaya etnik, kearifan lokal, dan nilai luhur tradisional yang perlu 
dipertahankan. 

Di dunia pendidikan, bahasa daerah juga dilindungi keberadaannya, Undang-
Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa bagi daerah-daerah yang masih 
sulit menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar masih diperbolehkan 
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menggunakan bahasa daerah. Dengan demikian, guru boleh menjelaskan materi 
pelajaran dengan bahasa lokal. Namun demikian, hal itu membawa dampak lambatnya 
penyerapan mata pelajaran oleh peserta didik. Waktu yang diperlukan lebih lama 
dibanding jika guru menjelaskan dengan bahasa Indonesia secara langsung. Oleh karena 
itu, perlu dicari jalan keluar agar penggunaan bahasa lokal tersebut tidak mengganggu 
penyerapan ilmu pengetahuan. 

Permasalahan yang terjadi bagi peserta didik yang B-1 nya bukan bahasa 
Indonesia masuk kelas 1 SD adalah pada saat guru menjelaskan materi pelajaran dengan 
menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Mereka belum menguasai bahasa 
Indonesia sebagai bahasa kedua (B-2). Akibatnya, mereka harus belajar dua kali, pertama 
belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan kedua belajar materi bahasa 
Indonesia. Kondisi tersebut tidak boleh berlangsung terus menerus, perlu dicari solusi 
yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut.  Terlebih lagi, dalam kurikulum 2013 
yang bersifat tematik integratif, literasi bahasa Indonesia menjadi penting, mengingat 
bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain. 

Kegiatan literasi merupakan aktivitas membaca dan menulis yang terkait dengan 
pengetahuan, bahasa, dan budaya. Dalam deklarasi Unesco, literasi terkait dengan 
kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, 
menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan, dan mengomunikasikan 
informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Hal itu akan menumbuhkembangkan budi 
pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah agar menjadi 
pembelajar sepanjang hayat (Wiedarti, dkk., 2016: 7). 

Sudah diketahui bahwa membaca merupakan gerbang ilmu pengetahuan. Dengan 
pemahaman membaca yang baik, peserta didik akan lebih baik pula dalam menyerap 
materi setiap mata pelajaran, termasuk peserta didik kelas 1 SD.  Hal itu dikarenakan 
dalam membaca akan terlibat pemahaman makna kata, kalimat, dan teks secara 
keseluruhan (Nunan, 2005:7). Sementara itu, Richards dan Schmidt (2010: 283) 
mengatakan bahwa ‘reading is the process by which the meaning of a written text is 
understood’. Dalam membaca terjadi proses pemahaman makna dari teks tertulis yang 
dibaca. Dengan demikian, pembelajaran membaca menjadi sesuatu yang penting untuk 
dikuasai.  

 
2. Metode Survey Need Assessment 

Metode penelitian ini adalah survey. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta 
didik dan guru SD kelas permulaan yang berbahasa ibu bahasa Jawa di Provinsi DIY. 
Sampelnya adalah peserta didik dan guru SD kelas permulaan di Kabupaten Bantul dan 
Gunungkidul. Teknik pengampilan sampel adalah random sampling. Melalui random 
sampling diperoleh sampel tiga sekolah, yaitu SD Negeri Kalidadap, Imogiri Bantul; SD 
Negeri Wiloso, Panggang, Gunungkidul; dan SD Negeri Rejosari, Tanjungsari, 
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Gunungkidul. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan 
pengamatan. Wawancara dilakukan kepada peserta didik untuk mengetahui bahasa 
sehari-hari yang dipakai dalam berkomunikasi di rumah dan di sekolah di luar jam 
pelajaran. Wawancara juga dilakukan kepada guru untuk mengetahui alasan guru  
menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam 
pembelajaran. Pengamatan dilakukan pada proses pembelajaran di kelas. Pada proses 
pembelajaran di kelas, bahasa yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam 
berinteraksi. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

 
3.  Hasil Survey Need Assessment 
3.1 SD Negeri Kalidadap, Imogiri, Bantul 

Berdasarkan observasi/pengamatan pada proses pembelajaran diperoleh hasil 
bahwa guru lebih banyak menggunakan bahasa Jawa (B1) untuk melakukan interaksi 
kepada peserta didik. Hal itu dapat dilihat mulai dari aktivitas guru membuka pelajaran, 
menjelaskan materi, melakukan tanya jawab, memberikan contoh, memberikan perintah, 
dan menutup pembelajaran. Meskipun demikian, guru juga kadang kala menggunakan 
bahasa Indonesia untuk berinteraksi. Akan tetapi, pada saat guru menggunakan bahasa 
Indonesia untuk berinteraksi ternyata peserta didik tidak merespons maka akibatnya guru 
segera beralih menggunakan bahasa Jawa.  

Sementara itu, kondisi peserta didik pada saat proses pembelajaran untuk 
merespons guru pun masih didominasi penggunaan bahasa Jawa (B1), misalnya pada 
saat menjawab pertanyaan guru, melaksanakan perintah guru, dan bertanya kepada guru 
pun masih menggunakan bahasa Jawa. Pada saat peserta didik berinteraksi dengan 
temannya pun juga tetap menggunakan bahasa Jawa, misalnya bertanya kepada 
temannya. 

Berdasarkan pengamatan di sekolah terlihat adanya beberapa slogan, kata-kata 
mutiara yang terpasang di dinding sekolah, di gantung di lorong-lorong ruangan. 
Misalnya “makan dengan gizi seimbang”, “jangan kotori masa depanmu dengan 
kebodohan mencontek”, “jangan lupa buang sampah pada tempatnya”,”tubuh yang sehat 
terdapat jiwa yang sehat”, “patuhi tata tertib sekolah”, dan “kawasan bebas rokok”. 
Bahasa yang dipakai pun sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kondisi tersebut 
menginformasikan bahwa sekolah sudah berusaha menumbuhkan budaya literasi yang 
lebih baik.  

Berdasarkan wawancara dengan guru diperoleh hasil bahwa guru sengaja lebih 
menitikberatkan bahasa yang dipakai dalam proses pembelajaran adalah bahasa Jawa. 
Hal itu dengan alasan jangan sampai orang Yogyakarta tidak bisa berbahasa Jawa. 
Sekarang ini orang Jawa sudah hilang Jawanya, dalam arti sudah tidak bisa berbahasa 
Jawa. Menurutnya, seiring perkembangan waktu naik ke kelas lebih tinggi peserta didik 
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pasti dapat berbahasa Indonesia, tetapi kalau bahasa Jawa tidak ditekankan di sekolah 
maka akan punah seiring ditinggalkan pemakainya. 

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan peserta didik diperoleh hasil bahwa 
peserta didik lebih terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Jawa dicampur bahasa 
Indonesia, sehingga pemahaman bahasa Jawa dan bahasa Indonesianya pun tidak 
maksimal. Bila diperhatikan dalam berbicara, peserta didik masih menggunakan bahasa 
campuran dalam merangkai kalimat. Dengan kata lain, bahasa Indonesia terkontaminasi 
bahasa Jawa atau bahasa Jawa terkontaminasi bahasa Indonesia.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di SD Kalidadap dapat disimpulkan 
bahwa sebagian besar (90%), baik peserta didik maupun guru menggunakan bahasa Jawa 
dalam berinteraksi dalam proses pembelajaran. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa 
bahasa Indonesia belum mampu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah tersebut. 

 
3.2  SD Negeri Wiloso, Panggang, Gunungkidul 

Berdasarkan observasi/pengamatan pada proses pembelajaran dapat diperoleh 
hasil bahwa bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Hal itu dapat dilihat 
pada saat guru membuka pelajaran, menjelaskan materi, memberikan perintah, 
melakukan evaluasi (tanya jawab), dan menutup pelajaran. Hanya saja pada saat 
menjelaskan materi guru juga menggunakan bahasa Jawa (sebagai B1) peserta didik. 
Bahasa Jawa dipakai guru untuk mengulang penjelasan materi. Sementara itu, peserta 
didik dalam berinteraksi di kelas menggunakan bahasa Jawa, misalnya pada saat 
bertanya kepada guru dan berkomunikasi dengan sesama peserta didik. 

Berdasarkan wawancara dengan guru diperoleh hasil bahwa guru sudah tahu 
bahwa bahasa pengantar di dunia pendidikan adalah bahasa Indonesia, dari jenjang SD 
sampai PT menggunakan bahasa Indonesia. Hanya saja guru juga merasakan kendala 
pada saat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di jenjang SD 
terutama pada kelas permulaan. Permasalahannya adalah banyaknya peserta didik yang 
belum memahami bahasa Indonesia secara benar. Rata-rata bahasa Indonesia peserta 
didik adalah “campuran” dengan bahasa Jawa (B1), misalnya kalimat berbahasa 
Indonesia tetapi strukturnya bahasa Jawa.  

Sementara itu, melalui wawancara bersama peserta didik dapat diperoleh hasil bahwa 
bahasa sehari-hari peserta didik di rumah adalah bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Orang 
tua menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi, tetapi ketika bersama dengan teman 
bermainnya, berinteraksi dengan kakek/neneknya menggunakan bahasa Jawa. Akibatnya, 
peserta didik memahami bahasa Indonesia belum benar dan bahasa Jawa pun belum benar, 
contohnya kalimat berbahasa Indonesia tetapi strukturnya bahasa Jawa atau kalimat 
berbahasa Indonesia tercampur kosakata bahasa Jawa atau sebaliknya. 

Berdasarkan pengamatan di lingkungan sekolah, sekolah belum melaksanakan 
budaya literasi. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya slogan, kata mutiara, dan buku-
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buku bacaan di perpustakaan sangatlah minim. Sementara itu, sekolah belum 
memberikan waktu khusus untuk kegiatan membaca bagi guru dan peserta didik. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di SD Negeri Wiloso dapat 
disimpulkan bahwa guru menggunakan bahasa Indonesia yang kadang kala dicampur 
dengan bahasa Jawa. Akibatnya peserta didik bisa memahami bahasa Indonesia, bisa 
menjawab dengan bahasa Indonesia, tetapi jawaban tersebut belumlah menggunakan 
bahasa Indonesia yang benar karena kadang kala masih dicampur bahasa Jawa.  

 
3.3 SD Negeri Rejosari, Tanjungsari, Gunungkidul 

Berdasarkan observasi/pengamatan terhadap proses pembelajaran dapat diperoleh 
hasil bahwa bahasa pengantar yang dipakai guru adalah bahasa Indonesia. Bahasa 
Indonesia dipakai pada saat membuka pelajaran, menjelaskan materi, memberikan 
perintah, melakukan evaluasi, dan menutup pelajaran. Pada saat memberikan materi, 
guru juga kadang kala menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia juga dipakai oleh 
peserta didik untuk merespons guru, misalnya menjawab pertanyaan guru, melaksanakan 
perintah guru tetapi ada juga sebagian kecil peserta didik yang masih menggunakan 
bahasa Jawa pada waktu menjawab pertanyaan guru dan melakukan perintah dari guru. 
Sementara itu, pada saat peserta didik bertanya kepada guru lebih banyak menggunakan 
bahasa Jawa. 

Berdasarkan wawancara bersama dengan guru diperoleh hasil bahwa guru sudah 
memahami peran bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Hanya saja 
masih ada permasalahan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa 
pengantar di kelas permulaan SD. Peserta didik masih saja mencampur bahasa Indonesia 
dengan bahasa Jawa pada saat merangkai kalimat, baik pada saat berbicara maupun 
menulis.  

Berdasarkan wawancara dengan peserta didik diperoleh hasil bahwa peserta didik 
menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa pada saat berinteraksi dengan orang 
tua, saudara, dan teman bermain. Apabila peserta didik ditanya dengan menggunakan 
bahasa Indonesia mereka paham maksud pertanyaan itu dan mampu menjawabnya, 
meskipun dengan bahasa Indonesia yang dicampur bahasa Jawa. 

Berdasarkan pengamatan tentang budaya literasi, sekolah belum melakukan secara 
maksimal. Hal itu dapat dilihat belum adanya usaha mengarah ke budaya literasi yang 
dipraktikkan oleh sekolah, misalnya belum ada kegiatan membaca secara serempak pada 
jam-jam tertentu dan belum adanya slogan, kalimat/kata mutiara yang dapat 
membangkitkan semangat peserta didik.  

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di SD Negeri Rejosari dapat disimpulkan 
bahwa guru dan peserta didik sudah menggunakan bahasa Indonesia dalam proses 
pembelajaran. Peserta didik sudah memahami bahasa Indonesia, akan tetapi belum 
mampu merangkai kalimat berbahasa Indonesia secara benar.  
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4.  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil survey di SD Negeri Kalidadap, Wiloso, dan Rejosari dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di 
SD kelas permulaan masih mengalami kendala. Bahasa Indonesia belumlah dipahami 
oleh peserta didik. Oleh karena itu, untuk membantu mewujudkan cita-cita pemerintah 
tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar maka diperlukan sebuah media 
pembelajaran yang dapat digunakan sebagai penerjemah bahasa Jawa ke bahasa 
Indonesia.  
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