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ABSTRAK 
 

Ardiyanti, Ratna 2011. Analisis Kesalahan Menulis Huruf Jawa pada Siswa Kelas 
VIIA MTs Darul Ma’arif Pringapus. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 
Sastra Jawa. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Drs. Hardyanto, Pembimbing II: Mujimin, S.Pd. 

 
Kata kunci: huruf Jawa, siswa MTs 
  

  Menulis dengan huruf Jawa perlu pengenalan bentuk huruf Jawa, 
pasangan, sandhangan, tanda baca, dan kaidah penulisan huruf Jawa. Pemahaman 
huruf Jawa akan sangat membantu dan memperlancar siswa dalam kegiatan 
menulis huruf Jawa. Siswa kurang mengetahui fungsi masing-masing karakter 
huruf Jawa dan kaidah-kaidah penulisan huruf Jawa. Hal ini menjadi kendala 
siswa dalam menulis bacaan berhuruf Jawa, tidak terkecuali bagi siswa kelas 
VIIA MTs Darul Ma’arif Pringapus. 

  Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai kesalahan 
menulis huruf Jawa dan penyebabnya pada siswa kelas VIIA MTs Darul Ma’arif 
Pringapus. Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsi kesalahan menulis huruf Jawa dan penyebabnya pada siswa kelas 
VIIA MTs Darul Ma’arif pringapus.  

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dalam 
penelitian ini berupa kesalahan dalam tulisan huruf Jawa. Sumber datanya adalah 
siswa kelas VIIA MTs darul Ma’arif Pringapus. Instrumen penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa tes. Dalam instrumen tes siswa diberi 
lembar tes bacaan berhuruf Latin untuk disalin ke dalam huruf Jawa. 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tes yang telah diberikan, 
memunculkan tiga puluh bentuk kesalahan yang menunjukkan bentuk kesalahan 
dalam menulis huruf Jawa siswa kelas VIIA MTs Darul Ma’arif Pringapus. Dari 
hasil tes, ada sebagian siswa yang melakukan kesalahan yang sama pada tes 
berikutnya. Namun secara garis besar, siswa telah mampu mengerjakan 
keseluruhan tes menulis huruf Jawa dengan baik. Sebab-sebab kesalahan menulis 
huruf Jawa yaitu (1) siswa belum hafal huruf Jawa, (2) siswa belum mengetahui 
tentang kaidah-kaidah penulisan huruf Jawa, (3) siswa kurang latihan menulis 
bacaan berhuruf Jawa, dan (4) siswa kurang tertarik untuk menulis bacaan 
berhuruf Jawa. 

  Berdasarkan temuan tersebut, saran yang diberikan yaitu siswa perlu diberi 
latihan-latihan dalam memahami huruf Jawa agar mereka dapat menulis bacaan 
berhuruf Jawa dengan benar dan lancar. Siswa perlu diberi motivasi menulis 
bacaan berhuruf Jawa. Guru memperbanyak bacaan dalam bahasa Jawa agar 
menambah kosakata dalam bahasa Jawa sehingga pada waktu menulis bacaan 
berhuruf Jawa siswa tidak salah memenggal kata disetiap kalimatnya.  
 

 
 



 

SARI 
 
Ardiyanti, Ratna 2011. Analisis Kesalahan Menulis Huruf Jawa pada Siswa Kelas 

VIIA MTs Darul Ma’arif Pringapus. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 
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Tembung Pangrunut: huruf Jawa, siswa MTs 
 

Sing kudu dingerteni nalika nulis wacana aksara Jawa yaiku aksara 
legena, pasangan, sandhangan, tandha wacan, lan paugeran panulise aksara 
Jawa. Ngerti marang aksara Jawa bisa mbantu lan nglayahake anggone nulis 
aksara Jawa. Siswa kurang mangerteni fungsi-fungsi karakter huruf Jawa lan 
paugeran panulise. Bab iki dadi pepalang tumrape murid nalika nulis nganggo 
aksara Jawa, klebu murid kelas VIIA MTs Darul Ma’arif Pringapus.  

Masalah sing dijingglengi ing panaliten iki yaiku pangangkah kleru nulis 
aksara Jawa lan penyebabe tumrap murid kelas VIIA MTs Darul Ma’arif 
Pringapus. Gegandhengan karo masalah mau, panaliten iki nduweni tujuan 
njlentrehake klerune nulis aksara Jawa lan sebab-sebab kang njalari murid kelas 
VII MTs Darul Ma’arif Pringapus kleru nulis aksara Jawa. 

Panaliten iki migunakake pendekatan kualitatif deskriptif. Dhata ing 
panaliten iki awujud bab-bab kang njalari murid kleru nulis aksara Jawa. Sumber 
dhatane yaiku murid kelas VIIA MTs Darul Ma’arif Pringapus. Piranti panaliten 
sing digunakake ing panaliten iki awujud tes. Sing awujud tes, siswa diwenehi 
wacan aksara Latin sing banjur kudu ditulis nganggo aksara Jawa. 

Asil panaliten iki nuduhake yen saka tes sing wis digarap siswa, ana 
telung puluh wujud klerune anggone nulis wacana huruf Jawa siswa kelas VIIA 
MTs Darul Ma’arif Pringapus. Saka tes kuwi, bisa dimangerti yen saperangan 
gedhe siswa bisa  siswa wis bisa nggarap sekabehe tes nulis wacana huruf Jawa. 
Sebab-sebab kleru nulis nganggo aksara Jawa yaiku (1) siswa durung apal 
aksara Jawa, (2) siswa durung ngerti paugeran panulise aksara Jawa, (3) siswa 
kurang latihan nulis wacan aksara Jawa, lan (4) siswa kurang ketarik nulis 
wacan aksara Jawa. 

 Adhedhasar bab-bab kang ditemokake mau, pamrayoga sing bisa 
diwenehake ing kene yaiku siswa kudune diwenehi latihan-latihan mahami huruf 
Jawa supaya bisa nulis wacana aksara Jawa kanthi apik lan lancar, siswa 
diwenehi motivasi nulis aksara Jawa; guru diajab bisa menehi bimbingan lan 
arahan kanggo siswa ngenani kepriye paugeran nulis aksara Jawa; guru diajab 
bisa menehi wacana basa Jawa kanggo nambah kosakata basa Jawa saengga 
murid ora luput anggone mancah tembung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Bahasa Jawa yang juga termasuk bahasa daerah merupakan muatan lokal 

wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, bahasa Jawa 

juga memiliki kedudukan dan fungsi yang sama pentingnya dengan mapel bahasa 

nasional dan bahasa asing.  

Kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah mengenai pemberlakuan 

kurikulum bahasa Jawa mulai tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA 

merupakan sebuah langkah maju dan bermakna yang dapat berimplikasi besar dan 

luas dalam upaya pengembangan bahasa Jawa melalui jalur pendidikan formal. 

Pada Standar Isi Kurikulum Bahasa Jawa Tahun 2004 ditekankan bahwa 

fungsi bahasa Jawa sebagai alat komunikasi, menggunakan pembelajaran terpadu; 

keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis meliputi 

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra.  

Dalam proses pembelajaran bahasa Jawa dan pemetaan karakteristik 

kurikulum bahasa Jawa Tahun 2004, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi yaitu 

belum adanya pembelajaran keterampilan menulis huruf Jawa pada Standar 

Kompetensi Lulusan SMP/MTs. Adanya pengembangan kurikulum bahasa Jawa 

SMP/MTs Th 2004 menjadi kurikulum bahasa Jawa Th 2010, di dalamnya 

ditetapkan SKL pembelajaran menulis yang salah satunya mencakup materi 
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menulis huruf Jawa. Dengan kata lain, pembelajaran keterampilan menulis huruf 

Jawa merupakan materi yang baru bagi siswa SMP/MTs.   

Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan 

(komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. 

Smith (1981) mengatakan bahwa pengalaman belajar menulis yang dialami siswa 

di sekolah tidak lepas dari kondisi gurunya sendiri. Umumnya guru tidak 

dipersiapkan untuk terampil menulis dan mengajarkannya. Karena itu, untuk 

menutupi keadaan yang sesungguhnya munculah berbagai mitos atau pendapat 

tentang menulis dan pembelajarannya.  

Menulis huruf Jawa merupakan salah satu kompetensi yang harus 

dikuasai siswa kelas VII SMP/MTs. Dalam pembelajaran menulis huruf Jawa, 

agar dapat menulis (dan membaca) dengan baik perlu pengenalan berbagai 

perangkat/karakter huruf Jawa serta kaidah-kaidah penulisan bahasa Jawa dengan 

huruf Jawa. Aksara Jawa  dipakai dalam berbagai teks berbahasa Jawa dan 

beberapa bahasa lain di sekitar wilayah penuturannya. Aksara ini lebih dikenal 

sebagai Carakan Jawa. 

Adapun perangkat/karakter huruf Jawa tersebut yaitu dentawyanjana 

(alphabet huruf Jawa), pasangan, sandhangan, pada, angka, aksara murda,  

rekan, dan  swara. Penulisan huruf Jawa tidak menggunakan spasi antara kata 

dengan kata. Letak tulisan huruf Jawa pada kertas bergaris berada di bawah garis 

(menggantung). Kaidah ini tidak berlaku bila huruf Jawa tersebut ditulis pada 

kertas polos. 
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Dentawyanjana  (alfabet huruf Jawa) berjumlah 20 buah, pasangan 

berjumlah 20 buah sesuai dengan dentawyanjana. Sandhangan ada empat jenis 

yaitu 1) sandhangan swara (5 buah), 2) sandhangan wyanjana        (3 buah), 3) 

sandhangan panyigeg wanda (3 buah), 4) sandhangan pangkon (paten). Pada 

(tanda-tanda baca pada huruf Jawa), tanda baca di dalam huruf Jawa tidak sama 

banyaknya dengan tanda baca pada huruf latin, selain itu tidak terdapat tanda 

hubung (-) mengingat huruf Jawa ditulis tanpa spasi juga tidak terdapat tanda 

tanya (?) dan tanda seru (!). Angka huruf Jawa  (10 buah), huruf murda (8 buah) . 

Aksara rekan (huruf rekaan) ada 5 buah, aksara swara (huruf suara) ada 5 

macam. 

Salah satu tujuan menulis huruf Jawa adalah sebagai sarana pelestarian 

budaya Jawa. Dengan adanya kemampuan siswa dalam mengenal huruf Jawa, 

generasi muda diharapkan mempunyai motivasi yang tinggi untuk terus dapat 

mempelajari serta melestarikan aksara Jawa tersebut. Dalam proses belajar 

mengajar bahasa Jawa, apabila siswa mampu memahami huruf Jawa, maka akan 

sangat membantu dan memperlancar siswa tersebut dalam kegiatan menulis huruf 

Jawa.  

Suatu proses belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. 

Berhasil tidaknya proses belajar mengajar tergantung dari faktor-faktor dan 

kondisi yang mempengaruhi proses belajar siswa. Faktor dan kondisi yang 

mempengaruhi proses belajar sesungguhnya banyak sekali macamnya, baik yang 

ada pada diri siswa sebagai pelajar, pada guru sebagai pengajar, metode mengajar, 

bahan materi pelajaran harus diterima siswa, maupun sarana dan prasarana. 
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Faktor kesulitan belajar yang bersumber dari siswa, misalnya motivasi, 

kemauan, perhatian, metode belajar yang kurang tepat, waktu belajar yang 

terbatas, kurangnya sumber belajar yang diperlukan. Banyak buku pelajaran 

bahasa Jawa yang pemakaiannya sedikit sekali menggunakan aksara Jawa, 

padahal aksara Jawa seharusnya selalu dihadirkan pada setiap pembelajaran 

seperti halnya ketika belajar bahasa Arab, Mandarin, Korea, serta Jepang yang 

tidak bisa lepas dari aksaranya masing-masing. Di samping itu, kurangnya variasi 

metode pembelajaran, media pembelajaran yang hanya berupa media tradisional 

seperti gambar dinding dan lain-lain, metode mengajar yang kurang tepat serta 

kurang mampunya siswa menerima materi pelajaran dapat juga sebagai faktor 

penyebab kesulitan siswa belajar menulis huruf Jawa. 

Pada umumnya menulis huruf Jawa dirasakan sulit oleh sebagian siswa. 

Pengalaman juga menunjukkan bahwa hasil belajar siswa belum memuaskan. Hal 

ini dapat dilihat diantaranya dari nilai ulangan harian  yang rendah pada materi 

menulis huruf Jawa. Aksara Jawa tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu hal 

yang menakutkan bagi siswa. Jika bahasa Indonesia mempunyai Ejaan Bahasa 

Indonesia yang Disempurnakan untuk Penulisan Huruf Latin, bahasa Jawa juga 

memiliki Ejaan Bahasa Jawa yang Disempurnakan. Aturan yang termaktub dalam 

pedoman ini mencakup pemakaian huruf, pemenggalan kata, pemakaian huruf 

kapital, huruf miring dan huruf tebal, penulisan kata, tanda baca, dan penulisan 

unsur serapan. Secara tidak langsung hal ini mempengaruhi kaidah penulisan 

huruf Jawa yang juga menjadi faktor kesulitan belajar siswa dalam keterampilan 

menulis huruf Jawa. 
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Bentuk karakter-karakter huruf Jawa yang rumit, sulit untuk dihafal oleh 

siswa. Banyaknya perangkat huruf Jawa serta kaidah-kaidah penulisan bahasa 

Jawa dengan huruf Jawa yang harus dipahami semakin membuat siswa enggan 

untuk mempelajari apalagi memperdalam penguasaan tentang aksara Jawa 

tersebut.  

Di MTs Darul Ma’arif Pringapus, kelas VII hanya terdapat dua kelas 

yaitu kelas A dan B. Diantara dua kelas ini tidak ada perbedaan perlakuan. 

Berdasarkan pengamatan guru bahasa Jawa MTs Darul Ma’arif Pringapus serta 

pengamatan peneliti sewaktu praktik mengajar di MTs Darul Ma’arif Pringapus, 

siswa kelas VIIA mengalami kesulitan dalam menulis huruf Jawa. Dari latar 

belakang tersebut, maka peneliti akan mengadakan penelitian di kelas VIIA MTs 

Darul Ma’arif Pringapus. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Beberapa masalah yang muncul berdasar latar belakang tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a.  Siswa kurang mengenal perangkat/karakter huruf Jawa yaitu dentawyanjana, 

pasangan, sandhangan, pada, angka, huruf murda, huruf rekaan, dan huruf 

suara. 

b. Siswa kurang mengetahui fungsi masing-masing karakter huruf Jawa dan   

kaidah-kaidah penulisan huruf Jawa. 

c.  Kurangnya minat, motivasi, dan perhatian siswa terhadap mata pelajaran 

bahasa Jawa khususnya tentang menulis huruf Jawa.  
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d.   Metode belajar yang kurang tepat serta intensitas waktu yang kurang untuk 

menulis huruf Jawa. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasar latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti akan 

menganalisis tingkat dan penyebab kesalahan menulis huruf Jawa pada siswa 

kelas VIIA MTs Darul Ma’arif Pringapus. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasar pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Apa sajakah kesalahan siswa kelas VIIA MTs Darul Ma’arif Pringapus 

dalam pembelajaran menulis huruf Jawa? 

2. Apakah penyebab kesalahan menulis huruf Jawa pada siswa kelas VIIA 

MTs Darul Ma’arif Pringapus? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah:  

1. Mendeskripsi kesalahan menulis huruf Jawa pada siswa kelas VIIA MTs 

Darul Ma’arif Pringapus. 

2. Mengidentifikasi penyebab kesalahan menulis huruf Jawa pada siswa 

kelas VIIA MTs Darul Ma’arif Pringapus. 
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1.6  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan 

praktis. 

1. Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah: a) menambah khasanah 

pengetahuan dan pemahaman tentang menulis huruf Jawa; b) sebagai pedoman 

dalam mengatasi dan menanggulangi permasalahan yang timbul dalam 

pembelajaran menulis huruf Jawa; c) diharapkan dapat memperbaiki proses 

belajar mengajar terutama pada pembelajaran menulis huruf  Jawa sehingga dapat 

memperkecil kesulitan yang dihadapi siswa. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaatnya 

khususnya bagi siswa, guru, dan peneliti lain. Bagi siswa, dengan adanya 

penelitian ini dapat memahami berbagai karakter huruf Jawa dan kaidah 

penulisannya. Bagi guru dapat menambah pengetahuan mengenai tingkat 

kesulitan-kesulitan siswa dalam menulis huruf Jawa beserta penyebabnya 

sehingga dapat memperkecil kesulitan yang dihadapi siswa. Sedangkan bagi 

peneliti yang lain, penelitian ini dapat memnberikan manfaat sebagai masukan 

atau referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 Pada dasarnya setiap sekolah mempunyai kesulitan dalam pembelajaran 

yang berbeda-beda, mungkin ada yang karena sarana dan prasarana yang kurang 

memadai ataupun dari guru mata pelajarannya, bahkan dari siswa kadang ada 

yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Hal ini yang kemudian 

menjadi salah satu alasan diadakannya penelitian. 

 Penelitian mengenai kesulitan belajar adalah penelitian yang menarik 

untuk diteliti. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menunjang 

penelitian ini antara lain yang telah dilakukan oleh Asidha (2008), Widayanti 

(2006), dan Risma (2009). 

 Pada tahun 2008 Asidha melakukan penelitian dengan judul Kesulitan 

Guru dalam Pembelajaran Bahasa Jawa di SMP Negeri se-Kota Magelang. 

Penelitian ini membahas tentang kesulitan-kesulitan yang dialami guru SMP 

Negeri se-Kota Magelang menyangkut persiapan pembelajaran bahasa Jawa dan 

pelaksanaan pembelajaran (proses dan evaluasi pembelajaran) bahasa Jawa. 

Sebagian besar guru tidak menemui kesulitan pembelajaran dalam persiapan 

pembelajaran. Sebanyak 3,3% guru merasa sangat mudah dalam indikator 

menentukan penggunaan alat/media pembelajaran. Guru merasa sangat mudah 
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dalam indikator menentukan teknik penilaian sejumlah 33,3%. Guru merasa 

cukup dalam indikator memilih sumber pembelajaran sejumlah 56,7%, dan Guru 

merasa sulit indikator menentukan penggunaan alat/media pembelajaran sejumlah 

6,7%.  

Dalam proses pembelajaran, sebanyak 15 guru atau 50% merasakan cukup 

dalam melaksanakan pembelajaran yang terdapat pada indikator merespon positif 

keingintahuan siswa, memberi penguatan dan memotivasi siswa untuk memulai 

pelajaran dengan prosentase sebesar 60%. Selebihnya 12 orang atau 40% merasa 

mudah dalam indikator mengatur penggunaan waktu dan hanya 3 orang atau 10% 

merasakan sangat mudah dalam melaksanakan pembelajaran yang terdapat pada 

indikator menyampaikan materi pengait/apersepsi dan indikator melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dengan urutan logis/teratur.   

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena  

bertujuan untuk mengetahui kesulitan dalam pembelajaran bahasa Jawa. Selain 

persamaan juga terdapat perbedaan, Asidha meneliti kesulitan guru dalam 

pembelajaran bahasa Jawa, sedangkan objek penelitian ini adalah siswa dalam 

kegiatan belajar menulis huruf Jawa. 

Sementara itu, Widayanti (2006) melakukan penelitian yang berjudul 

Peningkatan Keterampilam Membaca Pemahaman Bacaan Berhuruf Jawa 

Melalui Teknik Latihan Berjenjang pada Siswa Kelas VII B SMP 13 Semarang. 

Pada saat pembelajaran, secara bertahap peneliti memberikan bacaan berhuruf 

Jawa mulai dari bacaan yang mudah, dan semakin lama bacaan yang diberikan 

semakin sulit agar siswa dapat membaca pemahaman dengan lancar. Dari hasil 
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penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari prasiklus ke siklus I, 

dan siklus I ke siklus II. Hasil analisis dari nontes menunjukkan adanya perubahan 

perilaku siswa kelas VIII B SMP 13 Semarang. Perilaku negatif siswa berubah 

menjadi perilaku positif. Pada pembelajaran membaca pemahaman bacaan 

berhuruf Jawa melalui teknik latihan berjenjang para siswa lebih aktif dan dapat 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Penelitian tersebut mempunyai 

persamaan dengan penelitian ini yaitu pada teknik yang digunakan sama-sama 

menggunakan teknik latihan berjenjang pada saat pembelajaran. 

Penelitian lain yang menjadi inspirasi bagi penelitian ini adalah Kesulitan 

Membaca Huruf Jawa pada Siswa SMP Negeri 18 Semarang oleh Risma pada 

tahun 2009. Penelitian tersebut membahas tentang kesulitan membaca huruf Jawa. 

Persamaan penelitian Risma dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji 

mengenai huruf Jawa. Objek penelitiannya pun sama yaitu di tingkat Sekolah 

Menengah  Pertama (SMP/MTs), perbedaannya terletak pada kompetensinya. 

Penelitian Risma mengkaji kesulitan membaca huruf Jawa, sedangkan penelitian 

ini mengkaji kesulitan menulis huruf Jawa. 

 Penelitian-penelitian di atas memiliki persamaan antara penelitian yang 

satu dengan yang lain. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat ditarik 

simpulan bahwa penelitian tentang Analisis Kesulitan Menulis Huruf Jawa belum 

pernah dikaji dan diteliti. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji tentang 

kesulitan siswa dalam menulis huruf Jawa. Lokasi penelitiannya yaitu di MTs 

Darul Ma’arif Pringapus. 

 

 



11 

2.2 Landasan Teoretis 

 Landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) 

pembelajaran menulis yang dijabarkan dalam pengertian menulis, tujuan 

pembelajaran menulis, dan jenis-jenis menulis. 2) menulis huruf Jawa yang 

dijabarkan dalam perangkat huruf Jawa dan kaidah penulisannya. 

2.2.1 Pembelajaran Menulis 

2.2.1.1 Pengertian Menulis 

 Keterampilan menulis sebagai salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan 

menulis, seseorang dapat mengungkapkan pikiran atau gagasan untuk mencapai 

maksud dan tujuannya. Tentang pengertian menulis para ahli memberikan definisi 

yang berbeda, tetapi pada dasarnya mereka mempunyai persamaan persepsi 

tentang menulis, yaitu merupakan suatu proses kreatif.  

 Tarigan (dalam Suriamiharja 1983:21) mengatakan bahwa menulis adalah 

menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan 

suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca 

lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran 

grafik tersebut. 

Sementara itu, Wiyanto (2004:1-2) mengartikan menulis menjadi dua 

pengertian, pertama menulis berarti mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi 

tanda-tanda yang dapat dilihat. Kedua, menulis yaitu kegiatan mengungkapkan 

gagasan secara tertulis.   

Tarigan (1994) menyebutkan pengertian keterampilan menulis adalah 

keterampilan bahasa yang produktif dan ekspresif, berkomunikasi secara tidak 
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langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Dalam kegiatan menulis ini, 

penulis harus terampil memanfaatkan struktur kata, kosa kata, dan grafologi.  

Nursisto (2005:5) juga mengungkapkan bahwa menulis atau mengarang 

merupakan kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang tingkatannya paling 

tinggi. Pada tingakatan yang paling sederhana, yaitu kemampuan menyimak dan 

berbicara. Selanjutnya tahapan yang setingkat lebih tinggi adalah membaca, dan 

yang paling rumit adalah menulis atau mengarang. Hal ini disebabkan 

kemampuan mengarang atau menulis membutuhkan penguasaan materi-materi 

pendukung sebagai modal dasar seperti penguasaan kosakata, diksi, penguasaan 

kalimat, pembentukan paragraf, pemahaman secara aplikatif tentang ejaan dan 

tanda baca, logika serta struktur berpikir yang runtut.   

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian menulis, dapat 

disimpulkan bahwa menulis adalah wujud komunikasi secara tidak langsung yang 

merupakan pengekspresian ide, gagasan, pikiran, atau perasaan yang dimiliki ke 

dalam lambang-lambang kebahasaan berbentuk tulisan atau karangan yang dapat 

dipahami oleh orang lain. Keterampilan menulis tidak akan datang secara 

otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. 

Dalam praktiknya, pembelajaran menulis huruf Jawa lebih mengarah pada 

proses menyalin dari huruf Latin ke huruf Jawa yang disebut alih aksara atau 

proses transliterasi. Untuk itu alih aksara akan dibahas lebuh lanjut. 

2.2.1.1.1 Alih Aksara  

 Hadiwaratama (2008) berpendapat bahwa alih aksara adalah 

menggantikan dengan tepat suatu aksara ke aksara padanannya tanpa mengubah 



13 

makna dan ucapannya. Alih aksara atau kadangkala disebut transliterasi merupakan 

pengalihan suatu jenis huruf ke jenis huruf lainnya. Misalkan alih aksara dari 

aksara Jawa ke huruf Latin, dari aksara Arab ke huruf Latin, atau dari huruf Sirilik 

ke huruf Latin.  

Sebagai suatu bahasa daerah, bahasa Jawa lebih dikenal sebagai sebuah 

bahasa tutur dibanding sebagai bahasa tulis. Penyebabnya adalah aksara Jawa 

sebagai simbol asli bahasa ini tak lagi digunakan secara umum. Dulu ketika 

tingkat melek huruf masih rendah, aksara Jawa tidak dipahami oleh seluruh 

masyarakat Jawa, namun hanya dipahami oleh kalangan tertentu semisal kalangan 

keraton dan para pujangga. Dan kini, ketika akses mempelajari aksara Jawa tidak 

lagi sukar, persoalan baru yang muncul adalah keengganan penggunaannya.  

Huruf Latin yang lebih sederhana telah lebih mendominasi, dan aksara 

Jawa pun kembali menjadi eksklusif. Aksara Jawa hanya didalami oleh orang-

orang semisal peneliti manuskrip kuno, dan hanya digunakan oleh pihak-pihak 

semisal pemerintah atau daerah tertentu di Jawa yang menghendaki pelestarian 

tradisi. Huruf Latin telah menjadi simbol utama bahasa tulis bangsa Indonesia 

termasuk masyarakat Jawa, bahkan di seluruh dunia. Maka muncullah aturan alih 

aksara atau konversi bahasa Jawa ke abjad Latin, untuk mengatur penggunaan 

bahasa Jawa dalam ranah sastra maupun jurnalistik kontemporer. 

2.2.1.2 Tujuan Pembelajaran Menulis 

 Hartig (dalam Tarigan 1986:34) menyatakan tujuan pembelajaran menulis 

adalah : (1) untuk penugasan bukan karena kemauan sendiri; (2) altruistik, yaitu 

untuk menyenangkan pembaca; (3) persuasif, yaitu untuk meyakinkan para 
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pembaca dan kebenaran gagasan yang diutamakan; (4) informasional, yaitu untuk 

memberi informasi; (5) pernyataan diri, yaitu untuk memperkenalkan diri sebagai 

pengarang pada pembaca; (6) pemecahan masalah, yaitu untuk mencerminkan 

atau menjelajahi pikiran-pikiran agar dapat dimengerti oleh pengarang; dan (7) 

kreatif, yaitu untuk mencapai nilai-nilai artistik dan nilai-nilai kesenian.  

Sejalan dengan pendapat Hartig, Sujanto (1988:58) mendeskripsikan 

tujuan pembelajaran menulis adalah untuk mempertajam kepekaan siswa terhadap 

kesalahan-kesalahan baik ejaan, struktur, maupun pemilihan kosakata. Seseorang 

yang ingin melaksanakan kegiatan menulis, yang harus dilaksanakan adalah 

memilih topik apa yang akan ditulisnya. Bentuk tulisan yang dipakai biasanya 

dikaitkan dengan siapa yang akan membaca tulisan tersebut. Hal ini sangat 

penting karena dalam menyampaikan satu permasalahan yang sama akan berbeda 

bentuknya apabila berbeda pembacanya.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran 

menulis didasarkan oleh tujuan menulis itu sendiri. Akan tetapi, karena begitu 

beragamnya tujuan menulis di bawah ini dikemukakan hanya beberapa tujuan 

saja. Antara lain memberitahukan atau mengajar, meyakinkan atau mendesak, 

menghibur atau menyenangkan, dan mengutarakan atau mengekspresikan 

perasaan dan emosi yang berapi-api.  

Tujuan masing-masing personal dalam kegiatan menulis bermacam-

macam. Hal ini disebabkan tiap penulis dalam menjalankan kegiatan menulis 

mempunyai tujuan yang berbeda. Tujuan kemampuan menulis tidak hanya ada 

dalam lingkungan pendidikan, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat. 



15 

Pembelajaran keterampilan menulis di sekolah menengah mempunyai tujuan 

memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada siswa. Agar siswa 

memiliki pengetahuan dan pengalaman serta dapat memanfaatkan kemampuan itu 

untuk berbagai keperluan. 

2.2.1.3 Jenis-jenis Menulis 

Jenis-jenis keterampilan menulis dapat diklasifikasikan berdasarkan dua 

sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang tersebut adalah kegiatan atau 

aktivitas dalam melaksanakan keterampilan menulis dan hasil dari produk menulis 

itu. Klasifikasi keterampilan menulis berdasarkan sudut pandang kedua 

menghasilkan pembagian produk menulis atau empat kategori, yaitu; karangan 

narasi, eksposisi, deskripsi, dan argumentasi.  

Parera (1993:5) mengemukakan bahwa ada empat karakteristik 

keterampilan menulis yang sangat menonjol, yakni; a) keterampilan menulis 

merupakan kemampuan yang komplek; b) keterampilan menulis condong ke arah 

skill atau praktik; c) keterampilan menulis bersifat mekanistik; dan d) penguasaan 

keterampilan menulis harus melalui kegiatan yang bertahap atau akumulatif. 

Keterampilan menulis menuntut kemampuan yang kompleks.  

Keterampilan menulis lebih condong ke arah praktik ketimbang teori. Ini 

tidak berarti pembahasan teori menulis ditabukan dalam pembelajaran menulis. 

Pertimbangan antara praktik dan teori sebaiknya lebih banyak praktik dari teori. 

Keterampilan menulis bersifat mekanistik. Ini berarti bahwa penguasaan 

keterampilan menulis tersebut harus melalui latihan atau praktik. Dengan kata 
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lain, semakin banyak seseorang melakukan kegiatan menulis semakin terampil 

menulis yang bersangkutan.  

Karakteristik keterampilan menulis seperti ini menuntut pembelajaran 

menulis yang memungkinkan siswa banyak latihan, praktek, atau mengalami 

berbagai pengalaman kegiatan menulis. Di samping kegiatan menulis harus 

bervariasi juga sistematis, bertahap, dan akumulatif 

Adanya pengembangan kurikulum bahasa Jawa SMP/MTs Th 2004 

menjadi kurikulum bahasa Jawa tahun 2010, di dalamnya ditetapkan SKL 

pembelajaran menulis yaitu mencakup berbagai keterampilan menulis baik sastra 

maupun nonsastra dalam berbagai ragam bahasa untuk mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi berupa pengalaman pribadi, poster, iklan, karangan, 

dialog, keterampilan hidup, laporan kunjungan, surat undangan, geguritan, cerita 

rakyat, teks pidato, dan huruf Jawa. 

Sedangkan Kompetensi Dasar Pembelajaran Menulis siswa SMP/MTs  

kelas VII meliputi, menulis pengalaman pribadi menggunakan ragam ngoko dan 

krama, menulis poster atau iklan, menulis kalimat berhuruf Jawa, menulis 

karangan, menulis dialog sesuai unggah-ungguh, dan menulis paragraf sederhana 

berhuruf Jawa. 

2.2.2 Menulis Huruf Jawa 

 Pada bentuknya yang asli, aksara Jawa Hanacaraka ditulis menggantung 

(di bawah garis), seperti aksara Hindi. Aksara hanacaraka Jawa memiliki 20 huruf 

dasar, 20 huruf pasangan yang berfungsi menutup bunyi vokal, 8 huruf "utama" 

(aksara murda, ada yang tidak berpasangan), 8 pasangan huruf utama, lima 
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aksara swara (huruf vokal depan), lima aksara rekan dan lima pasangannya, 

beberapa sandhangan sebagai pengatur vokal, beberapa huruf khusus, beberapa 

tanda baca, dan beberapa tanda pengatur tata penulisan (pada). 

Pada umumnya dalam menulis huruf Jawa, seseorang cenderung menulis 

sesuai  bunyi dari kosa kata Jawa yang ia dengar. Maka ia akan menuliskan bunyi 

itu dengan abjad Latin mana yang sesuai dengan pendengaran. Padahal 

sebenarnya ada perbedaan karakter yang mendasar antara abjad latin dengan 

aksara Jawa. Hadiwaratama (2008) mendeskripsikan bahwa abjad Latin bersifat 

alphabetic, yaitu memerlukan huruf vokal sebagai pembantu bunyi. Sementara itu 

aksara Jawa bersifat syllabaric, yang tidak membutuhkan bantuan aksara vokal 

atau sandhangan. Contoh sederhana, aksara a n c r k   dan seterusnya 

mampu berbunyi walaupun masing-masing hanya berdiri sendiri. 

Pada praktiknya, siswa bisa menulis ha na ca ra ka dengan ho no co ro ko, 

karena berpedoman pada bunyinya. Menurut abjad Latin, bunyi tersebut hanya 

mampu terwakili oleh huruf ő, sebagai huruf vokal. Padahal semestinya, bunyi 

tersebut merupakan elemen inheren dari masing-masing aksara, tanpa bantuan 

vokal apapun. Dalam penulisan bahasa Jawa dengan huruf Latin, sering terjadi 

kekeliruan penulisan antara fonem /a/ dan /o/. Di dalam bahasa Jawa suara a jejeg 

ditulis dengan huruf a, bukan o. Sebaliknya, suara-suara a miring ditulis dengan 

huruf o.  

Carakan atau dentawyanjana itu nglegena, ditulis: ha, na, ca, ra, ka, dan 

seterusnya hingga nga. Jika ditulis ho, no, co, ro, ko berarti sudah ditaling-tarung. 
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Padahal, a dan o sudah merupakan fonem yang bisa membedakan wujud serta 

artinya. Karena itu, jika ada swara a jejeg harus ditulis a, bukan o. Misalnya: lara 

(sakit), bukan loro (dua). Kekeliruan lainnya yang sering terjadi adalah saat 

menuliskan ”t” dan ”th” serta ”d” dan ”dh”. Contohnya, tutuk (mulut) sering 

ditulis thuthuk (pukul), manthuk (mengangguk) dengan mantuk (pulang) adhi 

(adik) dengan adi (linuwih, memiliki kelebihan), da banda (ikat) dengan bandha 

(harta). Tak terbatas pada kesalahan menuliskan huruf-huruf tadi, kesalahan juga 

kerap kali terjadi dalam penulisan antara huruf kecil dan huruf kapital, tanda baca, 

dan penulisan unsur serapan. Karena itu, siapa pun yang hendak menulis dalam 

bahasa Jawa hendaknya menjadikan Pedoman Ejaan Bahasa Jawa yang 

Disempurnakan sebagai rujukan utama. 

2.2.2.1 Perangkat Huruf Jawa dan Kaidah Penulisannya 

 Agar dapat membaca ataupun menulis huruf Jawa perlu diketahui tentang 

perangkat huruf Jawa. Perangkat huruf Jawa meliputi carakan atau 

dentawyanjana (alphabet huruf Jawa), pasangan, sandhangan, pada, angka, 

aksara murda, aksara rekan, dan aksara swara. Di samping mengenal perangkat 

huruf Jawa, perlu diketahui juga kaidah-kaidah penulisan bahasa Jawa dengan 

huruf Jawa. Berikut ini akan dijelaskan perangkat huruf Jawa dan kaidah 

penulisannya. 

2.2.2.1.1  Alfabet Huruf Jawa (Dentawyanjana) 

 Dentawyanjana artinya suara gigi (denta = gigi, wyanjana = suara). Istilah 

ini digunakan untuk menyebut huruf Jawa (carakan Jawa). Dentawyanjana 

berjumlah 20 buah. Kedua puluh huruf Jawa tersebut seperti berikut. 



19 

a n c r k f t s w l  

p d j y v m g  b q z 

Penulisan huruf Jawa tidak menggunakan spasi antara kata dengan kata. 

Letak tulisan huruf Jawa pada kertas bergaris berada di bawah garis 

(menggantung). Kaidah penulisan ini berlaku karena berdasarkan sejarah tulisan 

huruf Jawa. Kaidah ini tidak berlaku bila huruf Jawa tersebut ditulis pada kertas 

polos.  

 Kedua puluh huruf Jawa di atas dilafalkan jejeg, namun dalam penulisan 

kata ada yang dilafalkan miring. Di daerah yang berdialek a pengucapan 

dentawyanjana tentu saja menjadi miring semua. 

2.2.2.1.2 Pasangan dan Panjingan Huruf Jawa 

Pasangan berfungsi menjadiakan huruf di atasnya atau di depannya 

menjadi konsonan (sigeg). Pasangan berjumlah 20 buah sesuai dengan 

dentawyanjana. Berdasarkan bentuk dan letaknya kedua puluh pasangan dibagi 

menjadi lima jenis seperti berikut. 

1. Huruf utuh, ditulis di bawah huruf yang di-pasangi, yaitu: r (huruf ke 4), y 

huruf ke 14),  g  (huruf ke 17), dan   z  (huruf ke 20). 

2. Huruf potongan, ditulis di bawah huruf yang di-pasangi tidak digandheng, 

yaitu: H (huruf pertama),S (huruf ke 8), P (huruf ke 11) 
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3. Huruf potongan, ditulis di belakang huruf yang di-pasangi tidak digandeng, 

yaitu  K (huruf ke 5),     ―T (huruf ke 7),    ―L (huruf ke 10),    ―D  (huruf ke 

12),    Q―  (huruf ke 19).   

 Pasangan     K― T― ―L  bila diberi sandhangan suku dan wyanjana (lihat 

tentang sandhangan pada paparan pertemuan ke-4), wujudnya kembali utuh. 
  
4. Mempunyai bentuk tersendiri, penulisannya digandheng dengan huruf yang di-

pasangi, yaitu: ― N  (huruf ke 2), ―W (huruf ke  9), ―V (huruf ke 15). 

 

 Catatan: nasal untuk c dan j yaitu v 

   
5. Mempunyai bentuk tersendiri, penulisannya di bawah huruf yang di-pasangi, 

yaitu:  

― B  (huruf ke 3), ― F (huruf ke 6), ―J (huruf ke 13), ―W (huruf ke 16), ―B (huruf 

ke 18). 
  
Pada waktu menulis, huruf awal dari satu suku kata mungkin dalam bentuk 

pasangan. Hal ini terjadi bila kata di depannya berupa suku kata tertutup. 

Di samping  pasangan, dalam bahasa Jawa juga terdapat gugus konsonan yang 

dikenal dengan panjingan/ klaster, khususnya ―W dan    L . Keduanya tidak boleh 

diterapkan pada pasangan yang ditulis di bawah huruf yang diberi pasangan. Hal 

ini berdasarkan kaidah penulisan huruf  Jawa tidak boleh tumpuk tiga. 

 

2.2.2.1.3 Tanda Baca Huruf Jawa (Pada) 

Tanda-tanda baca pada huruf Jawa disebut pada. Namun tanda baca pada 

huruf Jawa tidak sama banyaknya dengan tanda baca pada huruf latin. Di dalam 



21 

huruf Jawa tidak terdapat tanda hubung (-) mengingat huruf Jawa ditulis tanpa 

spasi; juga tidak terdapat tanda tanya (?) dan tanda seru (!).  

Pada dan tanda-tanda lain yang dipakai pada penulisan dengan huruf Jawa 

ada 12 macam , namun dalam materi pembelajaran kelas VII SMP/MTs hanya 4 

macam tanda baca huruf Jawa yang digunakan seperti berikut.  

1. Adeg-adeg atau ada-ada   [   ? ] 

  dipakai untuk pembukaan kalimat (termasuk wacana).  
 

2. Pada  lingsa  [   , ] 

digunakan  seperti  halnya  koma;  kalau sudah ada  pangkon tak perlu  
 
tanda ini. Pada tembang tanda ini digunakan sebagai pemisah baris (gatra).  
 

Pada  lungsi  [  . ] 

fungsinya  seperti  tanda  titik,  bila yang diberi tanda ini sesudh suku kata 

tertutup (dengan pangkon) tinggal menambah pada lingsa sudah berarti 

pada lungsi. Penggunaannya dapat dilihat pada cont oh-contoh di atas. 

3. Pada pangkat  [  ; ] 

gunanya untuk (1) mengapit angka huruf Jawa dan (2) seperti titik dua 

pada huruf latin. Penggunaanya dapat dilihat pada bagian angka di bawah. 

  

2.2.2.1.4 Sandhangan Huruf Jawa  

Sandhangan adalah tanda yang dipakai untuk mengubah lafal huruf Jawa 

dan pasangan. Ada empat jenis sandhangan yaitu (1) sandhangan swara 

berfungsi mengubah lafal vokal; (2) sandhangan wyanjana berfungsi 

membentuk gugus konsonan dengan mengkonsonankan huruf atau pasangan 
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yang diberi sandhangan ini; (3) sandhangan panyigeging wanda berfungsi 

sebagai konsonan penutup kata; dan (4) sandhangan pangkon berfungsi untuk 

mengkonsonan huruf Jawa. Masing-masing diuraikan di bawah ini.  

1. Sandhangan swara ada lima buah yaitu: 

a. Ulu (wulu)  [ ―i  ] 

ditulis di atas huruf sebagai penanda suara i; bila yang diberi 

sandhangan pasangan yang terletak di bawah huruf, wulu-nya berada 

di atas huruf yang di-pasangi  

b. Suku  [ ―u  ] 

ditulis bersambung dengan huruf atau pasangan yang diberi 

sandhangan sebagai penanda suara u. 

c. Taling  [  [―  ] 

ditulis  di  depan  huruf  yang  diberi  sandhangan sebagai penanda 

suara ẻ atau ẻ; bila yang diberi sandhangan adalah pasangan, letak 

taling di depan huruf yang di-pasangi. 

d.   Taling tarung [ [ ―o ] 

ditulis mengapit huruf yang diberi sandhangan sebagai penanda suara 

o; bila yang diberi sandhangan adalah pasangan yang terletak di 

bawah, taling tarung mengapit huruf yang dipasangi, sedangkan pada 

pasangan yang terletak di belakang huruf yang dipasangi, taling 

berada di depan huruf yang dipasangi dan tarung-nya di belakang 

pasangan.  
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e.  Pepet  [   ―  e ] 

ditulis di atas huruf, sebagai penanda suara e; bila yang diberi 

sandhangan adalah pasangan yang terletak di bawah, pepet terletak di 

atas huruf yang dipasangi. Bila pepet digunakan bersama-sama dengan 

cecak (lihat 3.c di bawah), tanda cecak berada di tengah-tengah pepet. 

Bila digunakan bersama-sama layar, tanda layar (lihat 3.d di bawah) 

berada di samping pepet. 

Huruf r dan l bila mendapat sandhangan pepet ini mempunyai 

bentuk tersendiri yaitu p (pasangan-nya P) dan 2(pasangan-nya    

―  Le). 

 
 

2. Sandhangan wyanjana (penanda gugus konsonan), 3 buah yaitu: 

a. Cakra  [ ―-] ] 

 pengganti panjingan (klaster) r, ditulis bersambung dengan huruf 

atau pasangan yang dilekati; 

b.   Keret [  ―} ] 

 pengganti cakra dan pepet, ditulis bersambung dengan huruf atau 

pasangan yang dilekati; 

   

 c. Pengkal   [  ― - ] 

  pengganti panjingan y, ditulis bersambung dengan huruf atau 

pasangan yang dilekatinya.  
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3. Sandhangan panyigeging wanda (penutup suku kata), 3 buah yaitu: 

 a. Wignyan  [  ―h  ] 

   pengganti h sigeg, ditulis di belakang huruf  

atau pasangan; bila pasangan-nya terletak di bawah, wignyan 

ditulis di belakang huruf yang dipasangi. 

b. Layar  [―/  ] 

 pengganti r sigeg,  ditulis  huruf  atau  pasangan; bila pasangan-

nya terletak di bawah, layar ditulis di atas huruf yang di-pasangi. 

c. Cecak  [ ―=  ] 

pengganti  z sigeg,  ditulis  di  atas  huruf  atau  

pasangan; bila pasangan-nya terletak di bawah, cecak ditulis di 

atas huruf yang di-pasangi 

4. Sandhangan  pangkon  (paten)  wujudnya \ .  Sandhangan  ini  

 digunakan untuk mengkonsonankan huruf Jawa. Pangkon berfungsi 

juga sebagai tanda koma  (pengganti  pada lingsa/ ,);  bila  pangkon  

 diikuti pada lingsa artinya sama dengan pada lungsi/ . (tanda titik).  

 

2.2.2.1.5 Awalan Anuswara am\ , an\ , av\ , a= . 

 Kaidah penulisannya sebagai berikut. 
 

a. Penulisan kata berawalan anuswara yang luluh dengan permulaan kata 

dasarnya, huruf a  yang mengawali awalan nasal itu dapat dituliskan 

atau tidak. 
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b. Penulisan kata berawalan anuswara yang tidak luluh dengan permulaan 

kata dasarnya, huruf a-nya ditulis;  sedangkan pembacaan (juga 

penulisannya dengan huruf latin) huruf a itu tidak perlu. 
 
 
 
2.2.2.1.6 Akhiran –a dan –i 
  

Kaidah penulisannya sebagai berikut. 

a. Akhiran (panambang) –a ( a ) bila bersambung dengan kata yang berakhir 

huruf legena penulisannya seperti apa adanya. 

b. Akhiran (panambang) –a ( a ) bila bersambung dengan kata yang bersuku 

akhir selain y dan bersandhangan wulu atau taling, akhiran a berubah 

menjadi y.  

Tetapi bila suku kata terakhir mnggunakan huruf  y, penulisan akhiran a tidak 
berubah.  

c. Akhiran (panambang) –a ( a )  bila bersambung dengan kata yang bersuku 

akhir selain  w dan bersandhangan suku atau taling tarung, akhiran a   

berubah menjadi  w. 

Tetapi bila suku kata terakhir menggunakan huruf  w, penulisan akhiran a 

tidak berubah.  

d. Akhiran (panambang) –a ( a ) bila bersambung dengan suku kata tertutup 

(sigeg), akhiran  a berubah menjadi seperti huruf penutupnya (sigeg-nya). 

e. Akhiran –i ( ai ) bila bersambung dengan suku kata terbuka, mendapat 

pertolongan skhiran –an ( an\ ), maka penulisann memakai pasangan  N 
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b. Akhiran –i ( ai ) bila bersambung dengan suku kata tertutup, huruf a -nya 

menjadi seperti huruf penutupnya. 
 
 
 
 
2.2.2.1.7 Akhiran –an dan –en 

Kaidah penulisan akhiran –an dan –en dalam menulis huruf Jawa yaitu sebagai 

berikut. 

a. Akhiran –an ( an\ ) bila bersambung dengan suku kata terbuka dan legena 

huruf  a-nya kebanyakan luluh dengan huruf penutupnya.  
 

b. Akhiran –an ( an\ ) bila bersambung dengan suku kata terbuka 

bersandhangan wulu, wulu-nya berubah menjadi taling. 
 

c. Akhiran –an ( an\ ) bila bersambung dengan suku kata terbuka 

bersandhangan wulu atau taling dan tidak luluh, huruf  a pada akhiran  

an\ berubah menjadi y. 

  

d. Akhiran –an ( an\ ) bila bersambung dengan suku kata terbuka 

bersandhangan suku, suku-nya berubah menjadi taling tarung. 
 

e. Akhiran –an ( an\ ) bila bersambung dengan suku kata terbuka 

bersandhangan taling tarung, huruf a-nya hilang tinggal n\. 

f. Akhiran –an ( an\ ) bila bersambung dengan suku kata terbuka 

bersandhangan suku atau taling tarung, dan tidak luluh, huruf  a pada 

akhiran  an\  berubah menjadi w. 
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g. Akhiran –an ( an\ ) bila bersambung dengan suku kata tertutup (sigeg), 

huruf a-nya berubah menjadi seperti huruf penutupnya (sigeg-nya). 

h. Akhiran –en ( aen\  ) bila bersambung dengan suku kata terbuka berubah 

menjadi  aen\ penulisannya tidak menggunakan pasangan 

b. Akhiran –en ( aen\  ) bila bersambung dengan suku kata tertutup, huruf  a-

nya berubah menjadi seperti huruf penutupnya. 
 
 
 
 

2.2.2.1.8 Akhiran -ẻ/-ipun  ( [a /aipun\  ) dan -ana ( an ) 

Kaidah penulisannya sebagai berikut. 
 
a. Akhiran -ẻ/-ipun bila bersambung dengan suku kata terbuka menjadi 

[n/nipun\. Penulisannya tidak menggunakan pasangan N 

b. Akhiran -ẻ/-ipun bila bersambung dengan suku kata tertutup (sigeg), a-nya, 

berubah menjadi seperti huruf penutupnya. 
 
c. Akhiran –ana bila bersambung dengan suku kata terbuka, mendapat 

pertolongan akhiran an\, maka penulisannya harus memakai pasangan  N. 

Bila suku kata berakhir legena, maka huruf pada akhiran an\ pertolongan 

luluh dengan huruf terakhir tersebut. 
 

Bila suku kata akhir terbuka dengan sandhangan wulu, wulu-nya berubah 

menjadi taling. 

Bila suku kata akhir terbuka dengan sandhangan suku, suku-nya berubah 

menjadi taling tarung. 
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d.  Akhiran –ana bila bersambung dengan suku kata tertutup, huruf a -nya 

berubah menjadi seperti huruf penutupnya. 
 

 

2.2.2.1.9 Akhiran -akẻ/-aken ( a[k/ aken\ ) 

a. Bila bersambung dengan suku kata tertutup (sigeg), huruf a-nya berubah 

menjadi seperti huruf penutupnya. 
 
Ada beberapa kata yang bersuku kata akhir tertutup bila mendapat akhiran 

a[k/ ake\  berubah menjadi k[k/ kken\ 

b. Bila bersambung dengan suku kata terbuka, mendapat pertolongan ak\, 

maka penulisannya mendapat pertolongan sigeg k. (Dalam hal ini hukum 

persandian dalam bahasa Jawa berlaku, yaitu: a + a = a, i/e + a = ẻ dan u/o + a 
= o) 
 
 

2.3 Kompetensi Menulis Huruf Jawa 

 Pada Standar Isi kurikulum bahasa Jawa tahun 2010 pembelajaran menulis 

kelas VIIA SMP/MTs, standar kompetensi yang harus dikuasai siswa yaitu 

mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan dalam berbagai 

jenis karangan menggunakan ragam bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh dan 

menulis kalimat juga paragraf sederhana berhuruf Jawa. Sedangkan kompetensi 

dasar menulis huruf Jawa yang harus dikuasai siswa yaitu mampu menulis kalimat 

dan paragraf sederhana berhuruf Jawa. 
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2.4 Kerangka Berpikir 

 Salah satu pokok bahasan mata pelajaran bahasa Jawa yang dianggap sulit 

oleh siswa yaitu menulis huruf Jawa. Pada umumnya menulis huruf Jawa memang 

dirasa sulit oleh sebagian siswa karena bentuk karakter-karakter huruf Jawa yang 

rumit, sulit untuk dihafal oleh siswa. Banyaknya perangkat huruf Jawa serta 

kaidah-kaidah penulisan bahasa Jawa dengan huruf Jawa yang harus dipahami 

semakin membuat siswa enggan untuk mempelajari apalagi memperdalam 

penguasaan tentang aksara Jawa tersebut. 

 Penelitian ini meneliti tentang kesalahan menulis huruf Jawa, siswa belum 

tahu kaidah penulisan huruf Jawa, kurangnya latihan menulis huruf Jawa, serta 

siswa menganggap huruf Jawa sebagai huruf yang kuno. 

 Berdasarkan pengamatan guru bahasa Jawa MTs Darul Ma’arif Pringapus 

serta pengamatan peneliti sewaktu praktik mengajar di MTs Darul Ma’arif 

Pringapus, siswa kelas VII mengalami kesulitan dalam menulis huruf Jawa. Dari 

tingkat kesulitan yang telah diketahui, maka peneliti akan mengadakan penelitian  

di kelas VIIA MTs Darul Ma’arif Pringapus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan 

untuk memberi gambaran mengenai situasi, keadaan, peristiwa dengan 

menggunakan data yang dinyatakan secara verbal.  

 Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2007:4), metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau 

utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke 

dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari 

suatu keutuhan. 

 Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau 

objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya (Soejono 2005:23). Sementara itu, menurut Suryabrata 

(dalam Soejono 2005:21) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk membuat pencandraan atau deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-

kejadian. 
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 Pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif pada penelitian ini 

memberikan gambaran secara cermat tentang analisis kesalahan menulis huruf 

Jawa yang dialami oleh siswa kelas VII MTs Darul Ma’arif Pringapus. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

 Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun 

angka. Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk 

menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data 

yang dipakai untuk suatu keperluan (Arikunto, 2002:96). 

 Berdasarkan definisi tersebut, data diartikan sebagai hasil pencatatan 

peneliti yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data dalam 

penelitian ini berupa kesalahan dalam tulisan huruf Jawa siswa kelas VIIA MTs 

Darul Ma’arif Pringapus.  

 

3.2.2 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. 

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa 

berupa benda, gerak, atau proses sesuatu (Arikunto, 2002:107). Adapun penelitian 

ini, sumber datanya adalah siswa kelas VIIA MTs Darul Ma’arif Pringapus. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen atau alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data berupa tes. Aspek-aspek yang akan 

diungkap melalui instrumen ini merupakan aspek-aspek yang berkaitan dengan 

kesulitan menulis huruf Jawa. Berikut diuraikan kedua instrumen tersebut.  

 

3.3.1 Instrumen Tes 

 Jenis tes dalam penelitian ini adalah tes perbuatan atau tes keterampilan 

siswa dalam menulis huruf Jawa. Bentuk instrumen tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes menulis huruf Jawa dengan memperhatikan penggunaan 

aksara Jawa dan pasangannya, sandhangan, dan tanda baca yang sesuai dengan  

kaidah penulisan huruf Jawa.  

Dalam instrumen ini siswa diberi lembar tes bacaan berhuruf Latin untuk 

disalin  ke dalam huruf Jawa. Setelah hasil tes dikumpulkan, peneliti menganalisis 

kesalahan apa saja yang dialami oleh siswa dalam tes menulis huruf Jawa tersebut. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

menulis huruf Jawa.  
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 3.4.1 Teknik Tes 

 Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tes. Teknik tes 

ini dilakukan pada saat materi pembelajaran menulis huruf Jawa telah 

disampaikan. Peneliti memberikan waktu kepada siswa untuk melaksanakan tes 

menulis huruf Jawa. Tes pada penelitian ini adalah tes unjuk kerja. Siswa 

menyalin bacaan berhuruf Latin ke dalam huruf Jawa. Peneliti melakukan 

pengamatan. 

 Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara 

berperanserta dan yang tidak berperanserta. Pada pengamatan tanpa peranserta, 

pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. 

Pengamatan berperanserta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai 

pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya 

(Moleong, 2007:176). 

 Berdasarkan pendapat Moleong, penelitian ini menggunakan pengamatan 

tanpa peranserta karena peneliti hanya melakukan satu fungsi yaitu mengadakan 

pengamatan. Peneliti mengamati siswa ketika menyalin bacaan berhuruf Latin ke 

dalam aksara Jawa kemudian mencatat hal-hal apa saja yang menyebabkan siswa 

kesulitan apa saja yang dialami siswa kesulitan dalam menulis huruf Jawa 

tersebut. 

 Teknik tes digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kesalahan-

kesalahan dalam menulis huruf Jawa.  
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3.5 Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti untuk mengolah 

dan merinci ke dalam uraian besar berdasarkan data yang telah terkumpul. 

Analisis data secara deskriptif ada dua macam yaitu analisis data deskriptif 

kuantitatif dan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif yaitu memberi gambaran 

secara cermat mengenai individu, keadaan, dan gejala kelompok tertentu. Analisis 

data penelitian ini menggunakan metode pilah dan identifikasi, yaitu memilah dan  

mengidentifikasi kesalahan dalam tulisan huruf Jawa siswa kelas VIIA MTs Darul 

Ma’arif Pringapus. Penilaian kesalahan tersebut disesuaikan dengan kaidah 

penulisan huruf Jawa. 

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan segala sesuatu temuan sesuai hasil 

tulisan subjek penelitian, kemudian dalam menulis hasil penelitian hanya 

menyajikan hal-hal yang menurut pertimbangan penulis penting untuk dianalisis.  

Teknik hasil analisis data dilakukan dengan proses sebagai berikut: 

1) mencatat kesalahan dalam tulisan huruf Jawa dari hasil tes siswa kelas 

VIIA MTs Darul Ma’arif Pringapus. 

2) menganalisis dan mengidentifikasi data dari hasil tes digunakan untuk 

mendeskripsikan kesalahan menulis huruf Jawa pada siswa kelas VIIA 

MTs Darul Ma’arif Pringapus. 

3) mendeskripsikan data yang telah disimpulkan kemudian dipaparkan 

dalam bab pembahasan.  

 



 

35 

BAB IV 

KESALAHAN MENULIS HURUF JAWA PADA SISWA 

KELAS VIIA MTs DARUL MA’ARIF PRINGAPUS 

 

 Penelitian ini dilaksanakan di MTs Darul Ma’arif Pringapus. Hasil 

penelitian ini diperoleh dari observasi langsung yang dilakukan peneliti dengan 

menggunakan instrumen tes berupa  paragraf/kalimat berhuruf Latin yang 

kemudian disalin ke dalam huruf Jawa dan lembar angket. Hasil penelitian ini 

dapat mengidentifikasi penyebab kesalahan menulis huruf Jawa pada siswa kelas 

VII MTs Darul Ma’arif Pringapus.   

 Hasil penelitian ini adalah data pekerjaan siswa yang berupa tulisan huruf 

Jawa. Pelaporan yang dipaparkan adalah hasil tulisan yang memperlihatkan 

kesalahan siswa dalam menulis huruf Jawa. Penelitian ini meliputi lima tahapan 

tes menulis huruf Jawa dari tingkatan tes paling mudah ke tingkatan tes yang sulit.  

Tes pertama, menyalin ke dalam huruf Jawa kalimat yang mengandung dua 

puluh aksara Jawa termasuk sandhangan swara dan sandhangan panyigeging 

wanda tanpa pasangan. Tes kedua, menyalin ke dalam huruf Jawa dengan materi 

seperti tes I ditambah pasangan. Tes ketiga, menyalin ke dalam huruf Jawa 

dengan materi seperti tes II ditambah sandhangan cakra dan pengkal. Tes 

keempat, menyalin ke dalam huruf Jawa dengan materi seperti tes III ditambah 

sandhangan keret. Tes kelima merupakan tes akhir dari keseluruhan materi tes 

yang sudah diberikan. Dari kelima tes yang telah diberikan, memunculkan 
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beberapa kesalahan yang menunjukkan bentuk kesalahan dalam menulis huruf 

Jawa.  

4.1 Kesalahan siswa dalam membedakan huruf da [ f ] dengan huruf na 

[n] 

Siswa sering salah dalam menulis huruf da [ f ] dengan huruf na [n] 

karena bentuk kedua huruf tersebut mirip. Ketika menulis huruf Jawa yang ada 

huruf da [f ] siswa sering salah dan menganggap bahwa huruf da [f ] itu 

sebagai huruf na [ n ]. Begitu juga sebaliknya, siswa menganggap huruf na [n ] 

sebagai huruf da [f ] sehingga salah ketika menulis. Kesulitan siswa dalam 

membedakan huruf da  [ f ] dengan huruf na [n ] menyebabkan siswa salah 

dalam menulis kata berhuruf Jawa yang mengandung huruf na [n] dan huruf da 

[f ]. 

 
Contoh pada tes I : 

Penulisan kata dina, nin seharusnya ditulis fin  

Penulisan kata tumini, tumifi seharusnya ditulis tumini  

Contoh pada tes II :  

Penulisan kata disemak, nisemk\ seharusnya ditulis fisemk\ 

Penulisan kata dadi, nfi seharusnya ditulis ffi 

Contoh pada tes III : 

Penulisan kata atining, atifi= seharusnya ditulis atini= 
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Penulisan kata pèni, [pfi seharusnya ditulis [pni 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang mengalami kesalahan dalam 

membedakan huruf da [f ] dengan huruf na [ n ] pada tes I sebanyak 17 siswa, 

tes II sebanyak 10 siswa, tes III sebanyak 3 siswa, pada tes IV, dan V sudah 
 

tidakada yang melakukan kesalahan tersebut. 
 

4.2 Kesalahan siswa dalam membedakan huruf ba [ b ] dengan huruf  

nya [v ]  

Siswa sering salah dalam menulis huruf ba [b ]dengan huruf nya [v] 

karena bentuk kedua huruf tersebut mirip. Siswa sulit membedakan antara huruf 

ba [b ]dengan huruf  nya [v.] Huruf ba [b ] sering ditulis sebagai huruf nya 

[v], begitu juga sebaliknya huruf nya [ v ] sering ditulis sebagai huruf  ba [b 

]. Kesalahan siswa dalam membedakan huruf ba [ b ] dengan huruf  nya [ v ] 

menyebabkan siswa salah dalam menulis kata berhuruf Jawa yang mengandung 

huruf ba [ b ] dan huruf  nya  [v ]. 

Contoh pada tes I : 

Penulisan kata libur, liivu/ seharusnya ditulis libu/  

Penulisan kata budi, vufi seharusnya ditulis bufi  

Contoh pada tes II : 

Penulisan kata coba, [cov seharusnya ditulis [cob 

Penulisan kata bukti,vukTi seharusnya ditulis bukTi 
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Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang melakukan kesalahan dalam 

membedakan huruf  ba [ b ] dengan huruf  nya [ v ] pada tes I sebanyak 15 

siswa, tes II sebanyak 7 siswa, pada tes III, IV, dan V sudah tidak ada yang 
 

melakukan kesalahan tersebut. 
 

4.3 Kesalahan siswa dalam membedakan huruf ca [ c ] dengan huruf sa       

[ s]  

 

Siswa sering salah dalam menulis huruf ca [ c ] dengan huruf sa [s] 

 
karena bentuk kedua huruf  tersebut mirip. Siswa sulit membedakan antara huruf  

ca [ c ] dengan huruf sa [s ]. Huruf ca [ c ] sering ditulis sebagai huruf sa       

[ s ], begitu juga sebaliknya huruf sa [ s ] sering ditulis sebagai huruf ca [c]. 

  
Contoh pada tes I : 

Penulisan kata bocah, [bosh seharusnya ditulis [boch  

Contoh pada tes II : 

Penulisan kata coba, [sob seharusnya ditulis [cob 

Penulisan kata bisa, bic seharusnya ditulis bis 

 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang melakukan kesalahan dalam 

membedakan huruf ca [ c ] dengan huruf sa [ s ] pada tes I sebanyak 10 

siswa, tes II sebanyak 5 siswa, pada tes III, IV, dan V sudah tidak ada yang  
 

melakukan kesalahan tersebut. 
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4.4 Kesalahan siswa dalam membedakan huruf ha [ a ] dengan huruf la 

[l] 

Siswa sering salah dalam menulis huruf ha [a ] dengan huruf la [l] 

karena bentuk kedua huruf  tersebut mirip. Huruf ha [a ] sering ditulis sebagai 

huruf la [l ], begitu juga sebaliknya huruf la [l ] sering ditulis sebagai huruf 

ha [a ]. Siswa sering salah menulis karena memang bentuk hurufnya yang 

hampir mirip. Kesalahan siswa dalam membedakan huruf ha [ a ] dengan huruf 

la [ l ] menyebabkan siswa salah dalam menulis kata berhuruf Jawa yang 

mengandung huruf ha [ a ] dan huruf la [ l ]. 

 
 

Contoh pada tes I : 

Penulisan kata ibunè, libu[f seharusnya ditulis aibu[n 

Penulisan kata sekolahe, se[koa[l seharusnya ditulis se[kolh[a  

Contoh pada tes II : 

Penulisan kata tilas, tias\ seharusnya ditulis tils\ 

 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang melakukan kesalahan dalam 

membedakan huruf ha [ a ] dengan huruf la [ l ] pada tes I sebanyak 12 

siswa, tes II sebanyak 4 siswa, pada tes III, IV, dan V sudah tidak ada yang  
 

melakukan kesalahan tersebut. 
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4.5 Kesalahan siswa dalam membedakan huruf da [f] dengan huruf dha 

[d] 

Siswa sering salah dalam menulis huruf da  [f ] dengan huruf dha [d ]. 

Huruf dha [d ] sering ditulis sebagai huruf da [f ], begitu juga sebaliknya 

huruf da [f] sering ditulis sebagai huruf dha [d ]. Kesalahan siswa dalam 

membedakan huruf da [f ]  dengan huruf dha [d ] menyebabkan siswa salah 

dalam menulis kata berhuruf Jawa yang mengandung huruf da[f ]  dan huruf 

dha [d ]. 

 
Contoh pada tes I : 

Penulisan kata didhawuhi, fifwuai seharusnya ditulis fidwuhai 

Contoh pada tes II : 

Penulisan kata padha, pf seharusnya ditulis pd 

Penulisan kata beda, [bd seharusnya ditulis [bf 

Contoh pada tes IV : 

Penulisan kata dhasar,fs/ seharusnya ditulis ds/ 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang melakukan kesalahan dalam 

membedakan huruf da [ f ] dengan huruf dha [ d ] pada tes I sebanyak 8 

siswa, tes II sebanyak 5 siswa, tes IV sebanyak 2 siswa, dan pada tes III, dan  
 

V sudah tidak ada yang melakukan kesalahan tersebut. 
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4.6 Kesalahan siswa dalam membedakan penulisan lafal  [ è ] taling [[_] 

dan  [ e ] pepet [_e_]  

 

Siswa sering salah dalam mengucapakan lafal [ è ] taling [[_] dan  [e ] 

pepet [_e_] sehingga menjadi salah dalam penulisannya. Siswa bingung kata mana 

yang ditulis dengan menggunakan pepet [_e_]  dan kata mana yang ditulis dengan 

menggunakan taling [[_] pada waktu menulis bacaan berhuruf Jawa tersebut. 

Kesalahan siswa dalam membedakan penulisan lafal  [ è ] taling [[_]dan  [e ] 

pepet   [ _e_ ]. 

Contoh pada tes I : 

Penulisan kata wayahè, wyae seharusnya ditulis wyh[a 

Penulisan kata ibunè, aibune seharusnya ditulis aibu[n 

Contoh pada tes II : 

Penulisan kata yèn, yen\ seharusnya ditulis [yn\ 

Penulisan kata sejarah, [sjrh seharusnya ditulis sejrh 

 
Contoh pada tes III : 

Penulisan kata sepèlè, sepele seharusnya ditulis se[p[l 

Penulisan kata panggawènè, p=g[wne seharusnya ditulis p=g[w[n 

Contoh pada tes IV : 
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Penulisan kata nèng, ne= seharusnya ditulis [n= 

Penulisan kata pasuryanè, psu/yne seharusnya ditulis psu/y[n 

Contoh pada tes V : 
 

Penulisan kata  yèn, yen\ seharusnya ditulis [yn\ 

Penulisan kata golèk, [golek\  seharusnya ditulis [go[lk\ 

 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang mengalami kesalahan dalam 

membedakan penulisan lafal [ è ] taling [[_] dan  [ e ] pepet [_e_] pada tes I 

sebanyak 17 siswa, tes II sebanyak 25 siswa, pada tes III sebanyak 15 siswa, tes  
 

IV sebanyak 9 siswa, dan tes V sebanyak 14 siswa. Pada tes V siswa masih 

mengalami kesalahan dalam membedakan penulisan lafal [ è ] taling [[_] dan [ e] 

pepet [_e_] , dapat dilihat pada lampiran halaman 81, 86, 91,dan 96. 

 

4.7  Kesalahan siswa tidak menggunakan sandhangan taling tarung [[__o] 

pada swara o 
 

   Siswa sering tidak memperhatikan penggunaan sandhangan taling tarung 

[[__o] dalam menulis swara o. Kesulitan siswa tidak menggunakan sandhangan 

taling tarung [[__o] pada swara o menyebabkan siswa salah dalam menulis kata 

berhuruf Jawa yang mengandung sandhangan taling tarung [[__o]. 

Contoh pada tes I : 

Penulisan kata bocah, bch seharusnya ditulis [boch 
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Penulisan kata omong-omong, am= am= seharusnya ditulis [mo=[mo= 

Contoh pada tes II : 

Penulisan kata ora, ar seharusnya ditulis [aor 

Penulisan kata gumathok, gumqk\seharusnya ditulis gum[qok\ 

Contoh pada tes V : 

Penulisan kata bab konserpasi, bbKnSe/psi seharusnya ditulis 

b[bKonSe/psi 

 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang mengalami kesalahan dalam 

menggunakan sandhangan taling tarung [[__o] pada tes I sebanyak 19 siswa, tes 

II sebanyak 5 siswa, tes V sebanyak 3 siswa, tes III, dan tes IV sudah tidak ada 
 

yang melakukan kesalahan tersebut. Pada tes V siswa masih mengalami kesalahan 

dalam menggunakan sandhangan taling tarung [[__o] pada swara o, dapat dilihat 

pada lampiran halaman 81, 86, 91, dan 96. 

 

4.8  Kesalahan siswa dalam membedakan swara a jejeg dan swara o, taling 

tarung [ [_o] 

Siswa sering sulit dalam membedakan swara a jejeg dan swara o, yaitu 

erat kaitannya dengan penggunaan taling tarung [[–o]. Siswa bingung dalam 

menulis tulisan Jawa tersebut menggunakan sandhangan taling tarung atau tidak. 

Kesalahan siswa dalam membedakan swara a jejeg dan swara o, taling tarung 
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[[–o] menyebabkan siswa salah dalam menulis kata berhuruf Jawa yang 

mengandung swara a jejeg dan swara o, taling tarung [[–o]. 

Contoh pada tes I : 

Penulisan kata dina, fi[no seharusnya ditulis fin 

Penulisan kata gula, gu[lo seharusnya ditulis gul 

Contoh pada tes II : 

Penulisan kata bata-bata, [bo[to[bo[to seharusnya ditulis btbt 

Penulisan kata kaya, [ko[yo seharusnya ditulis ky 

Contoh pada tes III : 

Penulisan kata prakara, p][ko[ro seharusnya ditulis p]kr 

Penulisan kata aja, [ao[jo seharusnya ditulis aj 

Contoh pada tes IV : 

Penulisan kata apa, [ao[po seharusnya ditulis ap 

Contoh pada tes V : 

Penulisan kata menawa, me[no[wo seharusnya ditulis menw 

Penulisan kata padha, [po[do seharusnya ditulis pd 

 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang mengalami kesalahan dalam 

membedakan swara a jejeg dan swara o , taling tarung [ [_o ] pada tes I 

sebanyak 17 siswa, tes II sebanyak 20 siswa, tes III sebanyak 5 siswa, tes IV 
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sebanyak 2 siswa, dan tes V sebanyak 4 siswa. Pada tes V siswa masih mengalami 

kesalahan dalam membedakan swara a jejeg dan swara o, taling tarung[ [_o ],  

dapat dilihat pada lampiran halaman 86, 91, dan 96. 
 

4.9  Kesalahan siswa dalam menggunakan sandhangan wignyan [ h ]  

Siswa salah dalam membedakan kata dasar  yang berakhiran h, sandhangan  

wignyan [ h ]. Hal itu bisa dikarenakan siswa tidak mengetahui kata dasar suatu 

kata sehingga dalam penulisannya menjadi salah. Selain itu, siswa juga sering 
 

 salah dalam mengkonsonankan kata yang berakhiran h karena mereka 

menggunakan pangkon \ . Kesalahan siswa dalam menggunakan sandhangan 

wignyan [ h ] menyebabkan siswa salah dalam menulis kata berhuruf Jawa yang 

mengandung sandhangan wignyan [ h ]. 

Contoh pada tes I : 

Penulisan kata wayahè, wy[a , seharusnya ditulis wyh[a 

Penulisan kata didhawuhi, fidwuai seharusnya ditulis fidwuhai 

Contoh pada tes II : 

Penulisan kata sejarah, sejr\ seharusnya ditulis sejrh 

 
Contoh pada tes III : 

Penulisan kata manèh, m[n\ seharusnya ditulis m[nh 

 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang mengalami kesalahan dalam 

membedakan kata dasar yang berakhiran h, sandhangan wignyan [ h ] pada tes I 

sebanyak 21 siswa, tes II sebanyak 7 siswa, tes III sebanyak 3 siswa, tes IV, dan 
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tes V sudah tidak ada yang melakukan kesalahan tersebut. 
 

4.10 Kesalahan siswa dalam menggunakan sandhangan nga lelet [ 2 ] 

 
  Siswa tidak mengetahui kaidah penulisan sandhangan nga lelet 

 [ 2 ]. Swara le sering ditulis dengan huruf la l dan sandhangan  pepet [_e_]. 

Kesalahan siswa dalam menggunakan sandhangan nga lelet [ 2 ] menyebabkan 

siswa salah dalam menulis kata berhuruf Jawa yang mengandung sandhangan nga 

lelet [ 2 ]. 

Contoh pada tes I :  

Penulisan kata lenga, lez seharusnya ditulis 2z   

Contoh pada tes IV :  

Penulisan kata gelem, gelem\  seharusnya ditulis ge2m\ 

Contoh pada tes V :  

Penulisan kata lelungan rana-rana, leluznRnrn seharusnya ditulis 

2luznRnrn 

 
Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang melakukan kesalahan dalam 

menggunakan sandhangan nga lelet [ 2 ] pada tes I sebanyak 15 siswa, tes IV 

sebanyak 8 siswa, tes Vsebanyak 5 siswa, tes II, dan tes III sudah tidak ada yang 
 

 melakukan kesalahan tersebut. Pada tes V siswa masih mengalami kesalahan 

dalam menggunakan sandhangan nga lelet [ 2 ],  dapat dilihat pada lampiran 

halaman 81, 86, 91, dan 96. 
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4.11 Kesalahan siswa dalam menggunakan sandhangan pa cereg [x ] 

 

  Siswa tidak mengetahui kaidah penulisan sandhangan pa cereg [x]. Siswa 

seringkali tidak memperhatikan kaidah penulisan sandhangan pa cereg       [ x] 

sebagai pengganti huruf ra [ r ] dan sandhangan pepet [_e_]. Kesalahan siswa 

dalam menggunakan sandhangan pa cereg [ x] menyebabkan siswa salah dalam 

menulis kata berhuruf Jawa yang mengandung sandhangan  pa cereg [ x]. 

Contoh pada tes I :  

Penulisan kata bareng, bre= seharusnya ditulis bx= 

Contoh pada tes V :  

Penulisan kata arep golèk.., are[pGo[lkK....seharusnya ditulis a 

x[pGo[lkK.... 

 
Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang melakukan kesalahan dalam 

menggunakan sandhangan pa cereg [x ] pada tes I sebanyak 13 siswa, tes V 

sebanyak 6 siswa, tes II, III, dan tes IV sudah tidak ada yang melakukan 
 

kesalahan tersebut. Pada tes V siswa masih mengalami kesalahan dalam 

menggunakan sandhangan pa cereg [x ],  dapat dilihat pada lampiran halaman 

81, 86, dan 91. 
 
 

4.12 Kesalahan siswa dalam membedakan huruf ba [b ] dan huruf nga  

[ z ] 

Siswa sering salah dalam menulis huruf ba [b ] dengan huruf nga [z] 

karena bentuk kedua huruf tersebut mirip. Kesulitan siswa dalam membedakan 
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huruf ba[b ]  dan huruf nga [ z ] menyebabkan siswa salah dalam menulis kata 

berhuruf Jawa yang mengandung ba [b ]  dan huruf nga       [ z]. 

 
Contoh pada tes II : 

 

Penulisan kata ngono, [bo[no seharusnya ditulis [zo[no 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang mengalami kesalahan dalam 

membedakan huruf ba [ b ] dengan huruf nya [ v ] pada tes II sebanyak 3 

siswa,  tes I, III, IV, dan tes V sudah tidak ada yang melakukan kesalahan  
 

tersebut. 
 

4.13 Kesalahan siswa dalam membedakan huruf ca [c ] dan huruf wa  

[ w ] 

 
Siswa sering salah dalam menulis huruf ca dengan huruf wa karena bentuk 

kedua huruf  tersebut mirip. Huruf ca [c ] sering ditulis sebagai huruf wa [w ], 

begitu juga sebaliknya. Kesalahan siswa dalam membedakan huruf ca [c ] dan 

huruf wa [w ] menyebabkan siswa salah dalam menulis kata berhuruf Jawa yang 

mengandung huruf ca [c ] dan huruf wa [w ]. 

 

Contoh pada tes II : 

Penulisan kata becik, bewik\ seharusnya ditulis becik\ 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang mengalami kesalahan dalam 

membedakan huruf ca [ c ] dengan huruf sa [ s ] pada tes II sebanyak 3 siswa,  

tes I, III, IV, dan tes V sudah tidak ada yang melakukan kesalahan tersebut. 
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4.14 Kesalahan siswa dalam membedakan pasangan ma [ _M_ ] dengan 

pasangan wa [ _W_ ] 

 

Siswa sering salah dalam menulis pasangan ma [ _ M] dengan pasangan wa     

[ _ W ] karena bentuk kedua pasangan tersebut mirip. Siswa menganggap pasangan 

ma [_ M ] sebagai pasangan wa [ _ W ] , begitu juga sebaliknya. Tidak bisa 

dipungkiri, pasangan ma [ _ M] dengan pasangan wa [_ W ] memang hampir mirip 

bentuknya. Kesalahan siswa dalam membedakan pasangan ma [  _ M]  dengan 

pasangan wa [_ W ] menyebabkan siswa salah dalam menulis kata berhuruf Jawa 

yang mengandung  pasangan ma [  _ M]  dan pasangan wa [_ W ]. 

 
Contoh pada tes II : 

Penulisan kata dianggep mungsuh, fia=gepWusuh seharusnya ditulis 

fia=gepuM=suh 

Penulisan kata tumurun marang, tumurunWr= seharusnya ditulis tumurunMr= 

Contoh pada tes V : 

Penulisan kata tumrap mahasiswa, tumRpWasisM seharusnya ditulis 

tumRpMasisW 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang mengalami kesalahan dalam 

membedakan membedakan pasangan ma [__M_ ] dengan pasangan wa [ __W_ ] pada 

tes II sebanyak 9 siswa, tes V sebanyak 3 siswa, pada tes I belum ada materi 
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pasangan huruf Jawa, tes III, dan tes IV sudah tidak ada yang melakukan 
 
kesalahan tersebut. Pada tes V siswa masih mengalami kesalahan dalam 

membedakan pasangan ma   [__M_ ] dengan pasangan wa [ __W_ ],  dapat dilihat 

pada lampiran halaman 81, 86, 91, dan 96. 
 

4.15  Kesalahan siswa dalam membedakan pasangan sa [_S_] dengan 

pasangan pa [_P_] 

Siswa sering salah dalam menulis pasangan sa [S ], dengan pasangan pa 

[P ]  karena bentuk kedua pasangan tersebut mirip. Saat menulis pasangan sa 

[S], siswa sering keliru dan menganggap pasangan sa [S ] sebagai pasangan pa  

[ P ] sehingga salah pada waktu menulisnya. Kesalahan siswa dalam 

membedakan pasangan sa [S ] dengan pasangan pa [P ]  menyebabkan siswa 

salah dalam menulis kata berhuruf Jawa yang mengandung pasangan sa[S ] dan 

pasangan pa [P]. 

 

Contoh pada tes II : 

Penulisan kata ompak sawatara, [aomPkPwtr seharusnya ditulis 

[aomPkSwtr 

Penulisan kata lan sing, lnPi= seharusnya ditulis lnSi= 

Contoh pada tes V : 

Penulisan kata wis samesthinè, wisPmesQi[n seharusnya ditulis 

wisSmesQi[n 
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Penulisan kata kampiyun ing, kmSiyunHi= seharusnya ditulis 

kmPiyunHi= 

 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang mengalami kesalahan dalam 

membedakan membedakan pasangan sa [__S_ ] dengan pasangan pa [ _P_ ] 

pada tes II sebanyak 11 siswa, tes V sebanyak 4 siswa, pada tes I belum ada 
 

materi pasangan huruf Jawa, tes III, dan tes IV sudah tidak ada yang melakukan 
 
kesalahan tersebut. Pada tes V siswa masih mengalami kesalahan dalam 

membedakan pasangan sa [__S_ ] dengan pasangan pa [ _P_ ] ,  dapat dilihat 

pada lampiran halaman 81 dan 86. 
 
 
4.16 Kesalahan siswa dalam membedakan penggunaan pasangan dan 

pangkon     \ 

Siswa sering salah dalam menggunakan pasangan dan pangkon. Siswa  

 
bingung ketika menulis tulisan Jawa berupa kata ataupun frasa berkonsonan 

menerapkan penggunaan pasangan atau pangkon \. Kesalahan siswa dalam 

membedakan penggunaan pasangan dan pangkon     \  menyebabkan siswa salah 

dalam menulis kata berhuruf Jawa yang mengandung pasangan dan pangkon. 
 

Contoh pada tes II : 

Penulisan kata becik yèn, becik\[yn\  seharusnya ditulis beci[kYn\ 

 

Penulisan kata wus dadi, wus\ffi seharusnya ditulis wusFfi 

Contoh pada tes V : 
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Penulisan kata yen lagi, [yn\lgi seharusnya ditulis [ynLgi  

Penulisan kata sopan santun, [sop\ snTun\ seharusnya ditulis [sopn 

SnTun\ 

 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang mengalami kesalahan dalam 

membedakan membedakan penggunaan pasangan dan pangkon   \ pada tes II 

sebanyak 28 siswa, tes V sebanyak 11 siswa, pada tes I, tes III, dan tes IV 
 

sudah tidak ada yang  melakukan kesalahan tersebut. Pada tes V siswa masih 
 

mengalami kesalahan dalam membedakan penggunaan pasangan dan pangkon   \,  

dapat dilihat pada lampiran halaman 81, 86 dan 96. 
 

4.17 Kesalahan siswa dalam penulisan nasal untuk c dan j  

 

Siswa tidak mengetahui bahwa kaidah penulisan nasal huruf ca [c ] dan 

[j]  yaitu huruf nya [v ]. Kesalahannya terletak pada tidak dituliskannya huruf 

nya [v ] yang mengikuti nasal ca [ c ] dan ja [j]. Kesalahan siswa dalam 

penulisan nasal untuk ca [c] dan  ja [j] menyebabkan siswa salah dalam 

menulis kata berhuruf Jawa yang mengandung nasal huruf ca [c ] dan ja [j] . 

  
Contoh pada tes II :  

Penulisan kata yèn banjur ,[yn\bvu/  seharusnya ditulis [ynBvJu/  

Penulisan kata pancèn , p[vn\ seharusnya ditulis p[vCn\ 

Contoh pada tes V : 
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Penulisan kata pancèn nyandhang , p[nCnVnD= seharusnya ditulis p[vCnVnD= 

 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang mengalami kesalahan dalam 

penulisan nasal untuk ca [c] dan  ja [j]  pada tes II sebanyak 12 siswa, tes V 

sebanyak 7 siswa, tes I belum ada materi tersebut, tes III dan tes IV sudah tidak 
 

ada yang melakukan kesalahan tersebut. Pada tes V siswa masih mengalami 

kesalahan dalam penulisan nasal untuk ca [c] dan  ja [j] ,  dapat dilihat pada 

lampiran halaman 81, 86 dan 91. 
 

 
4.18  Kesalahan siswa dalam menulis tulisan Jawa karena tidak 

menggunakan pasangan 

 
Siswa tidak memperhatikan penggunaan pasangan dalam mengkonsonankan 

kata sehingga sering salah dalam menulis tulisan Jawa. Apabila ada pasangan 

berarti huruf sebelum pasangan tersebut mati, tetapi banyak siswa yang belum 

tahu sehingga salah pada waktu menulis.  

Contoh pada tes II : 

Penulisan kata mataram islam, mtrmaislm seharusnya ditulis 

mtrmHisLm\ 

Penulisan kata wus dadi, wusffi seharusnya ditulis wusFfi 

 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang mengalami kesalahan dalam 

menulis tulisan Jawa karena tidak menggunakan pasangan pada tes II sebanyak 15 
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siswa, tes I belum ada materi pasangan huruf Jawa, tes III, tes IV dan tes V sudah 

tidak ada yang melakukan kesalahan tersebut.  

 4.19 Kesalahan siswa dalam menggunakan tanda baca pada lingsa [  , ] 

Siswa tidak memperhatikan penggunaan tanda baca pada lingsa [ ,  ] dalam 

menulis huruf Jawa. Siswa menyamakan penulisan pada lingsa seperti 
 

 halnya koma ( , ). Kesalahan siswa dalam menggunakan tanda baca pada  
 

lingsa [  , ] menyebabkan siswa salah dalam menulis kalimat berhuruf Jawa yang 

mengandung tanda baca pada lingsa[ ,]. 

 
Contoh pada tes II :  

Penulisan kata dadi, yen digagas ffi,[ynFiggs seharusnya ditulis 

ffi,[ynFiggs\ 

Contoh pada tes IV :  

Penulisan kata sumringah, dhasar bagus sumRizh, ds/bgus\ 

seharusnya ditulis sumRizh,ds/bgus\ 

 
Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang melakukan kesalahan dalam 

menggunakan tanda baca pada lingsa [ , ] sebanyak 8 siswa, tes IV sebanyak 6 

siswa, tes I, tes III, dan tes V sudah tidak ada yang melakukan kesalahan tersebut. 
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4.20  Kesalahan siswa tidak menggunakan adeg-adeg [ ?]  untuk pembuka 

kalimat 
 

Siswa tidak memperhatikan penggunaan adeg-adeg [ ?] untuk membuka 

kalimat dalam menulis huruf Jawa. 
 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang melakukan kesalahan dalam 

menggunakan adeg-adeg [ ?] pada tes I sebanyak 11 siswa, tes II, tes III, tes IV, 

dan tes V sudah tidak ada yang melakukan kesalahan tersebut.  
  

4.21 Kesalahan siswa dalam mengkonsonankan huruf Jawa ( siswa tidak 

menggunakan pangkon   [ \ ] ) 

Siswa tidak memperhatikan penggunaan pangkon   [ \ ] dalam 

mengkonsonankan kata sehingga sering salah dalam menulis tulisan Jawa.  
 

Kesalahan siswa dalam mengkonsonankan huruf Jawa karena tidak menggunakan 

pangkon  [ \ ] menyebabkan siswa salah dalam menulis kata berhuruf Jawa yang 

mengandung pangkon  [ \ ]. 

 
Contoh pada tes III : 

Penulisan kata ngurus, zurus seharusnya ditulis zurus\ 

Penulisan kata becik, becik seharusnya ditulis becik\ 

 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang mengalami kesalahan dalam 

menulis tulisan Jawa karena tidak menggunakan pangkon [ \ ] pada tes III 

sebanyak 6 siswa, tes I, tes II, tes IV, dan tes V tidak ada yang melakukan 

kesalahan tersebut. 
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4.22   Kesalahan siswa dalam menggunakan sandhangan cakra [ __] ] 

Siswa tidak mengetahui kaidah penulisan sandhangan cakra [__]] sebagai 

pengganti panjingan (klaster) r, sehingga siswa hanya menulis tulisan Jawa sesuai 
 

 dengan ejaannya sendiri. Kesulitan siswa dalam menggunakan sandhangan cakra  

[__]] menyebabkan siswa salah dalam menulis kata berhuruf Jawa yang 

mengandung sandhangan cakra   [__]]. 

Contoh pada tes III :  

Penulisan kata prakara, perkr seharusnya ditulis p]kr 

Penulisan kata pranatan, perntn\ seharusnya ditulis p]ntn\ 

Contoh pada tes IV : 

Penulisan kata priyayi, pi/yyi seharusnya ditulis pi]yyi 

Penulisan kata prabumulih, perbumulih seharusnya ditulis p]bumulih 

Contoh pada tes V : 

Penulisan kata tumrap mahasiswa, tump]pMasis seharusnya ditulis 

tumRpMasisW 

Penulisan kata kramanè, k/m[n seharusnya ditulis k]m[n 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang mengalami kesalahan dalam 

menggunakan sandhangan cakra [ __] ] pada tes III sebanyak 12 siswa, tes IV 

sebanyak 9 siswa, tes V sebanyak 10 siswa, tes I belum ada materi sandhangan 

cakra [ __] ], dan tes II tidak ada yang melakukan kesalahan tersebut. Pada tes V 

siswa masih mengalami kesalahan dalam menggunakan sandhangan cakra [ __] ] 

, dapat dilihat pada lampiran halaman 81 dan 91. 
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4.23  Kesalahan siswa dalam membedakan penggunaan sandhangan dan 

pangkon [ \ ]  

Siswa sering salah dalam menggunakan sandhangan dan pangkon  

 [ \]. Siswa tidak hafal dengan sandhangan huruf Jawa yang dipakai untuk 

mengubah lafal huruf Jawa dan pasangan sehingga siswa menggunakan pangkon 

[ \ ]. 

Contoh pada tes III :  

Penulisan kata pager kuwi, pger\kuwi seharusnya ditulis pge/kuiwi 

Penulisan kata disigar-sigar, fisigr\sigr\ seharusnya ditulis fisig/sig/ 

 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang mengalami kesalahan dalam 

membedakan penggunaan sandhangan dan pangkon   [ \ ] pada tes III sebanyak 7 

siswa, tes I , tes II, dan tes IV dan tes V tidak ada yang melakukan kesalahan 
 

tersebut. 
 

4.24  Kesalahan siswa dalam penulisan tanda titik . (pada lungsi), tanda 

koma , (pada lingsa), dan pangkon  [  \ ] 

 

  Siswa tidak memperhatikan tanda baca yang ada, seperti tanda koma , 

(pada lingsa). Siswa tidak memperhatikan tanda titik . (pada lungsi). Siswa 

tetap menulis tanda titik . (pada lungsi) setelah tanda pangkon   [ \ ]. 

Contoh pada tes III : 
 

Penulisan pada akhir kalimat ....ngurus. zurus\. seharusnya ditulis zurus\, 
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Penulisan pada akhir kalimat ....becik. becik\. seharusnya ditulis becik\, 

 
Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang mengalami kesalahan dalam 

penulisan tanda titik . (pada lungsi), tanda koma , (pada lingsa), dan pangkon    

[ \] pada tes III sebanyak 5 siswa, tes I, tes II, tes IV, dan tes V tidak ada yang 

melakukan kesalahan tersebut. 
 

 
4.25 Kesalahan siswa karena penambahan suku kata  

 
Penambahan suku kata terjadi karena siswa kurang mengenal huruf Jawa, 

sehingga penulisannya menjadi salah.  

Contoh pada tes III : 

Penulisan kata ngati-ati, ztizti seharusnya ditulis ztiati 

Contoh pada tes V : 

Penulisan kata bisa mardika, bismm/fik seharusnya ditulis bism/fik 

 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang melakukan kesalahan karena 
 

penambahan suku kata pada tes III sebanyak 5 siswa, tes V sebanyak 3 siswa  tes 
 
I, tes II, dan tes IV tidak ada yang melakukan kesalahan tersebut. Pada tes V 
 
siswa masih melakukan kesalahan karena penambahan suku kata, dapat dilihat 
 
pada lampiran halaman 86 dan 96. 
 
 
4.26  Kesalahan siswa karena menghilangkan suku kata  

 
Siswa menghilangkan suku kata yang sebelumnya sehingga penulisan ke 

dalam tulisan Jawa menjadi salah. 
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Contoh pada tes III : 

Penulisan kata  dienggo, fi=[go seharusnya ditulis fiae=[go 

Penulisan kata  sigar-sigar, sig/g/  seharusnya ditulis sig/sig/ 

Contoh pada tes V : 

Penulisan kata wis samesthinè,  wismesQi[n seharusnya ditulis 

wisSmesQi[n 

Penulisan kata adat Jawa, afjw seharusnya ditulis aftJw 

 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang melakukan kesalahan karena 
 

 menghilangkan suku kata pada tes III sebanyak 4 siswa, tes V sebanyak 8 siswa 
 
 tes I, tes II, dan tes IV tidak ada yang melakukan kesalahan tersebut. Pada tes V 
 
siswa masih melakukan kesalahan karena menghilangkan suku kata, dapat dilihat 
 
pada lampiran halaman 81 dan 91. 
 

4.27 Kesalahan siswa dalam menggunakan sandhangan keret [__}] 

 

Siswa tidak mengetahui kaidah penulisan sandhangan keret [__} ]. Siswa 

sering menuliskan keret dengan sandhangan cakra [__]] dan pepet [_e_]. Kesulitan 

siswa  dalam menggunakan sandhangan keret [__} ] menyebabkan siswa salah 

dalam menulis kata berhuruf Jawa yang mengandung sandhangan keret  [__} ]. 

Contoh pada tes IV : 

Penulisan kata bregas, b]egs\ seharusnya ditulis b}gs\ 
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Penulisan kata brengos,  [b][zos\ seharusnya ditulis b}[zos\ 

Contoh pada tes V : 

Penulisan kata trep empan lan papan, t]epHemPnLn\ppn\ 

seharusnya ditulis t}pHemPnLnPpn\ 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang melakukan kesalahan dalam 

menggunakan sandhangan keret [ __} ] pada tes IV sebanyak 11 siswa, tes V 

sebanyak 11 siswa, tes I, tes II, dan tes III belum ada materi sandhangan keret       

[ __} ]. Pada tes V siswa masih melakukan kesalahan dalam menggunakan 

sandhangan keret [ __} ], dapat dilihat pada lampiran halaman 91 dan 96. 

 

4.28  Kesalahan siswa dalam menggunakan sandhangan cecak [_=_] 

 
Siswa tidak memperhatikan penggunaan sandhangan cecak  sebagai 

pengganti  nga [ z ] sigeg. Kesalahan siswa yaitu menkonsonankan nga dengan 

pangkon [ \ ]. Kesulitan siswa dalam menggunakan sandhangan cecak [ _=_ ] 

menyebabkan siswa salah dalam menulis kata berhuruf Jawa yang mengandung 

sandhangan cecak [ _=_ ]. 

 
Contoh pada tes V : 

 

Penulisan kata nyandhang, vnDz\ seharusnya ditulis vnD= 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang melakukan kesalahan dalam 

menggunakan sandhangan cecak [ _=_ ] pada tes V sebanyak 3 siswa, tes I, tes II, 

tes III, dan tes IV tidak ada yang melakukan kesalahan tersebut. Pada tes V siswa 

masih melakukan kesalahan dalam menggunakan sandhangan cecak [ _=_ ] , dapat 

dilihat pada lampiran halaman 86 dan 96. 
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4.29  Kesalahan siswa dalam membedakan pasangan dha  [__D ] dengan 

pasangan tha [__Q ] 

 

Siswa sering salah dalam menulis pasangan dha [__D] dengan  pasangan  tha 

[__Q ]  karena bentuk kedua pasangan tersebut mirip. Siswa menganggap 

pasangan dha [_  D] sebagai pasangan tha [__Q], begitu juga sebaliknya. Tidak bisa 

dipungkiri, pasangan  dha [__D ] dengan pasangan tha [__Q]  memang hampir mirip 

bentuknya. Kesalahan siswa dalam  membedakan pasangan dha [__D] dengan 

pasangan tha [__Q ] menyebabkan siswa salah dalam menulis kata berhuruf Jawa 

yang mengandung pasangan dha [__D] dan pasangan tha [__Q ]. 

 
Contoh pada tes V : 

Penulisan kata nyandhang, vnQ= seharusnya ditulis vnD= 

Penulisan kata wis samesthinè, wisSmesDi[n seharusnya ditulis 

wisSmesQi[n 

 

Dari tes yang telah dilakukan, siswa yang  melakukan kesalahan dalam 

membedakan pasangan dha  [__D ] dengan pasangan tha [__Q ] pada tes V 

sebanyak 9 siswa, tes I, tes II, tes III, dan tes IV tidak ada yang  melakukan 
 

kesalahan tersebut. Pada tes V siswa masih melakukan kesalahan dalam 

membedakan dha  [__D ] dengan pasangan tha [__Q ] , dapat dilihat pada lampiran 

halaman 91. 
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4.30  Tulisan huruf Jawa siswa yang tidak terbaca 

Dari tes tulisan Jawa siswa, ada beberapa tulisan yang tidak terbaca. Hal ini 

dikarenakan siswa tidak mengetahui kaidah-kaidah penulisan aksara Jawa. 

Contoh pada tes I : 

Penulisan kata ing warunge, a\wru=[z  seharusnya ditulis  ai=wru=[z 

Contoh pada tes II : 

Penulisan kata yèn digagas, [y\nggs\  seharusnya ditulis [ynFiggs\;  

Penulisan kata nyawang priyayi,  vw\pi/yyi seharusnya ditulis 

vw=p]iyyi 

 

Dari tes yang telah dilakukan, tulisan huruf Jawa siswa yang tidak terbaca 

pada tes II sebanyak 11 siswa, tes I, tes III, tes IV, dan tes V tidak ada yang 

melakukan kesalahan tersebut. 

 

4.31  Penyebab Kesalahan Menulis Huruf Jawa pada Siswa Kelas VIIA MTs 

Darul Ma’arif Pringapus  

 
Bagian ini dibahas penyebab-penyebab terjadinya kesalahan menulis huruf 

Jawa pada siswa kelas VIIA MTs. Darul Ma’arif Pringapus. Berdasarkan hasil 

penelitian, penyebab kesalahan menulis huruf Jawa pada kelas VIIA MTs Darul 

Ma’arif Pringpus dikelompokkan menjadi empat macam. Keempat penyebab 

kesulitan tersebut yaitu: a) siswa belum hafal huruf Jawa, b) siswa belum bisa 



63 

menerapkan kaidah penulisan huruf Jawa, c) siswa kurang latihan menulis huruf 

Jawa, dan d) siswa kurang tertarik mempelajari huruf Jawa. Masing-masing 

penyebab kesalahan tersebut diuraikan di bawah ini. 

 

4.31.1  Siswa belum hafal huruf Jawa 

  Berdasar hasil tes yang telah dilakukan, banyak siswa yang belum hafal 
 
 huruf Jawa, baik huruf dentawyanjana itu sendiri maupun pasangannya.  Siswa  
 
menjadi kesulitan menulis bacaan berhuruf Jawa karena belum hafal hurufnya. 
 
Pada waktu melafalkan juga sering salah karena siswa tidak hafal huruf Jawa.  
 
Siswa sulit membedakan antara huruf yang satu dengan huruf lain yang memiliki 

kemiripan bentuk, sebagai contoh huruf ba[b] dengan nya [v]. 

  Mengenai pasangan, walaupun bentuknya sederhana, siswa terkadang  
 
bingung dalam membedakan antara pasangan yang satu dengan yang lain, sebagai 

contoh pasangan ma   [_ M ] dengan pasangan wa [ __ W.]. Siswa sering salah ketika 

menulis kalimat yang mengandung pasangan karena memiliki  
 
bentuk yang mirip. 
  
   Siswa juga sering salah dalam penulisan swara a jejeg dengan swara o, 

yaitu erat kaitannya dengan penggunaan taling tarung [[ ―o]. Siswa sering salah 

dalam hal pelafalan juga disebabkan karena kurangnya kosakata bahasa Jawa 
 
yang diketahui oleh siswa. Siswa hanya menduga-duga saja setiap kata yang ada 
 
 sehingga sering salah.  
 
 
4.31.2 Siswa belum bisa menerapkan kaidah penulisan huruf Jawa 

   Siswa belum bisa menerapkan kaidah dalam penulisan huruf Jawa 
sehingga banyak kekeliruan, yang terjadi pada waktu siswa tersebut menulis  
bacaan berhuruf Jawa. Apabila ada pasangan berarti huruf sebelum pasangan 
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tersebut mati, tetapi banyak siswa yang belum tahu sehingga salah pada waktu 
menulis. Siswa menulis tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ada. Sebagai 
contoh bentuk kesulitan 4.6 kata wayahè, ibune, yen wis, yen digagas, kènè, biyèn, 
 kawentar, dèsa, èdhum, rasanè, bèda, liyanè, sepèlè, manèh seharusnya ditulis 

dengan menggunakan, taling [[_] tetapi ketika menulis siswa sering 

menggunakan pepet [ _e_ ] sehingga salah penulisannya.  

    Sebaliknya, kata sejarah, dianggep, becik yen, sawetara, kepungkur, 

menyang,   seharusnya ditulis menggunakan pepet [ _e_ ] , tetapi ketika menulis 

siswa sering menggunakan taling [[_]. Siswa bingung membedakan kata mana 

yang ditulis dengan menggunakan pepet [ _e_] dan kata mana yang ditulis dengan 

menggunakan taling pada waktu menulis bacaan berhuruf Jawa tersebut. 
   Dari tes tulisan Jawa siswa, ada beberapa tulisan yang tidak terbaca. Hal 
ini dikarenakan siswa belum bisa menerapkan kaidah penulisan aksara Jawa. 

Siswa juga belum bisa menerapkan kaidah penulisan nasal untuk ca [c] dan ja    

[ j ] yaitu nya [v].  

 

4.31.3 Siswa kurang latihan menulis bacaan berhuruf Jawa 

 Siswa jarang menulis dengan menggunakan huruf Jawa. Menulis 

menggunakan huruf Jawa dilakukan siswa hanya pada saat ada pelajaran bahasa 

Jawa yang materi pokoknya tentang menulis huruf Jawa. Hal ini dikarenakan 

siswa jarang melihat penerapan huruf Jawa. Selain itu juga dikarenakan rasa 

malas dari siswa untuk mempelajari huruf Jawa. Menghafal satu huruf saja 

sebenarnya mereka bisa, tetapi karena kurangnya latihan maka mereka menjadi 

lupa terhadap huruf yang telah dihafal tersebut. Latihan menulis huruf Jawa 

sangat diperlukan oleh siswa agar dapat menulis bacaan berhuruf Jawa dengan 

benar dan lancar. 
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4.31.4 Siswa kurang tertarik menulis bacaan berhuruf Jawa   

 Pada waktu siswa disuruh untuk menulis bacaan berhuruf Jawa, mereka  
 
mengeluh dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat menulis huruf Jawa 
 
tersebut. Melihat  huruf Jawa saja mereka sudah bingung apalagi untuk 
 
menulisnya. Motivasi siswa untuk menulis bacaan berhuruf Jawa sangat kurang. 
 
Banyak diantara mereka yang tidak mendapat motivasi untuk belajar, menulis 
 
dengan huruf Jawa. Mereka acuh tak acuh terhadap bacaan berhuruf Jawa. Siswa 
 
kurang tertarik untuk menulis bacaan berhuruf Jawa karena mereka menganggap 
 
huruf Jawa itu susah, sulit dipahami serta tulisan-tulisan aksara Jawa itu rumit. 

Seperti contoh, siswa menganggap bahwa pasangan ca __C_  itu rumit bentuknya, 

jadi siswa sulit untuk menghafalnya.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

  Berdasarkan analisis kesalahan menulis huruf Jawa pada siswa kelas VIIA 

MTs Darul Ma’arif Pringapus dapat disimpulkan dari kelima tes yang telah 

diberikan, memunculkan tigapuluh bentuk kesalahan yang menunjukkan bentuk 

kesalahan dalam menulis huruf Jawa siswa kelas VIIA MTs Darul Ma’arif 

Pringapus. Dari hasil tes, ada sebagian siswa yang melakukan kesalahan yang 

sama pada tes berikutnya. Namun secara garis besar, siswa telah mengalami 

peningkatan dalam mengerjakan tes menulis huruf Jawa.  

  Adapun sebab-sebab kesalahan menulis bacaan berhuruf Jawa sebagai 

berikut  : (a) Siswa belum hafal huruf Jawa. Huruf Jawa saja siswa belum hafal, 

apalagi jika ada pasangan serta sandhangan membuat siswa lebih kesusahan 

dalam menulis huruf Jawa. (b) Siswa belum mengetahui kaidah tentang penulisan 

huruf Jawa. (c) Siswa kurang latihan menulis bacaan berhuruf Jawa. Siswa sering 

lupa terhadap huruf Jawa yang pernah dihafalnya karena mereka tidak pernah 

latihan menulis huruf Jawa. (d) Siswa kurang tertarik untuk menulis bacaan 

berhuruf Jawa. Kurangnya minat siswa terhadap pelajaran bahasa Jawa terutama 

pada saat materi pokok menulis huruf Jawa. Siswa gengsi dan malu jika 

mempelajari huruf Jawa karena huruf Jawa dianggap sebagai huruf yang kuno. 
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5.2 Saran 

  Berdasarkan  analisis kesalahan menulis huruf Jawa pada siswa kelas VIIA 

MTs Darul Ma’arif Pringapus mengajukan saran-saran sebagai berikut: 

1) Memberikan motivasi yang besar dalam menulis huruf Jawa agar dapat 

menulis bacaan berhuruf Jawa dengan benar dan lancar. 

2) Menambah bimbingan dan arahan agar siswa mengetahui bagaimana 

aturan-aturan tentang penulisan huruf Jawa. 

3) Dapat membawa atau menuntun siswa untuk gemar menulis, dan 

menambah latihan menulis dengan tulisan Jawa. 

4) Memperbanyak bacaan dalam bahasa Jawa agar menambah kosakata 

bahasa Jawa sehingga pada waktu menulis bacaan berhuruf Jawa siswa 

tidak salah dalam memenggal kata disetiap kalimatnya. 
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Instrumen Tes 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Materi : Menulis kalimat berhuruf Jawa  

Kelas / Semester :  VII / I 

Nama  :       Kelas:  

 

 

Salinen nganggo aksara Jawa! 

 

KALIMAT TANPA PASANGAN 
 
1) Dina minggu wayahe libur sekolah. 
 
 
2) Siti lunga tuku gula karo lenga ing warunge bu tumini. 
 
 
3) Ora suwe ketemu budi sing didhawuhi ibune tuku roti. 
 
 
4) Merga sejalur, siti karo budi mulih bareng. 
 
 
5) Bocah loro padha omong-omong sekolahe. 
 
 
6) Wong loro padha bungah bisa ketemu. 
 
 
7) Bareng teka ana ing gang nangka, siti karo budi pisah. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Materi : Menulis kalimat berhuruf Jawa  

Kelas / Semester :  VII / I 

Nama  :       Kelas:  

 

 

Salinen nganggo aksara Jawa! 

 

KALIMAT DENGAN 20 PASANGAN 

 

1) Coba disemak, endi tilas kraton Mataram Kuna nganti Mataram Islam kuwi?  

 

2) Mung kari bata-bata utawa ompak sawatara sing ora bisa dadi bukti sejarah 

sing gumathok. 

 

3) Kaya wus dadi adat, nadyan isih padha bangsa yẻn wis dianggep mungsuh iku 

aja disandhing!  

 

4) Lan sing ngono iku apa ya becik yẻn banjur tumurun marang anak putu. 

 

 5) Dadi, yẻn digagas pancẻn krasa prihatin. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Materi : Menulis kalimat berhuruf Jawa  

Kelas / Semester :  VII / I 

Nama  :       Kelas:  

 

 

Salinen nganggo aksara Jawa! 

KALIMAT sandhangan CAKRA 
 
1) Prakara iki dudu prakara sing sepele. 
 
 
2) Sing ngati-ati carane ngurus. 
 
 
3) Aja kowe sulaya karo pranatan. 
 
 
4) Coba diwaca maneh apa sing diatur ing pranatan. 
 
 
5) Sabisa-bisa aja kowe gawe tatu atining liyan. 
 
 
6) Pager kuwi digawẻ saka pring. 

 

7) Sing pẻni, pring sing dienggo kuwi pring wulung. 

 

8) Panggawẻnẻ pager kuwi pring disigar-sigar. 

 

9) Pring sigar-sigar kuwi nuli dipaku siji-siji 

 

10) Panatanẻ pring kudu sing becik. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Materi : Menulis kalimat berhuruf Jawa  

Kelas / Semester :  VII / I 

Nama  :       Kelas:  

 

Salinen nganggo aksara Jawa! 

 
KALIMAT sandhangan KERET 

 

1) Priyayi kaẻ apa priya sing ketemu aku neng pasar Prabumulih ya. 

 

2) Pasuryanẻ sumringah, dhasar bagus.  

 

3) Atiku seneng nyawang priyayi kuwi.  

 

4) Priyayinẻ dhuwur, bregas, tur nganggo brengos.  

 
5) Duwẻ pacar apa durung ya, aku gelem. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Materi : Menulis kalimat berhuruf Jawa  

Kelas / Semester :  VII / I 

Nama  :       Kelas:  
 
Salinen nganggo aksara Jawa! 

UJIAN 
1) Wis dadi adat yẻn nyandhang nganggo kuwi kudu trep empan lan papan. 
 
 
2) Yẻn lagi ana ngomah nyandhang panganggo bisa mardika.  
 
 
3) Nanging, menawa lelungan rana-rana datan bisa kaya mangkono.  
 
 
4) Tumrap mahasiswa, menyang kampus kuliyah kuwi sabisa-bisa nyandhang 

nganggo sing pantes. 
 
 
5) Yẻn mahasiswa basa Jawa, diangkah bisa karo basanẻ sing duwẻ unggah-

ungguh. 
 
 
6) Unggah-ungguh kuwi padha karo tata krama utawa sopan santun. 
 
 
 7) Pancẻn nyandhang nganggo kuwi ana tata kramanẻ.  
 
8) Nyandhang nganggo kuwi aja singlar karo unggah-ungguh mundhak disebut 

tan ngerti tata krama. 
 
 
9)  Wis samesthinẻ mahasiswa ngerti  ing bab iki, aja mung arep golẻk kaya, 

nanging cocogna karo situwasi. 
 
 
10)  Mahasiswa basa Jawa bisa dadi kampiyun ing bab konserpasi adat Jawa. 
 


