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 Pembelajaran bahasa Jawa pada kompetensi menyimak merupakan salah 
satu kompetensi yang dianggap sulit baik oleh siswa maupun guru. Kesulitan ini 
terletak pada media yang tidak semua guru bisa membuat, serta membutuhkan 
konsentrasi siswa dalam pelaksanaan pembelajaran menyimak ini. Beberapa 
media telah dikembangkan untuk menutup berbagai kekurangan media yang telah 
ada, akan tetapi masih ditemukan saja kekurangannya. Begitu pula untuk guru, 
masih banyak guru yang hanya membacakan materi menyimak atau menyuruh 
siswa lain untuk membaca materi sedangkan siswa lainnya menyimak. Sehingga 
pembelajaran dirasa kurang menarik, monoton dan juga indikator bisa tidak 
tercapai. 

Pada materi menyimak, khususnya menyimak berita, guru merasa lebih 
mudah bila pembelajaran menyimak berita cukup dengan guru membacakan berita 
dan siswa menyimak serta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan berita 
tersebut. Hal ini bisa menjadikan pembelajaran tidak kondusif apabila siswa tidak 
bisa tenang, tidak bisa berkonsentrasi, suara guru tidak keras, pelafalan yang tidak 
jelas dan lain sebagainya. Dengan dasar tersebut, penulis mencoba menyusun 
sebuah media yang bisa digunakan siswa maupun guru untuk pembelajaran 
menyimak berita. 

Media tersebut adalah media menyimak berita yang diakses melalui 
internet. Jadi di dalam sebuah website yang disusun penulis terdapat media 
menyimak berita yang bisa didengarkan melalui laptop atau komputer yang 
mempunyai koneksi internet. Media ini dapat diakses pada url 
www.belajarbahasajawa.co.cc. Media ini diakses melalui internet dengan harapan 
guru dan siswa bisa menggunakannya secara mudah, dimanapun dan kapanpun 
serta menjadi media yang menarik minat siswa dalam pembelajaran. Media ini 
juga bisa diakses melalui telepon seluler. Sehingga paradigma bahwa 
pembelajaran bahasa Jawa khususnya menyimak adalah pembelajaran yang 
membosankan diharapkan bisa hilang dan berganti paradigma pembelajaran 
Bahasa Jawa adalah pembelajaran yang menyenangkan, komunikatif dan kreatif. 

Walaupun media ini belum diujicobakan, harapannya media ini bisa 
digunakan oleh guru sebagai bahan mengajar serta digunakan oleh siswa sebagai 
referensi mencari materi pembelajaran. Media web ini masih terbuka untuk 
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kembali dikembangkan karena mempunyai kemampuan untuk ditambah, diedit 
maupun dikurangi. Sehingga diharapkan media ini bisa mengikuti perkembangan 
jaman dan menjadi media yang interaktif. 
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Pasinaon basa Jawa ana ing kompetensi nyemak kalebu salah sijining 
kompetensi kang dianggep angel karo siswa lan guru. Angele kompetensi iku ana 
ing media kang ora kabeh guru bisa nggawe, lan butuh konsentrasi siswa ana ing 
pasinaon nyemak iki. Wis akeh media sing digawe kanggu nutupi kakurangan sing 
ana ing media sakdurunge, ananging isih ana wae kakurangane. Ing babagan 
guru, uga isih akeh guru sing naming macakake materi nyemak utawa ngongkon 
siswa liyane kanggo moco materi nyemak lan siswa liyane ngrungokake. Dadine 
pasinaon krasa kurang nyenengake, monoton lan uga indikator bisa ora kecekel. 

Ana ing materi nyemak, khususe materi nyemak pawarta, guru krasa luwih 
gampang menawa mulang nyemak pawarta mung cukup kanthi cara macakake 
pawarta lan siswa nyemak sarta mangsuli pitakonan kang gegayutan karo 
pawarta kasebut. Ana ing babagan ini bisa gawe pasinaon ora kondusif menawa 
siswa ora bisa anteng, ora bisa konsentrasi, swara guru kurang seru, lafal kang 
ora cetha lan sapanunggale.  Adhedasar iku, panulis nyoba nggawe media kang 
bisa dienggo siswa uga guru kanggo pasinaon nyemak pawarta. 

 Media kasebut yaiku media nyemak pawarta kang bisa diakses kanthi 
jaringan internet. Dadi, ing njero website kang digawe panulis kasebut ana media 
nyemak pawarta kang bisa dirungokake liwat laptop utawa komputer sing 
nduweni akses internet. Media ini bisa didelok ana ing url 
www.belajarbahasajawa.co.cc. Media ini bisa dibuka liwat internet kanthi 
kekarepan guru lan siswa bisa nganggo kanthi cara gampang, ning ngendi wae 
lan kapan wae sarta bisa dadi media kang narik minat siswa ana ing pasinaon. 
Media iki uga bisa dienggo liwat telepon seluler. Saengga sesawangan babagan 
pasinaon basa Jawa khususe nyemak iku pasinaon kang mboseni dikarepake bisa 
ilang lan ganti dadi sesawangan pasinaon basa Jawa iki pasinaon kang 
nyenengke, komunikatif lan kreatif. 

Sanadyan media iki durung diujicobakake, kekarepane media iki bisa 
dienggo karo guru kanggo bahan mulang ing kelas sarta dienggo siswa kanggo 
referensi nggoleki materi pasinaon. Media web iki isih bisa dikembangake 
amarga nduweni asipat bisa ditambah, diowahi utawa dikurangi. Saengga 
kekarepane media iki bisa meluni jaman lan dadi media kang interaktif. 




