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ABSTRAK 

Iriyanto, Ery. 2020. Piwulang Jawa Anak-anak Sedulur Sikep di Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, 

Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra. Endang Kurniati, M.Pd. 

Kata kunci: Komponen pembelajaran, piwulang Jawa, Sedulur Sikep. 

Sedulur Sikep Sukolilo Pati masih memegang ajaran laku sikep sebagai 

pedoman berkehidupan sehari-hari. Salah satu ajaran tersebut, yaitu tidak 

menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah formal. Mereka menganggap sekolah 

formal akan melunturkan laku sikep yang selama ini mereka pegang. Hal tersebut 

juga membuat pendidikan formal belum bisa dirasakan oleh Sedulur Sikep 

Sukolilo Pati hingga saat ini. Tetapi penolakan terhadap sekolah formal direspon 

secara positif oleh Sedulur Sikep Sukolilo Pati dengan membuat kelompok belajar 

yang di dalamnya memuat materi-materi tentang Jawa. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apa sajakah materi, media, 

sumber belajar, metode, dan evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran 

piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan materi, media, sumber belajar, 

metode, dan evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran piwulang Jawa anak-

anak Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis dan pendekatan 

metodologis. Pendekatan teoretis, yaitu teori pembelajaran, sedangkan pendekatan 

metodologis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. 

Data penelitian berupa materi, media, sumber belajar, metode, dan evaluasi 

pembelajaran. Sumber data penelitian, yaitu pengajar pembelajaran piwulang 

Jawa. Metode pengumpulan data menggunakan observasi partisipasi dan 

wawancara tidak terstruktur. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi data. 

Hasil penelitian berupa komponen pembelajaran piwulang Jawa anak-

anak Sedulur Sikep Sukolilo Pati yang terdiri dari materi, media, sumber belajar, 

metode, dan evaluasi pembelajaran. Materi pembelajaran piwulang Jawa, meliputi 

materi pengetahuan, materi sikap, dan materi keterampilan. Media pembelajaran 

piwulang Jawa, yaitu media visual (benda mati dan benda hidup). Sumber belajar 

dalam pembelajaran piwulang Jawa, meliputi sumber belajar dari manusia, 

sumber belajar dari bahan atau materi, dan sumber belajar dari lingkungan. 

Metode pembelajaran piwulang Jawa, meliputi metode ceramah, metode tanya 

jawab, metode pemberian tugas, metode praktik, dan metode menjelajah. Evaluasi 

pembelajaran piwulang Jawa ada dua, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. 
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Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan, 1) diperlukan 

penelitian lanjutan mengenai pendidikan Sedulur Sikep dari kajian yang lain. 2) 

peran pemerintah dalam mendukung pendidikan nonformal Sedulur Sikep serta 

melindungi intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah itu sendiri, 3) 

pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep dapat dijadikan contoh 

bagi pendidikan formal bahwa pendidikan sekarang ini lebih membutuhkan 

penguatan karakter setiap anak didik dibandingkan mengejar sebuah nilai. 
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SARI 

Iriyanto, Ery. 2020. Piwulang Jawa Anak-anak Sedulur Sikep di Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, 

Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra. Endang Kurniati, M.Pd. 

Tembung pangurut: Komponen pasinaon, piwulang Jawa, Sedulur Sikep. 

Sedulur Sikep Sukolilo Pati isih ngugemi ajaran laku sikep kanggo 

pituduh urip saben dinane. Salah sawijine ajaran kasebut, yaiku ora nyekolahake 

anak-anakke ing sekolah formal. Dheweke nganggep sekolah formal bakal 

nglunturake laku sikep sing saksuwene iki dheweke ugem. Iki uga sing nggawe 

pendhidhikan formal durung bisa dirasakake dening Sedulur Sikep Sukolilo Pati 

nganti saiki. Nanging anggone nolak sekolah formal ditanggepi kanthi cara 

positif dening Sedulur Sikep Sukolilo Pati kanthi nggawe kelompok sinau sing 

ngemot materi-materi babagan Jawa. 

Perkara ing panaliten iki, yaiku apa wae materi, medhia, sumber sinau, 

metode, lan evaluasi sing digunakake ing pasinaon piwulang Jawa anak-anak 

Sedulur Sikep ing Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Panaliten iki ancase 

kanggo njlentrehake materi, medhia, sumber sinau, metode, lan evaluasi sing 

digunakake ing pasinaon piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep ing Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati. 

Panaliten iki nggunakake pendekatan teoretis lan pendekatan 

metodologis. Pendekatan teoretis, yaiku teori pasinaon, dene pendekatan 

metodologis panaliten iki, yaiku pendekatan kualitatif kanthi jinis deskriptif. Data 

panaliten arupa materi, medhia, sumber sinau, metode, lan evaluasi pasinaon. 

Sumber data panaliten iki, yaiku pengampu pasionaon piwulang Jawa. Carane 

ngumpulake dhata nggunakake observasi partisipasi lan wawancara ora 

terstruktur. Analisis data nggunakake teknik reduksi data, penyajian data, lan 

verifikasi data. 

Asil panaliten arupa komponen pasinaon piwulang Jawa anak-anak 

Sedulur Sikep Sukolilo Pati sing kalebu materi, medhia, sumber sinau, metode, 

lan evaluasi pasinaon. Materi pasinaon piwulang Jawa kalebu materi kawruh, 

materi patrap, lan materi ketrampilan. Medhia pasinaon piwulang Jawa, yaiku 

medhia visual (barang mati lan barang urip). Sumber sinau ing pasinaon 

piwulang Jawa kalebu sumber sinau saka manungsa, sumber sinau saka bahan 

utawa materi, lan sumber sinau saka lingkungan. Metode pasinaon piwulang 

Jawa kalebu metode ceramah, metode takon mangsuli, metode menehake tugas, 

metode praktik lan metode njajah. Evaluasi pasinaon piwulang Jawa ana loro, 

yaiku evaluasi proses lan evaluasi asil. 
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Adhedhasar asil panaliten, panulis ngaturi panyaruwe, 1) diprelukake 

panaliten sakbacute ngenani pendhidhikan Sedulur Sikep saka kajian liyane. 2) 

peran pamrentah kanggo ndukung pendhidhikan nonformal Sedulur Sikep sarta 

nglindungi cawe-cawe saka pihak liya kalebu pamrentah dhewe. 3) pasinaon 

piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep bisa didadekake conto kanggo 

pendhidhikan formal yen pendhidhikan saiki luwih mbutuhake ngiyatake karakter 

saben siswa dibandingke nggayuh biji. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana memperoleh pengetahuan bagi kehidupan 

anak-anak bangsa. Dewasa ini, perkembangan pendidikan di Indonesia semakin 

pesat disebabkan mudahnya akses pendidikan. Terlihat jelas peran pemerintah 

dalam mengatur dan menjamin hak pendidikan bagi semua warga negara dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 Ayat (2). Undang-undang 

tersebut memberikan penjelasan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

menjamin terselenggaranya wajib belajar bagi seluruh warga negara minimal pada 

jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

pendidikan telah dijamin dan dibiayai oleh pemerintah bagi seluruh warga negara 

tanpa terkecuali demi tercapainya sebuah tujuan pendidikan. Munib (2011:29) 

berpendapat bahwa tujuan pendidikan merupakan tujuan bangsa bersama-sama 

dalam arti secara individu maupun kelompok yang mengandung pandangan hidup 

suatu negara tersebut. Jelas bahwa pendidikan merupakan alat untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa demi terciptanya persaingan kompetitif dengan 

negara lain.  

Kemudahan akses pendidikan dari pemerintah, ternyata belum dirasakan 

oleh kelompok Sedulur Sikep di wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

Bukan karena wilayah tersebut tidak ada pendidikan formal (sekolah), namun 

lebih kepada penolakan terhadap pendidikan formal oleh kelompok tersebut. 

Penolakan yang terjadi tidak terlepas dari sejarah Sedulur Sikep di wilayah 
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Kabupaten Blora kala itu. Pinasti & Lestari (2017:12-13) mengungkapkan bahwa 

Sedulur Sikep atau yang lebih dikenal dengan samin merupakan gerakan yang 

diprakarsai oleh Samin Surosentiko di daerah Blora. Gerakan tersebut berawal 

dari sekumpulan petani di wilayah tersebut menolak bayar pajak kepada Belanda. 

Mereka beralasan bahwa hasil jerih payah bertani sebagai bekal kelangsungan 

hidupnya, bukan diberikan kepada Belanda. Penolakan juga terjadi pada sektor 

pendidikan, mereka tidak menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Belanda 

karena takut jika sudah menjadi orang pintar akan membodohi rakyat kecil seperti 

yang dilakukan Belanda. 

 Kecamatan Sukolilo Pati berdekatan dengan wilayah Blora. Hal tersebut 

menyebabkan ajaran sikep sampai ke wilayah Sukolilo Pati. Sampai sekarang, 

ajaran sikep masih berusaha dilestarikan oleh kelompok Sedulur Sikep Sukolilo 

Pati utamanya dalam menolak berpendidikan formal. Berbeda dengan Sedulur 

Sikep di wilayah Blora yang belakangan ini mulai menerima pendidikan formal, 

sebagai sarana mencari kepandaian, mengikuti perkembangan zaman, serta sarana 

untuk mencari pekerjaaan sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka (Rizqi & 

Rini, 2015:80).  

Alasan lain Sedulur Sikep tidak menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah 

formal adalah mereka ingin anak-anaknya menjadi petani, sehingga tidak 

membutuhkan pendidikan lebih. Pekerjaan tersebut dianggap sebagai suatu 

pekerjaan yang jujur dan membantu banyak orang. Pandangan lain yang 

menguatkan mereka yaitu “mengko yen anak-anak iki padha sekolah dhuwur 

terus mengko dadi wong gedhe, banjur sapa sing dadi wong tani? lan aja 
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dilalekake yen sumber negara iki ya sabenere saka petani (pari), contone yen 

tentara kae arep perang nik ora mangan sega apa ya kuat nyekel senjata? 

kamangka kabeh kuwi ya saka wong tani kaya aku iki.” (ketika nanti anak-

anaknya bersekolah tinggi dan menjadi orang sukses, terus yang mau jadi petani 

siapa? dan juga jangan dilupakan bahwa sumber negara ini adalah dari petani 

(padi), contohnya ketika tentara mau perang terus tidak makan nasi, apa kuat 

mengangkat senjata? bahwasanya semua itu berasal dari petani seperti saya ini). 

Begitu gambaran sederhana mereka tidak menyekolahkan anaknya di sekolah 

formal. (sumber: wawancara dengan Gunarti 30 November 2019 secara informal). 

Respon positif penolakan pendidikan formal oleh Sedulur Sikep Sukolilo 

Pati yaitu, mereka membuat kelompok belajar untuk anak-anaknya sebagai bekal 

pengetahuan, membaca, dan menulis. Pembelajaran yang dilakukan tanpa 

mengganggu aktivitas utama mereka yaitu bertani. Bagi mereka, semua hal yang 

dilakukan merupakan pengetahuan dari proses pendidikan yang dijalani sebagai 

bekal berkehidupan. Sesuai pandangan Sedulur Sikep bahwa pendidikan tidak 

hanya di dalam ruangan ataupun kelas. Namun, pendidikan sebenarnya adalah 

menjalani sebuah kehidupan sebagai suatu proses pendidikan atau sinau urip dan 

urip kanggo sinau (hidup untuk terus belajar). Sejarah kelompok belajar yang 

dilaksanakan Sedulur Sikep Sukolilo Pati berawal dari pendidikan masing-masing 

orang tua kepada anaknya. Pendidikan sebatas pengetahuan umum semata (belajar 

menanam padi, belajar sopan-santun). Seiring berjalanya waktu, mereka 

menyadari bahwa pengetahuan dasar tentang tulis dan baca juga sangat penting 

sebagai bekal berkehidupan yang serba modern dan digital, maka salah seorang 
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dari Sedulur Sikep Sukolilo Pati mengajak anak-anak yang lain untuk belajar 

membaca dan menulis di rumahnya yakni di Dukuh Bowong Desa Sukolilo. Dia 

adalah Gunarti (biasa dipanggil Mbak Gun) perempuan yang mereka anggap lebih 

paham tentang baca dan tulis. Pembelajaran ini sudah dimulai sejak tahun 2004 di 

rumah Gunarti di Dukuh Bowong, Sukolilo. Gunarti sebagai pengajar tunggal, 

dengan peserta belajar antara 7-15 anak yang terbagi dari berbagai usia. Waktu 

itu, peserta belajar hanya anak-anak Sedulur Sikep yang hidup bergerombol di 

Dukuh Bowong, Sukolilo. Baru pada tahun 2012, anak-anak Sedulur Sikep dari 

desa lain di Kecamatan Sukolilo (Desa Kedumulyo, Baturejo, dan Baleadi) serta 

Kecamatan Undaan, Kudus (Desa Kaliyoso) ikut gabung belajar bersama. Adanya 

kelompok belajar ini diharapkan bisa mengurangi tuna aksara bagi anak-anak 

Sedulur Sikep.  

Pembelajaran Sedulur Sikep sangat unik dan menarik. Keunikan 

pembelajaran dari segi menulis dan membaca aksara Jawa, belajar mengenai 

arane kembang (nama-nama bunga), arane anak kewan (nama-nama anak hewan) 

serta pembelajaran tentang Jawa. Sekilas materi-materi yang diajarkan tentang 

budaya dan bahasa Jawa, sebagai bekal anak-anak Sedulur Sikep dalam menjalani 

kehidupan. Untuk mewadahi materi-materi tersebut, penelitian ini mewadahinya 

dengan nama piwulang Jawa. Tentu mereka belajar secara nonformal sesuai 

dengan budaya dan bahasa Jawa.  

Sisi menarik dari kelompok belajar tersebut adalah tanpa adanya paksaan 

dalam setiap pembelajaran, serta lebih bersifat kekeluargaan. Anak-anak Sedulur 

Sikep belajar dengan suasana menyenangkan dan santai. Dalam konteks tersebut, 
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pembelajaran bukan menjadi sebuah beban, tetapi sebagai kesenangan, kebutuhan, 

dan saran berkumpul. Kelompok belajar Sedulur Sikep terbuka untuk anak-anak 

masyarakat lain. Namun, masih adanya stigma negatif tentang Sedulur Sikep oleh 

sebagian masyarakat, sampai saat ini peserta belajar hanya dari kelompok Sedulur 

Sikep. Pembelajaran tersebut tidak ada pembagian kelas maupun kenaikan kelas, 

semua menerima materi sama dengan jenjang umur yang berbeda. Tidak ada 

kelulusan bagi peserta didik, mereka yang sudah dewasa dengan sendiri akan 

meninggalkan kelompok belajar. Anak-anak yang sudah dewasa dianggap 

mempunyai bekal cukup dalam menentukan dan menjalani kehidupannya, baik 

dari segi kepribadian, pekerjaan, maupun berumah tangga (menikah). Waktu yang 

dilaksanakan dalam pembelajaran biasanya dilakukan satu minggu sekali pada 

hari Jumat siang. Namun, bisa melakukan tambahan pembelajaran sesuai 

kesepakatan disebabkan berbagai kesibukan masing-masing utamanya anak-anak 

yang sudah menginjak remaja harus membantu orang tuanya di sawah untuk 

bercocok tanam (padi) dan sebagainya. Pendidikan yang dilaksanakan sedulur 

sikep Sukolilo Pati merupakan pendidikan nonformal (pendidikan masyarakat). 

Pendidikan nonformal Sedulur Sikep Sukolilo Pati menjadi topik bahasan 

yang menarik untuk diteliti. Ditengah laju perubahan sosial yang cepat, Sedulur 

Sikep berupaya mempertahankan identitas kultural melalui pendidikan yang 

dimiliki. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajarkan piwulang Jawa 

kepada anak-anak Sedulur Sikep secara nonformal. Berdasarkan uraian tersebut 

penelitian ini berjudul “Piwulang Jawa Anak-anak Sedulur Sikep di Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pada judul “Piwulang Jawa Anak-anak 

Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”, permasalahan yang 

hendak diteliti dirumuskan sebagai berikut.  

1) Apa saja materi yang digunakan dalam pembelajaran piwulang Jawa anak-

anak Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati? 

2) Apa sajakah media yang digunakan dalam pembelajaran piwulang Jawa anak-

anak Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?   

3) Apa sajakah sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran piwulang 

Jawa anak-anak Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?  

4) Apa sajakah metode pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep di 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?  

5) Apa sajakah evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran piwulang Jawa 

anak-anak Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah pada judul “Piwulang Jawa Anak-anak 

Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”, tujuan penelitian yang 

hendak dicapai sebagai berikut. 

1) Untuk mendeskripsiksan materi yang digunakan dalam pembelajaran 

piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten 

Pati. 
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2) Untuk mendeskripsikan media yang digunakan dalam pembelajaran piwulang 

Jawa anak-anak Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

3) Untuk mendeskripsikan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran 

piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten 

Pati. 

4) Untuk mendeskripsikan metode pembelajaran piwulang Jawa anak-anak 

Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

5) Untuk mendeskripsikan evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran 

piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten 

Pati. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian pada judul “Piwulang Jawa Anak-anak Sedulur Sikep di 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” diharapkan bisa bermanfaat antara lain 

sebagai berikut. 

1) Manfaat Teoretis  

Secara Teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu 

gambaran mengenai piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep di Sukolilo Pati. 

Selain itu, penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu di bidang 

pembelajaran bahasa Jawa (piwulang Jawa) serta menjadi bahan rujukan 

dalam pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. 

2) Manfaat Praktis  

a. Bagi Almamater, penelitian ini diharapkan menambah referensi yang ada 

sehingga dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. 
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Penelitian ini diharapkan juga memberikan sumbangan utamanya dalam 

bidang pendidikan nonformal serta memberikan gambaran mengenai 

piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati. 

b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

kapustakaan yang memuat informasi baru atau tambahan sehingga 

bermanfaat bagi pembaca dan memberikan gambaran awal sehingga 

memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak yang membutuhkan atau 

pembaca yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka digunakan sebagai rujukan relevan dengan penelitian 

yang dilakukan, sehingga menambah informasi serta kelengkapan data dari 

penelitian ini. Kajian terhadap pustaka perlu dilakukan dengan teliti sehingga 

menghasilkan kesimpulan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Berikut ini beberapa penelitian yang dianggap relevan, yaitu Waluyo (2010), 

Darmastuti & Prasela (2010), Hamid (2012), Mardikantoro (2013), Sulaswari 

(2013), Dewi (2014), Mustofa (2014), Tafricha, dkk (2015), Rohmah, dkk (2016), 

Sudiapermana (2017), Husak & Hudeckova (2017), Asy'ari, dkk (2017), Julaeha 

& Leatemia (2019), Arsati (2019), Darusman, dkk (2019).  

Penelitian Waluyo (2010) mengenai pembelajaran bahasa Jawa ragam 

krama yang dilakukan oleh masyarakat suku Samin di Dukuh Tambak Blora.  

Hasil penelitian Waluyo mengungkapkan bahwa anak-anak Sedulur Sikep di 

dukuh Tambak menggunakan bahasa Jawa ragam krama pada acara tertentu 

sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih tua di dalam keluarga maupun 

masyarakat. Penggunaan bahasa Jawa ragam krama ini dilakukan oleh anak-anak 

Sedulur Sikep ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Pembelajaran di dalam 

keluarga Samin ini hanya bersifat insidental yang artinya terjadi ketika bertemu 

dengan orang yang lebih tua, dan pembelajaran Jawa ragam krama hanya 

dilakukan dalam acara-acara tertentu seperti kenduri bersama dan pernikahan



10 

 

 

 

Persamaan penelitian Waluyo dengan penelitian ini, yaitu sama-sama 

meneliti pembelajaran lokal anak-anak Sedulur Sikep. Perbedaan penelitian 

Waluyo dengan penelitian ini terletak pada proses pembelajaran. Penelitian 

Waluyo mengungkap pembelajaran bahasa Jawa ragam krama anak-anak Sedulur 

Sikep bersifat insidental, sedangkan penelitian ini mengungkap pembelajaran 

anak-anak Sedulur Sikep yang disengaja atau disepakati bersama. Bahasa Jawa 

ragam krama dalam penelitian ini digunakan sebagai proses pembelajaran 

piwulang Jawa untuk menyampaikan materi. Perbedaan lain penelitian Waluyo 

dengan penelitian ini pada lokasi dan kajian penelitian.  Penelitian Waluyo 

menggunakan lokasi penelitian di Sedulur Sikep Kradenan Blora dengan kajian 

psikolinguistik, sedangkan penelitian ini menggunakan lokasi di Sedulur Sikep 

Sukolilo Pati dengan teori pembelajaran.  

Darmastuti & Prasela (2010) pernah meneliti mengenai model 

pembelajaran pada komunitas Sedulur Sikep di Desa Baturejo Sukolilo. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran Sedulur Sikep sering disebut 

dengan ‘sinau nulis’. Belajar membaca, menulis, serta mempelajari angka 

merupakan bagian kecil dari pembelajaran seumur hidup atau sering disebut 

sebagai pendidikan informal. Pola pembelajaran sebagai proses sosialisasi dan 

pewarisan budaya komunitas Samin terwujud dalam dua arah yang informal dan 

alami. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh komunitas Samin ini masih 

berlangsung hingga saat ini dan dilakukan bukan hanya sekedar untuk memahami 

huruf dan angka namun memahami bagaimana cara bertahan hidup sebagai suatu 

pembelajaran.   
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Persamaan penelitian Darmastuti & Prasela dengan penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti pembelajaran masyarakat Sedulur Sikep Sukolilo Pati. 

Ditemukan perbedaan yaitu, penelitian Darmastuti & Prasela lebih menekankan 

pada sebatas ‘sinau nulis’ serta belajar angka sebagai bagian dari pendidikan 

informal, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada materi, media, sumber 

belajar, metode, dan evaluasi pembelajaran piwulang Jawa secara nonformal.  

Penelitian Hamid (2012) mengenai pendidikan karakter pada suku Samin 

di Sukolilo Pati. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendidikan Sedulur Sikep 

berorientasi pada pendidikan keluarga (pendidikan informal) yang diberikan oleh 

orang tua. Kondisi tersebut membuat pembelajaran tidak terikat oleh waktu dan 

berlangsung sepanjang hari bahkan sepanjang malam melalui pengalaman sehari-

hari untuk membentuk karakter masyarakat Sedulur Sikep sesuai dengan ajaran 

kesedulur sikepan. Hubungan penelitian Hamid dengan penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti Sedulur Sikep dari segi pendidikan lokal yang dimiliki serta 

objek penelitian di Sedulur Sikep Sukolilo Pati. Perbedaan penelitian Hamid 

dengan penelitian ini, yaitu pada fokus penelitian, penelitian Hamid berfokus pada 

pendidikan berdasarkan pengalaman sehari-hari baik di dalam rumah maupun luar 

rumah (sawah, ladang, dan sebagainya), sedangkan penelitian ini berfokus pada 

materi, media, sumber belajar, metode, dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan 

di rumah Gunarti. Perbedaan lain terletak pada populasi, penelitian Hamid 

menggunakan populasi masyarakat Sedulur Sikep secara umum dan luas, 

sedangkan penelitian ini populasinya adalah anak-anak Sedulur Sikep yang 

melakukan kegiatan pembelajaran piwulang Jawa. 
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Mardikantoro (2013) meneliti mengenai kearifan lokal pada masyarakat 

suku Samin Blora. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kearifan lokal berupa 

ajaran Sedulur Sikep dalam bentuk ungkapan berbahasa Jawa. Ajaran tentang 

larangan mengumbar hawa nafsu, melestarikan lingkungan, berbakti kepada orang 

tua, tentang kejujuran dan hal-hal yang kaitanya pada persoalan kehidupan untuk 

berbuat kebaikan serta meninggalkan perbuatan buruk. Kajian penelitian 

menggunakan linguistik, seperti kata, kalimat, dan wacana. Persamaan penelitian 

Mardikantoro dengan penelitian ini adalah penggunaan bahasa Jawa dalam 

mengungkap kearifan lokal Sedulur Sikep. Perbedaan penelitian terletak pada 

jenis penelitian dan lokasi, Penlitian Mardikantoro menggunakan metode 

penelitian linguistik berupa kata, kalimat, dan wacana serta Sedulur Sikep Blora 

sebagai lokasi penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

penelitian pendidikan berupa perangkat pembelajaran serta Sedulur Sikep Sukolilo 

Pati sebagai lokasi penelitian. Perbedaan selanjutnya pada persoalan isi, penelitian 

Mardikantoro menggunakan bahasa Jawa untuk mengungkap kearifan lokal 

berupa ajaran Sedulur Sikep, sedangkan penelitian ini menggunakan bahasa Jawa 

sebagai pengungkap kearifan lokal berupa pendidikan secara nonformal melalui 

materi dan proses pembelajaran Sedulur Sikep. 

Sulaswari (2013) meneliti mengenai model sekolah pribumi sebagai 

implementasi pendidikan kebudayaan bagi masyarakat Sedulur Sikep. Hasil 

penelitian tersebut menjelaskan sekolah pribumi merupakan sekolah yang berbasis 

kebudayaan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki. Tujuan penelitian Sulaswari 

untuk mengembangkan model penyelenggaraan sekolah pribumi bagi masyarakat 
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Sedulur Sikep Sukolilo Pati. Persamaan penelitian Sulaswari dengan penelitian 

ini, yaitu sama-sama meneliti pendidikan lokal Sedulur Sikep Sukolilo Pati. 

Perbedaan penelitian Sulaswari dengan penelitian ini, yaitu penelitian Sulaswari 

lebih menekankan pada pembuatan buku panduan Sekolah Pribumi bagi Sedulur 

Sikep, sedangkan penelitian ini menggali materi, media, sumber belajar, metode, 

dan evaluasi pembelajaran Sedulur Sikep Sukolilo Pati yang merupakan bagian 

dari piwulang Jawa. 

Dewi (2014) pernah meneliti mengenai pola asuh pada keluarga Samin di 

Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan 

masyarakat Sedulur Sikep Klopoduwur Blora, yaitu pola asuh demokratis yang 

memberi kebebasan pada anaknya tetapi orang tua tetap mengontrol dalam 

tanggungjawabnya sebagai orang tua. Relevansi penelitian Dewi dengan 

penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti Sedulur Sikep dari segi pendidikan 

lokalnya. Perbedaan penelitian terletak pada fokus dan lokasi penelitian, 

penelitian Dewi berfokus pada pola asuh anak usia dini masyarakat Sedulur Sikep 

serta lokasi penelitian di Desa Klopoduwur, Banjarejo Blora, sedangkan 

penelitian ini berfokus pada materi, media, sumber belajar, metode, dan evaluasi 

pembelajaran anak-anak Sedulur Sikep di rumah Gunarti dengan lokasi penelitian 

di Sukolilo Pati. 

Penelitian Mustofa (2014) mengenai model pendidikan Islam suku Samin 

di Dusun Karangpace, Desa Klopoduwur Kabupaten Blora. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa model pendidikan Islam formal pada suku Samin di 

Karangpace ternyata memiliki kesaamaan dengan model pendidikan pada 
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umumnya sesuai anjuran pemerintah dan kuriknulum dengan praktik pengajaran 

menyesuaikan dengan prinsip Samin. Model pendidikan Islam nonformal pada 

suku Samin di Karangpace sama dengan TPQ pada umumnya menggunakan pola 

ceramah dengan memfokuskan hafalan sholat, doa sehari-hari, bacaan surah 

pendek dan kegiatan tambahan seperti ekstrakulikuler yang bertujuan 

mengembangkan potensi minat bakat anak. Model pendidikan Islam informal 

pada suku Samin di Karangpace menggunakan prinsip teladan yaitu dengan 

melibatkan orang tua memberikan contoh untuk berangkat mengaji ditempat 

umum dengan harapan anak-anak dapat mengikuti jejak orangtuanya. Relevansi 

penelitian Mustofa dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti mengenai 

pendidikan lokal anak-anak Sedulur Sikep. Perbedaan penelitian ini terletak pada 

fokus dan lokasi penelitian, penelitian Mustofa berfokus pada pendidikan agama 

Islam bagi anak-anak Sedulur Sikep di Dusun Karangpace, Desa Klopoduwur, 

Banjarharjo, Blora, sedangkan penelitian ini berfokus pada materi, media, sumber 

belajar, metode, dan evaluasi pembelajaran piwulang Jawa di rumah Gunarti 

Sukolilo Pati. 

Penelitian Tafricha, dkk (2015) mengenai nilai moral dalam keluarga 

Sedulur Sikep di Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran 

keluarga dalam menanamkan nilai moral kepada anaknya menggunakan contoh 

dan teladan dalam membiasakan perilaku sehari-hari. Pola sosialisasi yang 

digunakan dalam mendidik serta menanamkan nilai moral cenderung fleksibel, 

otoriter, permisif dan pola demokratis. Nilai-nilai yang ditanamkan pada anak 

meliputi, nilai kejujuran, sopan-santun, nilai disiplin dan nilai kerjasama. Nilai-
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nilai moral tersebut perlu diterapkan dan ditanamkan pada anak agar dapat 

berperilaku dengan baik serta tidak melanggar aturan-aturan atau norma-norma 

yang ada dalam masyarakat. Pihak yang berperan dalam penanaman nilai moral 

pada anak adalah keluarga Sedulur Sikep yang saling melengkapi antara ayah, ibu 

dan anggota keluarga yang lain. Persamaan penelitian Tafricha, dkk dengan 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti Sedulur Sikep dari segi pendidikan lokal 

yang dimiliki. Perbedaan penelitian Tafricha, dkk dengan penelitian ini, yaitu 

penelitian Tafricha, dkk berfokus pada penanaman nilai moral yang berikan oleh 

keluarga kepada anaknya menggunakan pendekatan teladan atau contoh, serta 

lokasi penelitian di Sedulur Sikep Blora, sedangkan penelitian ini berfokus pada 

pendidikan keluarga anak-anak Sedulur Sikep yang melakukan kegiatan 

pembelajaran piwulang Jawa berlokasi di rumah Gunarti Sukolilo Pati. 

Rohmah, dkk (2016) meneliti mengenai pembelajaran ekonomi pada 

komunitas Samin di Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran ekonomi dalam komunitas Sedulur Sikep terjadi dalam pendidikan 

informal, yaitu keluarga dan masyarakat. Proses pembelajaran terjadi ketika 

kepala rumah tangga memberikan penjelasan secara lisan kepada anak-anak 

mereka. Orang tua memberikan penjelasan mengenai pentingnya menjaga 

lingkungan alam sebagai sumber kehidupan bagi generasi mereka dari segi 

ekonomi. Orang tua juga melibatkan anak-anaknya untuk terlibat dalam kegiatan 

pertanian serta dalam merawat ternak yang dimiliki. Pemberian pembelajaran 

mengenai pertanian dan merawat ternak sudah dilakukan secara turun-temurun 

dari pemimpin komunitas Sedulur Sikep dan orang tua kepada anak-anak mereka. 
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Kegiatan pertanian dan peternakan oleh Sedulur Sikep masih menerapkan sistem 

paron (bagi hasil untuk pemilik dan penggarap) sehingga nilai-nilai kesedulur 

sikepan masih terjaga. Kegiatan pertanian dan peternakan sekaligus menjadi 

pembelajaran ekonomi bagi Sedulur Sikep dalam menyelesaikan masalah 

ekonomi. Persamaan penelitian Rohmah, dkk (2016) dengan penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti pembelajaran yang memuat kearifan lokal Sedulur Sikep. 

Perbedaan penelitian Rohmah, dkk dengan penelitian ini, yaitu penelitian 

Rohmah, dkk mengungkap pembelajaran lokal dari sisi ekonomi dengan cara 

bertani dan beternak yang dilakukan Sedulur Sikep Blora secara informal. 

Penelitian Rohmah, dkk juga mengungkap proses pembelajaran terjadi ketika 

anak-anak diberikan penjelasan lisan oleh orang tuanya tentang cara bertani dan 

beternak, sedangkan penelitian ini akan mengungkap pembelajaran lokal dari segi 

materi, media, sumber belajar, metode, dan evaluasi pembelajaran piwulang Jawa 

Sedulur Sikep Sukolilo Pati secara nonformal. Penelitian ini juga akan 

mengungkap proses pembelajaran yang terjadi di rumah Gunarti sebagai tempat 

pembelajaran anak-anak Sedulur Sikep. 

Sudiapermana (2017) meneliti mengenai kedudukan pendidikan informal 

dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendidikan 

nasional dilakukan dengan tiga jalur yaitu, pendidikan formal, pendidikan 

nonformal dan pendidikan informal. Pendidikan nonformal dan informal saat ini 

sudah kehilangan popularitas dibandingkan dengan pendidikan formal karena 

pengakuan secara yuridis yang tidak serta merta memberi dampak terhadap hasil 

dan proses pendidikan nonformal dan informal menjadi penyebab hilangnya 
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reposisi, pengakuan terhadap pendidikan nonformal dan informal. Persamaan 

penelitian Sudiapermana dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti 

mengenai pendidikan nonformal bagi anak-anak. Perbedaan penelitian 

Sudiapermana dengan penelitian peneliti, yaitu fokus penelitian Sudiapermana 

pada bagaimana pengakuan dan kedudukan pendidikan nonformal dan informal 

saat ini bagi anak-anak secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada 

materi, media, sumber belajar, metode, dan evaluasi pembelajaran piwulang Jawa 

anak-anak Sedulur Sikep Sukolilo Pati.  

Husak & Hudeckova (2017) meneliti mengenai kondisi pendidikan 

masyarakat pedesaan di Republik Ceko. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 

pendidikan pedesaan di Republik Ceko masih menggunakan konsep-konsep 

pembelajaran lokal masyarakat setempat. Pendidikan tersebut sebagai upaya 

pengembangan pendidikan masyarakat pedesaan di Republik Ceko oleh Sekolah 

Komunitas Pedesaan. Sekolah masyarakat pedesaan sudah memiliki lisensi 

hukum dalam memberikan pendidikan bagi masyarakat pedesaan. Masyarakat 

tersebut juga memberikan kesempatan pembelajaran seumur hidup bagi 

masyarakat yang belum memiliki kesempatan pada pendidikan formal. Tujuan 

pendidikan pedesaan dalam rangka mengembangkan keterampilan dan 

komunikasi baru. Adanya pendidikan di pedesaan oleh sekolah masyarakat 

pedesaan tidak menghilangkan identitas lokal yang dimiliki masyarakat setempat. 

Persamaan penelitian Husak & Hudeckova dengan penelitian ini, yaitu sama-sama 

meneliti pendidikan masyarakat berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki. 

Perbedaan penelitian Husak & Hudeckova dengan penelitian ini adalah penelitian 
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Husak & Hudeckova meneliti pendidikan masyarakat yang disediakan pemerintah 

Republik Ceko melalui sekolah masyarakat pedesaan, sedangkan penelitian ini 

berfokus pada pendidikan masyarakat Sedulur Sikep Sukolilo Pati serta tidak 

terdapat lembaga pemerintah yang bercampur tangan. Perbedaan lain terletak pada 

tujuan penelitian yang dilakukan oleh Husak & Hudeckova yang lebih 

menekankan pada pengembangan keterampilan dan komunukasi dalam 

pendidikan pedesaaan, maka penelitian ini lebih menekankan pada menjaga 

pendidikan lokal yang dimiliki melalui pembelajaran piwulang Jawa. 

Asy'ari, dkk (2017) meneliti mengenai pandangan pendidikan dalam 

masyarakat Baduy Dalam di Kampung Cibeo Banten. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa masyarakat Baduy Dalam menolak adanya pendidikan 

yang tidak sesuai dengan tataran hukum adat, seperti pendidikan formal. 

Masyarakat Baduy Dalam mengenal istilah Pikikuh Karuhan artinya pendidikan 

dilakukan dengan model atau bentuk khusus berbeda dengan pendidikan pada 

umumnya. Pendidikan dasar yang dilakukan oleh anak-anak Baduy Dalam 

meliputi, materi pembelajaran bidang pertanian, nilai kebudayaan, aturan tatanan 

hukum adat dan ketrampilan model atau bentuk. Pendidikan dilakukan secara 

lisan dan praktik langsung. Relevansi penelitian Asy’ari, dkk dengan penelitian 

ini, yaitu sama-sama meneliti mengenai pembelajaran secara lisan dan praktik 

langsung serta pendidikan lokal untuk anak-anak sebagai wujud dari penolakan 

terhadap pendidikan formal. Perbedaan penelitian Asy’ari, dkk dengan penelitian 

ini, yaitu pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian Asy’ari, dkk berlokasi di 

suku Baduy Dalam dengan fokus pendidikan anak-anak Baduy Dalam berupa 
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pembelajaran pertanian, kebudayaan, hukum adat, dan keterampilan, sedangkan 

penelitian ini berlokasi di Sedulur Sikep Sukolilo Pati dengan fokus penelitian 

pembelajaran piwulang Jawa meliputi, materi, media, sumber belajar, metode, 

dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan. 

Julaeha & Leatemia (2019) meneliti mengenai pendidikan informal 

keluarga peternak di Kampung Pojok Desa Cikahuripan. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa pendidikan pada anak-anak keluarga peternak sapi 

dilakukan secara informal, mereka mendidik anaknya berdasarkan agama, moral, 

dan kepribadian sesuai dengan lingkungan tempat tinggal. Belajar yang dilakukan 

sebatas membaca dan menulis sehingga tidak membutuhkan pendidikan lebih. 

Mereka tidak mengirim anak-anaknya ke dalam pendidikan formal dengan tujuan 

ketika dewasa dapat membantu orang tuanya dalam mengurus sapi. Persamaan 

penelitian Julaeha & Leatemia dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

pendidikan lokal masyarakat. Perbedaan penelitian Julaeha & Leatemia dengan 

penelitian ini terletak pada subjek, fokus, serta tujuan pendidikan lokal yang 

dilakukan. Penelitian Julaeha & Leatemia menggunakan subjek anak-anak 

keluarga peternak sapi di Lembang Bandung Barat serta fokus pembelajaran 

secara umum berlandaskan agama, moral, dan kepribadian. Tujuan pendidikan 

informal yang dilakukan karena faktor ekonomi dan agar anak-anak mereka dapat 

membantu orang tua dalam beternak sapi, sedangkan penelitian ini menggunakan 

subjek anak-anak Sedulur Sikep Sukolilo Pati dengan fokus pembelajaran 

mengenai materi, media, sumber belajar, metode, dan evaluasi pembelajaran 

piwulang Jawa. Tujuan pembelajaran dilakukan karena dorongan modernisasi 
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yang menuntut mereka untuk paham tentang baca tulis serta menjaga kearifan 

lokal yang dimiliki. 

Arsati (2019) meneliti mengenai pandangan masyarakat Sedulur Sikep 

terhadap sekolah formal di Sukolilo Pati. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 

Sedulur Sikep Sukolilo Pati masih memegang teguh terhadap ajaran Sikep sebagai 

pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Sikep mengatur mengenai tatacara 

berkehidupan dalam sehari-hari, seperti beragama, sekolah, tatacara pernikahan 

dan beberapa hal tentang pantangan dan perintah. Salah satu pantangan ajaran 

Sikep yaitu tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah formal. Sedulur Sikep 

menolak bersekolah formal dan tetap bertahan dengan pilihan hidupnya. Dalam 

kelangsungan hidupnya Sedulur Sikep menerapkan empat tema besar yaitu, 

aktivitas Sedulur Sikep, pengasuhan anak, sekolah dalam pandangan Sedulur 

Sikep, dan ajaran Sikep. Respon yang ditunjukan oleh masyarakat Sedulur Sikep 

mengenai sekolah formal adalah negatif. Mereka tetap bertahan pada apa yang 

telah dipilih dalam hidupnya.  

Persamaan penelitian Arsati dengan penelitian ini, yaitu sama-sama 

meneliti mengenai pendidikan bagi Sedulur Sikep Sukolilo Pati. Perbedaan 

penelitian Arsati dengan penelitian ini, yaitu penelitian Arsati lebih menekankan 

pada pandangan masyarakat Sedulur Sikep terhadap pendidikan formal, sedangkan 

penelitian ini berusaha mengungkap pendidikan lokal Sedulur Sikep secara 

nonformal berupa materi, media, sumber belajar, metode, dan evaluasi 

pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep Sukolilo Pati.  
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Darusman, dkk (2019) meneliti mengenai model pewarisan budaya 

melalui pendidikan informal pada masyarakat pengrajin kayu di Tasikmalaya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang dilakukan oleh keluarga 

masyarakat pengrajin kayu merupakan sesuatu yang penting dan harus 

dilestarikan. Pendidikan tradisional ini dilakukan secara turun-temurun dan 

diwariskan oleh nenek moyang dalam benuk ketrampilan masyarakat. Kegiatan 

ini dilakukan dalam upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh generasi tua 

kepada generasi muda melalui keluarga terdekat dan kerabat yang memiliki 

ketrampilan dalam mengolah kayu. Persamaan penelitian Darusman, dkk dengan 

penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti mengenai pendidikan lokal pada suatu 

kelompok masyarakat. Perbedaan penelitian Darusman, dkk dengan penelitian ini, 

yaitu fokus penelitian Darusman, dkk mengenai pendidikan informal masyarakat 

pengrajin kayu berupa keterampilan di Tasikmalaya, sedangkan penelitian ini 

berfokus materi, media, sumber belajar, metode, dan evaluasi pembelajaran 

piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep Sukolilo Pati.  

Penelitian ini berusaha melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya 

terutama dalam hal pendidikan lokal Sedulur Sikep. Beberapa penelitian 

sebelumnya juga sudah menjelaskan pendidikan lokal Sedulur Sikep di keluarga 

dan masyarakat, seperti pembelajaran bahasa Jawa, pola asuh keluarga dan sinau 

nulis. Penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya, yaitu menjelaskan 

pendidikan nonformal Sedulur Sikep dari segi materi, media, sumber belajar, 

metode, dan evaluasi pembelajaran di rumah Gunarti Sukolilo Pati yang 

sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian mengenai hal tersebut. 
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2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis merupakan teori yang digunakan sebagai dasar dalam 

menjelaskan variabel penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 

beberapa teori untuk memperkuat dan menunjang penelitian ini. Teori yang 

digunakan meliputi, 1) pendidikan 2) jenis pendidikan 3) pembelajaran, 4) materi 

pembelajaran, 5) media pembelajaran, 6) sumber belajar, 7) metode pembelajaran, 

8) evaluasi pembelajaran. 

2.2.1 Pendidikan 

Darmadi (2019:1) berpendapat mengenai pendidikan merupakan suatu 

aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam mewujudkan cita cita manusia yang 

dikembangkan sesuai dengan peradaban manusia dan dilakukan sepanjang hayat. 

Pendidikan juga merupakan kunci yang dilakukan oleh setiap manusia dalam 

meningkatkan kualitas suatu bangsa.  Lebih lanjut, Darmadi mengemukakan 

bahwa (2019:10) pendidikan merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh 

seorang pendidik terhadap peserta didik dalam mengembangkan segala aspek 

kepribadian sehingga dapat mencapai tujuan yang dicapai.  

Triyanto (2014:23) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu 

usaha yang dilakukan oleh manusia secara sadar untuk mendapatkan pengalaman 

belajar serta dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan 

informal dilakukan sepanjang hayat sehingga dapat memperoleh tujuan 

pendidikan.  
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2.2.2 Jenis Pendidikan 

Darmadi (2019:27) berpendapat bahwa jenis pendidikan yang terdapat di 

Indonesia dibedakan menjadi tiga yang diharapkan mampu mengembangkan 

potensi dan kepribadian setiap peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan 

Indonesia. Ketiga jenis tersebut, yaitu pendidikan formal, nonformal dan 

informal.  

1) Pendidikan Formal  

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dilakukan oleh 

sekolah sekolah dan dilaksanakan secara terstruktur seperti pada 

umumnya. Pelaksanaan pendidikan formal mengikuti kurikulum dan 

materi yang disajikan secara akademis. Tempat pembelajaran pendidikan 

formal diselenggarakan disebuah gedung. Pendidikan formal dapat 

ditempuh melalui pendidika dasar, pendidikan menengah dan pendidikan 

tinggi.  

2) Pendidikan Nonformal  

Menurut Depdiknas (2009) Pendidikan nonformal adalah 

pendidikan yang dilakukan secara teratur, dengan sadar dilakukan, tetapi 

tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap, seperti pada pendidikan 

formal di sekolah. Pendidikan nonformal umumnya dilaksanakan di luar 

fisik lingkungan sekolah sehingga pendidikan nonformal identik dengan 

pendidikan luar sekolah. Pendidikan nonformal memiliki peraturan 

tersendiri sesuai dengan tujuan dari masing-masing pendidikan yang 

dijalankan, sehingga antar pendidikan nonformal terdapat perbedaan 
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dalam peraturan. Hal tersebut tentu berbeda dengan pendidikan formal 

yang mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan 

dijalankan secara bersama-sama oleh sekolah formal.  

Pendidikan nonformal yang berada di luar lingkungan sekolah 

formal membuat pendidikan ini memiliki sasaran pokok yaitu anggota 

masyarakat. Dengan sasaran pokok berupa anggota masyarakat, 

pendidikan nonformal juga bisa dikatakan sebagai pendidikan masyarakat. 

Pendidikan nonformal nyatanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang 

belum memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal karena 

sudah terlanjur lewat umur, putus sekolah, ataupun alasan lain yang 

membuat masayarakat tersebut tidak bisa bersekolah formal. 

3) Pendidikan Informal  

Pendidikan informal merupakan pendidikan yang terbentuk dalam 

lingkungan keluarga, dilakukan secara mandiri untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Pendidikan informal ini dilakukan sejak anak lahir. 

Pendidikan informal dapat dilakukan di mana saja dan tidak ada program 

yang direncanakan secara formal.  

2.2.3 Pembelajaran  

Fokus penelitian ini adalah piwulang Jawa pada anak-anak Sedulur Sikep 

Sukolilo Pati. Menurut KBBI, piwulang artinya pengajaran atau pembelajaran. 

Menurut Hamalik (2011:57) pembelajaran merupakan suatu komponen yang 

dikombinasi dari berbagai elemen yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi satu sama 
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lainnya untuk mecapai sebuah tujuan pembelajaran, sedangkan menurut Sagala 

2013:61) pembelajaran merupakan proses yang dilakukan oleh guru dan peserta 

didik. Dalam hal ini guru sebagai pihak pendidik dan peserta didik melakukan 

kegiatan belajar. Pembelajaran ini dilakukan sebagai proses belajar oleh guru 

untuk mengembangkan kreativitas sehingga peserta didik diharapkan mampu 

meningkatkan kemampuan dalam berpikir, serta dapat meningkatkan kemampuan 

dalam mengembangkan pengetahuan mengenai materi pembelajaran yang 

diberikan. Untuk menunjang sebuah pembelajaran diperlukan komponen-

komponen seperti materi, media, sumber belajar, dan metode pembelajaran 

sehingga tercipta suatu pembelajaran yang efektif. 

Konsep piwulang Jawa dalam penelitian ini dimaksudkan pada materi-

materi dalam pembelajaran anak-anak Sedulur Sikep yang berkaitan erat tentang 

Jawa, sehingga dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, serta membentuk 

sikap atau kepribadian anak-anak Sedulur Sikep sesuai dengan ajaran laku sikep. 

2.2.4 Materi Pembelajaran 

Riyana (2008:13) menjelaskan bahwa materi pembelajaran merupakan isi 

dari sebuah kurikulum yang di dalamnya terdapat mata pelajaran beserta 

rinciannya. Garis besar materi pembelajaran adalah keterampilan, sikap, dan 

pengetahuan dalam mencapai standar kompetensi oleh peserta didik (Dimyati & 

Moedjiono (2013:23). Kurikulum menempatkan materi pembelajaran sebagai 

objek terpenting dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

telah ditetapkan. Dalam hal ini guru mempunyai peran penting sehingga materi 

yang disampaikan mampu ditangkap oleh peserta didik. Selain itu guru juga 
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ditutut untuk menyampaikan semenarik mungkin sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai, sedangkan menurut Sagala (2013:162) materi harus menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa sehingga siswa mampu menguasai 

materi tersebut.  

Djumingin & Syamsudduha (2016:174) menjelaskan bahwa materi 

pokok merupakan materi pembelajaran yang digunakan oleh siswa dalam 

menunjang proses pembelajaran sehingga harus dikuasai karena digunakan 

sebagai penilaian hasil akhir yang dinilai sesuai dengan instrumen penilaian. 

Hakim (2011:115) berpendapat bahwa materi pembelajaran atau materi ajar 

merupakan sumber pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang harus dikuasai siswa 

dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa materi pembelajaran sebagai suatu bahan yang digunakan oleh 

siswa dan harus dikuasai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lebih lanjut Hakim 

(2011:118) menjelaskan materi pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai 

berikut.  

1) Materi pengetahuan merupakan materi yang berhubungan dengan 

infromasi yang diberikan oleh guru kepada peserta didik untuk selanjutnya 

dipahami dan didiskusikan sehingga peserta didik dapat menjelaskan 

kembali. Contohnya materi sejarah, materi budaya, dan sebagainya. 

2) Materi sikap merupakan materi yang berhubungan dengan keadaan dalam 

diri seseorang atau nilai. Materi sikap meliputi penanaman nilai, 

pemberian respon kepada peserta didik, penerimaan ide atau nilai dari luar, 
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dan sebagainya. Contohnya nilai sosial, nilai kejujuran, kebangsaan, dan 

sebagainya. 

3) Materi keterampilan merupakan materi yang berhubungan dengan gerak 

atau psikomotorik. Materi keterampilan meliputi keterampilan intelektual 

dan keterampilan fisik. Contohnya bernyanyi, menari, bermain musik, dan 

sebagainya. 

2.2.5 Media Pembelajaran  

Djumingin & Syamsudduha (2016:363) menjelaskan bahwa media 

pembelajaran merupakan alat yang digunakan oleh guru sebagai perantara dalam 

menyampaikan ide atau informasi sehingga materi tersebut dapat dengan mudah 

tersalurkan kepada anak sehingga dapat meningkatkan kualitas dan tujuan 

pembelajaran. Menurut Mariana (2016:40) media pembelajaran merupakan alat 

atau perangkat yang digunakan oleh guru dalam menunjang proses pembelajaran 

yang berisi informasi dan ide sehingga dapat dijadikan sebgai media dan 

diharapkan mampu memberikan kefektifan dalam belajar. Lebih lanjut, Mariana 

(2016:43) mengelompokkan media belajar menjadi tiga jenis sebagai berikut.  

1) Media visual merupakan media yang dibuat dan dapat dilihat oleh indera 

penglihatan seperti, media cetak, papan tulis dan sebagainya. 

2) Media audio merupakan media yang dapat didengar oleh indera 

pendengaran sehinga dapat digunakan untuk memperoleh informasi 

seperti, radio, rekaman suara, dan sebagainya. 

3) Media audio visual merupakan media yang multifungsi karena media 

tersebut dibuat dan dapat dilihat oleh indera penglihatan serta dapat 
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didengar oleh indera pendengaran seperti, video, TV, film, dan 

sebagainya. 

2.2.6 Sumber Belajar  

Djumingin & Syamsudduha (2016:322) mendefinisikan bahwa sumber 

belajar merupakan suatu komponen yang didalamnya mengandung informasi yang 

digunakan oleh guru untuk meningkatkan kreatifitas dan daya pikir peserta didik 

dalam proses belajar mengajar. Menurut Mariana (2016:40) sumber belajar 

merupakan tempat atau lingkungan yang digunakan oleh peserta didik untuk 

mendapatkan informasi dan dijadikan pedoman sehingga diharapkan mampu 

memberikan perubahan tingkah laku. Lebih lanjut Mariana (2016:41) 

mengemukakan bahwa jenis sumber belajar terdiri dari tiga kelompok besar 

sebagai berikut.  

1) Manusia adalah orang yang secara langsung terlibat dalam memberikan 

informasi.  Biasanya disebut sebagai guru, dosen, ahli, profesional dan 

sebagainya. 

2) Materi atau bahan, sebagai sumber belajar digunakan untuk penunjang 

atau pedoman dalam memberikan informasi, seperti buku teks, handout, 

modul, dan panduan utama lain.  

3) Lingkungan sebagai sumber belajar merupakan tempat yang digunakan 

oleh siswa dalam proses belajar. Terdiri dari dua tempat yang digunakan 

sebagai sumber belajar, yaitu tempat yang sudah dirancang seperti kelas 

atau perpustakaan, sedangkan tempat yang tidak dirancang khusus seperti 

tempat wisata atau lingkungan sekitar sebagai sumber belajar lain. 
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2.2.7 Metode Pembelajaran  

Darmadi (2017:176) menjelaskan bahwa metode pembelajaran 

merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menerapkan materi 

pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dengan ditetapkannya 

metode pembelajaran diharapkan pendidik mampu menyampaikan materi dengan 

baik agar dapat diserap oleh peserta didik. Pendidik biasanya menggunakan 

metode pembelajaran yang tepat dan efektif sehingga dalam memberikan materi 

dapat tersampaikan dengan lancar dan baik.  

Sumantri (2015:10) mengemukakan bahwa metode pembelajaran 

merupakan langkah yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan suatu situasi 

yang nyaman dan aman sehingga terjadilah interaksi antara guru dan murid dalam 

mengembangkan kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dalam 

memilih metode pembelajaran diperlukan suatu metode yang tepat dan dianalisis 

terlebih dahulu apakah metode pembelajaran tersebut tepat diterapkan atau tidak 

sesuai dengan kerakteristik dan kefektifan pembelajaran. Lebih lanjut, Sumantri 

(2015:15) menyebutkan ada beberapa metode pembelajaran sebagai berikut.  

 

1) Metode Ceramah 

Metode ceramah merupakan cara yang dilakukan oleh guru dengan 

penuturan secara langsung kepada siswa. Dalam metode ini guru 

melakukan interaksi satu arah di mana titik pembelajaran ada pada guru. 

Metode ceramah biasanya dilakukan ketika sumber belajar sangat terbatas.  
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2) Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab merupakan cara yang dilakukan oleh guru 

dengan membuat pertanyaan yang kemudian dijawab oleh peserta didik. 

Pertanyaan bisa dari guru atau dari peserta didik. Dalam metode ini terjadi 

interaksi dua arah sehingga tercipta suasana yang kondusif yang 

memungkinkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih kreatif 

dalam menyampaikan pendapatnya.  

3) Metode Diskusi 

Metode diskusi merupakan cara yang dilakukan guru dengan 

mengelompokan peserta didik menjadi beberapa kelompok kemudian 

masing-masing kelompok berdiskusi dan bebas mengeluarkan pendapat 

sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Metode diskusi ini 

memungkinkan adanya interaksi multi arah sehingga tercipta suasana 

belajar yang hidup dan kondusif. Adanya metode ini diharapkan mampu 

meningkatkan dan melatih peserta didik dalam mengkritisi permasalahan 

dan mampu mengendalikan emosi ketika ada pendapat yang berbeda.  

4) Metode Bercerita 

Metode bercerita merupakan jenis metode yang dilakukan dengan 

cara memberikan kebebasan kepada siswa untuk menguraikan suatu 

peristiwa dengan menggunakan beberapa tokoh. Dengan metode ini 

diharapkan siswa mampu berlatih komunikasi linguistik, dapat mengenal 

ritme, pitch dan nuansa bahasa.  

 



31 

 

 

 

5) Metode Pemberian Tugas (Resitasi) 

Metode pemberian tugas merupakan metode di mana guru dalam 

penyajianya dilakukan dengan cara memberikan tugas untuk dikerjakan 

oleh siswa dalam memulai suatu kegiatan pembelajaran. Metode ini dapat 

dilakukan secara berkelompok atau individu. Dengan metode ini 

diharapkan siswa dapat berpartisipasi dalam menyelasaikan tugasnya dan 

dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dengan tugas yang diterimanya.  

6) Metode Demonstrasi 

Metode demontrasi merupakan metode yang dilakukan dengan 

melakukan peragaan dan pertunjukan oleh guru kepada siswa mengenai 

suatu proses yang sedang dipelajari. Kegiatan ini dilakukan oleh guru, 

namun akan lebih efektif jika melibatkan siswa untuk diberi kesempatan 

mencoba melakukan demontrasi sesuai dengan prosedur. Kegiatan ini 

menghasilkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Sebelum 

melakukan metode demonstrasi guru harus mempersiapkan alat dan bahan 

yang diperlukan.  

2.2.8 Evaluasi Pembelajaran  

Evaluasi pembelajaran merupakan suatu objek yang digunakan sebagai 

suatu kriteria tertentu untuk memberikan sebuah nilai (Sudjana, 2010:3). Posisi 

evaluasi dalam proses pembelajaran merupakan suatu alat dalam mengetahui 

tercapai atau tidaknya proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Lebih lanjut 

Sudjana menjelaskan evaluasi pembelajaran adalah proses pemberian nilai 

terhadap hasil belajar yang dicapai peserta didik berdasarkan kriteria yang 
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ditetapkan, sedangkan menurut Siregar, dkk (2017:142) evaluasi merupakan suatu 

proses yang digunakan oleh guru dalam mengetahui suatu nilai yang biasanya 

menggunakan patokan-patokan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan 

evaluasi biasanya dilakukan hampir setiap saat dan berhubungan erat dengan 

tujuan intruksional, analisis kebutuhan dan proses belajar mengajar yang biasanya 

dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap prestasi belajar dengan tes atau 

ujian.  

Djamarah (2005:138) berpendapat mengenai evaluasi pembelajaran 

merupakan proses sistematis untuk menetukan nilai suatu (ketentuan, kegiatan, 

keputusan, unjuk-kerja, proses, orang, objek dan yang lainnya) berdasarkan 

kriteria tertentu melalui penilaian, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Djamarah (2005:140) evaluasi atau sering disebut dengan pengukuran 

penilaian merupakan kegiatan yang hirarki yang artinya kegiatan tersebut tidak 

dapat dipisahkan dan dikaitakan dengan proses pembelajaran dan pelaksanaanya 

secara berurutan, dalam kaitan ini terdapat dua istilah yang hampir sama tapi 

berbeda arti, pengukuran dan penilain. Pengertian pengukuran lebih terarah dalam 

Tindakan atau proses untuk menentuakan kuatitas sesuatu sehingga memerlukan 

alat, sedangkan penilaian atau evaluasi lebih mengarah pada kualitas atau nilai 

sesuatu.  

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan, 

bahwa evaluasi pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi proses dan 

evaluasi hasil pembelajaran. 
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2.2.8.1 Evaluasi Proses Pembelajaran 

Baskoro & Wihaskoro (2013:20) mengungkapkan bahwa untuk 

menentukan suatu kualitas pembelajaran mengenai perencanan pembelajaran, 

pelaksana pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran secara menyeluruh 

maka dilakukan dengan menggunakan evaluasi proses pembelajaran.  

Permendiknas Nomro 41 Tahun 2007 menjelaskan bahwa evaluasi proses 

pembelajaran diselenggarakan sebagai berikut.  

1) Membandingkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan 

standar proses.  

2) Mengidentifikasi kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi guru. 

2.2.8.2 Evaluasi Hasil Pembelajaran 

Widiyanto (2018:12) berpendapat bahwa evaluasi hasil pembelajaran 

merupakan suatu tingkat penguasaan yang mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorif yang dilakukan secara umum atau khusus sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Arifin (2013:5) berpendapat bahwa evaluasi hasil 

pembelajaran dilakukan oleh guru secara berkesinambungan untuk memantau 

proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan 

tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Sedulur Sikep Sukolilo Pati memiliki keunikan dalam hal pendidikan. 

Mereka tidak menerima adanya pendidikan formal yang disediakan pemerintah 
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karena dianggap tidak sesuai dengan jatidiri Sedulur Sikep. Seiring berjalannya 

waktu Sedulur Sikep Sukolilo Pati menyadari bahwa pendidikan merupakan hal 

penting dalam menghadapi era modernisasi. Sedulur Sikep mendirikan kelompok 

belajar secara nonformal sesuai jatidiri dan ajaran kesedulur sikepan. Pendidikan 

nonformal yang dilaksanakan memuat piwulang Jawa sesuai dengan budaya lokal 

Sedulur Sikep. 

 Pendidikan nonformal anak-anak Sedulur Sikep dapat menjadi solusi 

dalam menghadapi era modernisasi serta memperkuat identitas Sedulur Sikep 

Sukolilo Pati. Pendidikan yang dilakukan juga sebagai bekal bagi anak-anak 

Sedulur Sikep dalam berkehidupan bermasyarakat. Adanya pendidikan tersebut 

dapat melestarikan ajaran kesedulur sikepan yang merupakan bagian dari kearifan 

lokal Sedulur Sikep Sukolilo Pati.  

Pendidikan nonformal anak-anak Sedulur Sikep Sukolilo Pati dibagi 

menjadi lima rumusan masalah, yaitu: materi, media, sumber belajar, metode dan 

evaluasi pembelajaran piwulang Jawa. Rumusan masalah tersebut diteliti 

menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga menghasilkan uraian atau 

penjelasan berupa kata-kata mengenai materi, media, sumber belajar, metode dan 

evaluasi pembelajaran piwulang Jawa secara rinci.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan teoretis 

dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis merupakan pendekatan yang 

berlandaskan teori-teori. Pendeketan teoretis dalam penelitian ini, yaitu teori 

pembelajaran. Teori pembelajaran digunakan untuk menelaah pembelajaran yang 

dilaksanakan Sedulur Sikep Sukolilo Pati utamanya dari segi materi, media, 

sumber belajar, metode dan evaluasi pembelajaran. 

Pendekatan metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Sugiyono (2013:10) menjelaskan 

bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian naturalistik 

karena penelitian dilakukan pada kondisi atau objek alamiah, peneliti dalam hal 

ini adalah instrumen kunci, purposive dan snowball digunakan dalam 

pengambilan sampel sumber data, teknik pengumpulan data menggunakan 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian 

kualitatif menekankan pada makna daripada generalisasi. Bogdan dan Taylor 

(dalam Moleong, 2010:5) mengungkapkan bahwa metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian dengan hasil data berupa deskriptif dari kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan itu, 

Moleong (2010:7) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bermaksud memahami 
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fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi, 

tindakan secara holistik dengan memanfaatkan berbagai metode. 

 Penelitian ini berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan pendidikan 

nonformal anak-anak Sedulur Sikep melalui piwulang Jawa dari segi materi, 

media, sumber belajar, metode dan evaluasi pembelajaran dengan data berupa 

kata-kata bukan angka, sehingga pendekatan penelitian yang tepat digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu pendeketan penelitian deskriptif kualitatif. 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data penelitian merupakan suatu komponen penting. 

Data merupakan bahan atau keterangan sebagai dasar kajian atau analisis. Data 

penelitian ini berupa materi, media, sumber belajar, metode dan evaluasi 

pembelajaran piwulang Jawa kepada anak-anak Sedulur Sikep. Sumber data pada 

penelitian ini diperoleh dari informan kunci. Infroman kunci sebagai informan 

yang mengetahui informasi pokok keperluan penelitian, informan kunci dalam 

penelitian ini, yaitu Gunarti sebagai pengajar pembelajaran piwulang Jawa.  

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan hal mendasar dalam sebuah 

penelitian untuk mendapatkan sebuah data yang selanjutnya diolah dan dianalisis. 

Data tersebut diambil menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang 

dianggap sesuai dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa observasi partisipasi dan wawancara tidak terstruktur. 
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3.3.1 Observasi Partisipasi 

Sugiyono (2013:204) mengungkapkan bahwa observasi partisipasi 

melibatkan peneliti dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati sebagai 

sumber data penelitian. Sugiyono (2013:204) lebih lanjut menjelaskan bahwa 

ketika melakukan penelitian, peneliti juga ikut merasakan apa yang mereka 

kerjakan sekaligus merasakan suka dukanya, sehingga observasi partisipasi dapat 

memperoleh data yang lengkap dan tajam sekaligus mengetahui makna dari setiap 

penampakan. 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai materi, 

media, sumber belajar, metode dan evaluasi pembelajaran piwulang Jawa anak-

anak Sedulur Sikep. Pedoman observasi digunakan sebagai panduan dalam 

pengamatan dan partisipasi secara langsung pada penelitian mengenai piwulang 

Jawa anak-anak Sedulur Sikep. Adapun objek yang diamati dalam observasi 

partisipasi sebagai berikut.  

1) Materi yang digunakan dalam pembelajaran piwulang Jawa di Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati. 

2) Media yang digunakan dalam pembelajaran piwulang Jawa anak-anak 

Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

3) Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran piwulang Jawa anak-

anak Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 

4) Metode pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep di 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 
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3.3.2 Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, namun hanya berupa 

pedoman garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2013: 

197).  Lebih lanjut, Sugiyono (2013: 197-198) menjelaskan bahwa wawancara 

tidak terstruktur atau terbuka digunakan untuk mendapatkan data penelitian lebih 

mendalam, dengan memanfaatkan informan terkait.  

Wawancara dilakukan terhadap Gunarti (pengajar) sekaligus informan 

kunci mengenai materi, media, sumber belajar, metode, dan evaluasi pembelajaran 

piwulang Jawa.  

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode 

analisis kualitatif dengan data berupa kata-kata kemudian diproses menjadi data 

siap baca (jelas dan rinci). Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 

337-345) aktivitas dalam analisis data ada tiga, yaitu reduksi data, penyajian data, 

verifikasi data. 

3.4.1 Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilahan data hasil penelitian yang 

dilakukan. Peneliti memilah data yang sekiranya pokok, penting, berguna, dan 

menarik bagi penelitian untuk disortir, sehingga data yang tidak perlu 

ditinggalkan untuk mengurangi banyaknya data tidak relevan. Pemilahan data 

disesuaikan kriteria pada rumusan masalah dan fokus penelitian Hal tersebut 
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untuk menjawab permasalah dalam penelitian ini. Untuk mempermudah 

penggolangan data, digunakan kode (koding) sesuai kategorisasi dalam melihat 

kesamaan dan perbedaan data.  

3.4.2 Penyajian Data 

Penyajian data merupakan langkah lanjutan setelah reduksi data untuk 

melihat data berdasarkan penggolangan tertentu. Bentuk penyajian data dalam 

penelitian yang telah dikategorisasikan sesuai fokus tertentu. Data selanjutnya 

disajikan dalam bentuk deskripsi mengenai materi, media, sumber belajar, metode 

dan evaluasi pembelajaran. 

3.4.3 Verifikasi Data 

Verifikasi data adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengarah pada 

ketelitian untuk menghasilkan keakuratan data. Verifikasi diperoleh dari 

rangkuman hasil reduksi data sampai pada penyajian data yang didasarkan pada 

pemahaman terhadap data. Dilakukan verifikasi data dengan melihat penyajian 

data dalam pernyataan yang lebih mudah dipahami dengan mengacu pada pokok 

permasalahan. 
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BAB IV 

KOMPONEN PEMBELAJARAN PIWULANG JAWA ANAK-ANAK 

 SEDULUR SIKEP 

 

 

Karakteristik pendidikan yang dilakukan oleh Sedulur Sikep Sukolilo Pati 

tentu memiliki keunikan dari segi komponen pembelajaran yang meliputi materi, 

media, sumber belajar, metode dan evaluasi pembelejaran. Pembelajaran Sedulur 

Sikep lebih mengutamakan aspek ajaran laku sikep sebagai pedoman atau 

kurikulum kalau di sekolah formal. Adanya pedoman tersebut membuat materi-

materi yang disampaikan oleh pengajar sudah tersaring terlebih dahulu sebelum 

disampaikan kepada anak-anak Sedulur Sikep, sehingga tidak menciderai ajaran 

laku sikep yang tidak menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah formal. Dengan 

kata lain, Sedulur Sikep boleh belajar tetapi menggunakan cara-cara Sedulur 

Sikep.   

Perbedaan sekolah nonformal Sedulur Sikep dengan sekolah formal yang 

pertama, yaitu tidak adanya pembagian kelas, sehingga anak-anak dari usia 

berbeda mengenyam materi yang sama. Kedua, Pembelajaran diadakan satu kali 

dalam seminggu, yaitu pada hari Jumat mulai pukul satu siang sampai pukul tiga 

sore atau bisa diwaktu yang lain sesuai kesepakatan. Ketiga, tidak adanya kelas 

formal yang memiliki tempat duduk, pembelajaran anak-anak Sedulur Sikep 

beralaskan tikar di pondok pasinaonan Gunarti.  

Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut, (1) 

materi pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep, (2) media 
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pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep, (3) sumber belajar 

dalam pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep, (4) metode 

pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep, dan (5) evaluasi 

pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep. 

4.1 Materi Pembelajaran Piwulang Jawa Anak-anak Sedulur Sikep  

Hasil penelitian terdiri dari materi pengetahuan, materi sikap, dan materi 

katerampilan pada pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep di 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.  

4.1.1 Materi Pengetahuan 

Materi pengetahuan pada pembelajaran piwulang Jawa anak-anak 

Sedulur Sikep Sukolilo Pati, meliputi materi sejarah keluarga Sedulur Sikep 

Sukolilo Pati, mengartikan kata dari tembang macapat, pakaian adat Sedulur 

Sikep Sukolilo Pati, arane anak kewan ‘nama anak hewan’, arane wit-witan 

‘nama pepohonan’  ̧dan perawakan ‘ciri-ciri’ tokoh wayang. 

4.1.1.1 Sejarah Keluarga Sedulur Sikep Sukolilo Pati 

Sejarah mengenai keluarga Sedulur Sikep Sukolilo Pati merupakan salah 

satu materi pengetahuan dalam pembelajaran piwulang Jawa. Anak-anak Sedulur 

Sikep perlu mengetahui keberadaan para pendahulu sehingga dapat menjadikan 

sebuah pembelajaran untuk menghargai jasa para leluhur. Sejarah Sedulur Sikep 

Sukolilo Pati berawal dari mbah Suronggono dari Kaliyoso Undaan Kudus, 

namun ia bertempat tinggal di Baturejo Sukolilo Pati. Mbah Suronggono 

ditetapkan sebagai botoh (tokoh) Sedulur Sikep Pati oleh mbah Trosadi. Dahulu 
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setelah mbah Samin Surosentiko meninggal, lakunya (perbuatannya) diteruskan 

oleh mbah Surokidin (Blora). Mbah Surokidin mempunyai beberapa keturunan 

salah satunya yaitu, mbah Trosadi. Mbah Trosadi merupakan sesorang yang 

menetapkan mbah Suronggono sebagai tokoh Sedulur Sikep Pati karena masih 

mempunyai darah keturunan. Selanjutnya mbah Suronggono mempunyai menantu 

namanya mbah Tarno yang juga dari Kaliyoso Undaan Kudus, tetapi ia bertempat 

tinggal di Baturejo Sukolilo Pati bersama mbah Suronggono. Semenjak itu, 

Sedulur Sikep menyebar ke beberapa desa di Sukolilo hingga sekarang. 

4.1.1.2 Mengartikan Kata dari Tembang Macapat  

Mengartikan kata-kata (tembung) dari tembang macapat, yaitu Gambuh, 

Pangkur. dan Pocung Pembelajaran yang dilakukan untuk memahami arti dari 

tembang yang dilantunkan, sehingga anak-anak bisa nembang ‘melantukan 

tembang’ sekaligus mengerti maksud tembang tersebut. Berikut ini merupakan 

tembung-tembung di dalam lirik tembang Gambuh, Pangkur dan Pocung. 

 

Tembang Gambuh 

  1)  wiwitipun tabuh pitu 

(mulainya jam tujuh) 

dumuguning ngantos tengah dalu  

(sampai tengah malam) 

anak putu den wuruk laku prihatin 

(anak cucu diajari perbuatan prihatin) 

tata lahir batosipun 
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 (tindakan lahir dan batin) 

murih jumbuh jroning gesang  

(supaya selaras didalam kehidupan) 

   

 

              2)  urip iku kedah jumbuh   

(hidup itu harus selaras) 

 

nyumurupi ing bebrayan agung 

(bisa membaur di masyarakat) 

 

urip urap mila kedah den setiti 

(hidup bersama maka harus teliti) 

 

tindak sepecak lan gunemipun 

(tingkah laku kecil dan perkataan) 

 

den wasapada den prayitna  

(yang waspada dan berhati-hati) 

 

 

 

Tembang Pangkur 

              1)  ngrembuyung ijo sumringah 

(rimbun hijau kebahagiaan) 

 

uwit gedhe kang tansah angayomi 

(pohon besar yang selalu meneduhkan) 

kang dadi pangajabipun 

(yang menjadi keinginannya) 

 

punggawa lan pra warga 

(pemerintah dan para warga) 

 

nanging tangeh yen ta pabrik kang den tandur 

(namun aneh seumpama pabrik yang di tanam/didirikan) 

 

lemah lan sumber dirusak 

(tanah dan sumber mata air dirusak) 
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kawula lit mbrebes mili 

(rakyat kecil menangis) 

 

 

 

              2)  jejer minangka manungsa 

(kodrat sebagai manusia) 

 

bisa ngrasa susahe kewan kuwi 

(bisa merasakan susahnya hewan itu) 

 

mula tetep laku nandur 

(oleh sebab itu tetap menanam) 

 

kanggo imbange alam 

(untuk keseimbangan alam) 

 

kanthi mangkono urip tansah sempulur 

(dengan begitu hidup selalu berkembang) 

 

samiya dana dinayan 

(saling memberi kekuatan) 

 

mrih bumi tetep lestari 

(agar bumi tetap lestari) 

 

Tembang Pocung 

              1)  pokokipun 

(asalnya) 

 

Pancasila bakunipun 

(Pancasila dasarnya) 

 

paugeran praja 

(panutan negeri) 

 

rakyat kapurih nyawiji 

(rakyat disuruh bersatu) 

 

tata tentrem kawula karta raharja 

(keadaan tentram rakyat tertib sejahtera) 
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              2)  adilipun  

(keadilannya) 

 

pangeran kang Maha Agung 

(Tuhan yang Maha Besar) 

 

praja Pancasila 

(negeri Pancasila) 

 

wajib sami iman yakin 

(wajib semua percaya yakin) 

 

 

Pancasila den padha bisa ngamalna 

(Pancasila hendaknya bisa mengamalkan) 

 

4.1.1.3 Pakaian Adat Sedulur Sikep Sukolilo Pati 

Pakaian adat Sedulur Sikep Sukolilo Pati merupakan pakaian yang 

menjadi ciri khas atau identitas kelompok tersebut. Pakaian tersebut terdiri dari 

dua jenis, yaitu pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki pakaian 

adat tersebut terdiri dari ikat kepala (udeng Jawa), baju hitam panjang, dan celana 

hitam pendek. Untuk perempuan, atas bersanggul, kebaya hitam, dan jarik (kain 

bermotif), motif dan warna jarik yang dipakai bebas. Sedulur Sikep menyebut 

pakaian adat mereka sebagai sandang penganggo, yaitu pakaian yang dikenakan 

Sedulur Sikep sebagai bentuk indentitas dari warisan para leluhur. 

Pakaian adat Sedulur Sikep tidak dipakai setiap saat, bagi mereka pakaian 

adat tersebut seperti pakaian dinas pegawai kantor yang dipakai pada saat tertentu. 

Pakaian adat Sedulur Sikep dipakai ketika ada hajatan atau acara-acara 

kebudayaan yang memungkinkan harus memakaian pakaian adat, seperti acara 

pasuwitan (perkawinan) dan acara-acara kebudayaan yang membutuhkan 
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penghormatan. Pakaian adat tersebut juga untuk membedakan Sedulur Sikep 

dengan masyarakat di luar Sedulur Sikep. 

Pakaian adat Sedulur Sikep bermakna bahwa mereka juga mempunyai 

adat kebiasan sandang penganggo (pakaian yang dikenakan). Sebagai contoh 

Sedulur muslim memakai kerudung, peci, sarungan dan sebagainya, sedangkan 

Sedulur Sikep juga memiliki pakaian adat tersendiri. Warna pada baju yang 

dipakai melambangkan mereka sebagai kaum yang tidak putih, dalam arti 

”ngrumangsani yen dheweke isih akeh salahe” (merasa bahwa dirinya masih 

banyak salahnya). Hitam juga bermakna langgeng atau lestari dalam 

berkehidupan sampai nanti. 

4.1.1.4 Arane Anak Kewan 

Pembelajaran piwulang Jawa dengan materi arane anak kewan (nama 

anak hewan) merupakan salah satu materi pengetahuan dalam pembelajaran 

piwulang Jawa. Materi tersebut untuk mengenalkan kepada anak-anak Sedulur 

Sikep tentang nama-nama anak hewan di sekitarnya. Berikut ini merupakan materi 

arane anak kewan pembelajaran piwulang Jawa. 

anak bebek : meri 

anak cecek : sawiyah 

anak jangkrik : gendholo 

anak kucing : cemeng 

anak manuk : piyik 

anak pitik : kuthuk 

anak sapi  : pedhet 

anak tikus : cindhil 
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anak kebo ; gudel 

anak wedhus : cempe 

anak ula  : kisi 

anak cacing : lur 

anak bandeng : nener 

anak asu  : kirik 

anak kodhok : cebong 

anak menthog : minthi 

 

Materi arane anak kewan yang diajarkan sebatas hewan-hewan di sekitar 

tempat tinggal, sehingga anak-anak bisa secara langsung melihat hewan tersebut. 

Dengan melihat secara langsung hewan-hewan di sekitar, membuat pembelajaran 

yang dilakukan tidak bersifat angan-angan dan lebih bersifat kenyataan. Terlepas 

dari itu, pembelajaran yang dilaksanakan bisa mengetahui secara langsung bentuk 

fisik hewan tanpa melalui perantara media gambar seperti pada sekolah formal. 

4.1.1.5 Arane Wit-Witan 

Materi arane wit-witan (nama-nama pepohonan) merupakan salah satu 

materi pembelajaran piwulang Jawa sebagai pengetahuan anak-anak mengenai 

nama-nama pohon utamanya di sekitar tempat tinggal. Hal tersebut sebagai 

pengetahuan anak-anak bahwa orang Jawa memiliki penyebutan spesifik dalam 

suatu hal dibandingkan dengan bahasa Indonesia, contohnya dalam hal nama-

nama pepohonan. Berikut ini merupakan materi arane wit-witan dalam 

pembelajaran piwulang Jawa. 

wit aren  : ruyung 

wit gedhang : debog 
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wit kapuk  : randhu 

wit klapa  : glugu 

wit mlinjo : bego 

wit jagung : tebon 

wit pari  : damen 

wit jati  : jangglengan 

wit kacang : rendeng 

wit pring tuwa : bungkilan 

wit pring enom : bung 

wit pohong : bonggol 

 

Materi arane wit-witan juga menggunakan popohonan sekitar tempat 

tinggal Sedulur Sikep supaya anak-anak bisa melihat secara langsung bentuk fisik 

pohon tersebut. Anak-anak biasanya menjumpai pepohonan di sawah atau ladang,  

namun belum mengetahui namanya. Lewat materi ini anak-anak diharapkan 

sedikit banyak mengetahui nama-nama pepohonan di sekitar tempat tinggalnya. 

4.1.1.6 Perawakan Tokoh Wayang 

Materi ini membahas bagaimana perawakan ‘ciri-ciri’ tokoh 

pewayangan. Materi ini sebatas pengahuan mengenai ciri-ciri setiap tokoh 

wayang. Berikut ini beberapa perawakan tokoh wayang dalam pembelajaran 

piwulang Jawa.  

Anoman : awake rupane putih, nduweni buntut, lan dheweke kuwi 

bangsa kethek ‘badannya putih, mempunyai ekor, dan 

dirinya termasuk jenis kera’. 

Gatotkaca: raine rupane ireng, gagah, nduweni kutang antakusuma 

sing isa dinggo mabur ‘wajahnya berwarna hitam, gagah, 

mempunyai kutang antakusuma yang bisa dipakai terbang’. 
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Semar : awake cendhek, rambute cekak, raine putih, bokonge 

gedhe, lan wetenge lemu ‘badannya pendek, rambutnya 

sedikit, wajahnya putih, pantatnya besar, dan perutnya 

gemuk’. 

Gareng : irunge bunder, sikile pincang, awake cendhek, rambute 

kunciran, tangane ceko, lan mripate kero ‘hidungnya bulat, 

kakinya pincang, badannya pendek, rambutnya kunciran, 

tangannya bengkok, dan matanya juling’. 

Petruk ; nduweni irung dawa lan kulite ireng ‘mempunyai hidung 

panjang dan kulitnya hitam’. 

Bagong : awake cilik, sirahe botak, lambene dower, lan wetenge 

lemu badannya kecil, kepalanya botak, bibirnya dower, dan 

perutnya gemuk’. 

 

Perawakan tokoh wayang yang diajarkan terbatas dikarenakan media 

wayang yang dimiliki juga terbatas, sehingga materi perawakan tokoh wayang 

beberapa saja yang dikenalkan kepada anak-anak.  

4.1.2 Materi Sikap 

Materi sikap dalam pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur 

Sikep Sukolilo Pati, meliputi materi kekandhan ‘nasihat’ tembang macapat, 

pitutur ‘nasihat’ kisah wayang Pandawa-Kurawa, dan ajaran laku sikep. 

4.1.2.1 Kekandhan (nasihat) Tembang Macapat 

Kekandhan tembang macapat merupakan salah satu materi sikap dalam 

pembelajaran piwulang Jawa. Tembang tersebut dipahami makna yang 

terkandung di dalamnya. Berikut ini merupakan salah satu tembang macapat 

Gambuh yang dijadikan sebagai materi kekandhan tembang macapat dalam 

pembelajaran piwulang Jawa. 
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Tembang Gambuh 

  1)  wiwitipun tabuh pitu 

dumuguning ngantos tengah dalu 

anak putu den wuruk laku prihatin 

tata lahir batosipun 

murih jumbuh jroning gesang 

 

              2)  urip iku kedah jumbuh 

nyumurupi ing bebrayan agung 

urip urap mila kedah den setiti 

tindak sepecak lan gunemipun 

den wasapada den prayitna 

 

Bait (pada) 1 tembang Gambuh berisi tentang orang tua yang mendidik 

anak-anaknya mulai jam tujuh pagi sampai jam 9 malam, karena jam tersebut 

dianggap efektif dalam penerimaan otak anak. Selebihnya jam tersebut memori 

otak anak sudah mulai memudar disebabkan sudah waktunya untuk istirahat. 

Anak dan cucu dilatih untuk hidup sederhana tanpa berfoya-foya atau boros. Anak 

dan cucu juga dilatih tatanan lahir dan tatanan batin untuk menggapai cita-cita 

Sedulur Sikep yaitu mbecikke laku, mbenerna ucap (berbuat baik serta 

memperbaiki perkataan). Hal yang dimaksud, yaitu hati, mulut, perbuatan dan 

pikiran agar sesuai dengan tatanan kehidupan. Hal tersebut dibuktikan dengan 

hasil wawancara terhadap narasumber sebagai berikut. 

“Wong tuwa yen nuturi anak putune kuwi wiwit tabuh pitu 

esuk nganti tengah dalu, kira-kira ya jam 9 bengi. Merga 

yen luwih saka jam semana yen cara memori wis ngeblank 
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utawa error. Dadi wektu semana kuwi sing paling efektif 

kanggo nuturi utawa ngajari bocah-bocah supaya isa 

masuk ning pikirane. Anak putune Sedulur Sikep uga 

dilatih laku prihatin utawa urip sederhana tanpa foya-

foya, kanggo nggayuh gegayuhane anak-anak Sedulur 

Sikep, yaiku mbecikke laku mbenerna ucap (ati, lathi, 

pakarti, lan pambudi) supaya jumbuh karo urip 

bebrayan.” 

‘Orang tua kalau menasehati anak cucunya itu mulai jam 

tujuh pagi sampai tengah malam, kira-kira ya jam 

Sembilan malam. Karena kalau lebih dari jam segitu 

seumpama memori itu sudah ngeblank atau error. Jadi 

waktu segitu itu yang paling efektif buat menasehati anak-

anak supaya bisa masuk dipikirannya. Anak cucunya 

Sedulur Sikep juga dilatih perbuatan prihatin atau hidup 

sederhana tanpa berfoya-foya untuk meraih cita-citanya 

Sedulur Sikep, yaitu berbuat baik dan memperbaiki 

perkataan (hati, lidah, perbuatan, dan pikiran) supaya 

selaras dengan hidup bermasyarakat’. 

 

Bait (pada) 2 tembang Gambuh berisi tentang hidup itu harus bisa selaras 

supaya bisa diterima dalam masyarakat atau kepada sesama. Maka dari itu harus 

berhati-hati dalam menjalani hidup bermasyarakat, karena ketika tingkah laku 

tidak dijaga maka bisa membuat orang lain sakit hati. Menjaga tingkah laku dan 

ucapan itu penting agar tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain. Hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap narasumber sebagai berikut. 

“Wong urip iku kudu bisa netrepake kahanan supaya bisa 

nyawiji ana ing masyarakat utawa marang liyan. Pramila 

kudu setiti urip bebyaran kuwi. Tingkah laku lan ucapan 

kudu waspada lan ngati-ati supaya ora nglarani liyan.” 

 

‘orang hidup itu harus bisa menyelaraskan keadaan, 

supaya bisa membaur di dalam masyarakat atau kepada 

orang lain. Oleh karena itu harus teliti dalam hidup 

berumah tangga itu. Tingkah laku dan ucapan harus 

waspada dan hati-hati supaya tidak menyakiti orang lain’.  
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4.1.2.2 Pitutur (nasihat) Kisah Wayang Pandawa-Kurawa 

Anak-anak Sedulur Sikep diajarkan mengenai kisah dari wayang 

Pandawa dan Kurawa. Nasihat kisah pewayangan tersebut diambil sebagai sumber 

materi belajar. Perseteruan tidak terjadi dalam dunia nyata belaka, di dalam dunia 

pewayangan juga ada perseteruan antara Pandawa dan Kurawa sehingga terjadi 

perang Bharatayuda ‘perang keluarga bharata antara Pandawa dan Kurawa’. 

Sebelum perang terjadi, Pandawa dalam kisah sebagai tokoh protagonis sering 

menghindar dari marabahaya yang diciptakan oleh para Kurawa sebagai karakter 

antagonis. Namun ketika sudah waktunya perang, Pandawa dengan jumlah 

anggota hanya lima mampu memenangkan perang melawan Kurawa dengan 

anggota kurang lebih seratus. Hal tersebut membuktikan bahwa orang yang baik 

mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga mampu melewati ujian yang 

sedang dihadapi, tidak memandang sebesar apapun ujian tersebut. Nilai moral dari 

pewayangan Pandawa Kurawa dijadikan sebagai pembelajaran rasa atau hati yang 

semakin memperkuat laku sikep yang selama ini dipegang. 

4.1.2.3 Ajaran Laku sikep 

Ajaran laku sikep atau ajaran kesedulursikepan merupakan sebuah ajaran 

pokok dari Sedulur Sikep Sukolilo Pati. Adanya ajaran tersebut sekaligus menjadi 

pembeda dengan masyarakat luar Sedulur Sikep. Ajaran laku sikep berarti ajaran 

yang berpegang teguh pada janji dan tidak berkhianat. Sikep tersebut berupa 

ajaran larangan untuk tidak melakukan hal-hal, seperti aja drengki srei, dahwen, 

panasten, kemeren, tukar padu, petil jumput (jangan berbuat dengki, berbuat jahat, 

berbuat memancing perkara, iri hati, bertengkar, dan mencuri).  
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Ajaran Sikep dalam piwulang Jawa termasuk ajaran sikap dalam 

membentuk karakter anak-anak Sedulur Sikep yang semakin berpegang teguh 

pada laku sikep. Ajaran Sikep mengajarkan tentang kejujuran dalam hal apapun. 

Itulah yang mendasari Sedulur Sikep tidak bersekolah formal dan tidak berdagang. 

Ketika sekolah formal terus menjadi pejabat, kebanyakan tidak jujur serta profesi 

pedagang juga dianggap sebagai profesi yang tidak jujur. Karakter orang Jawa 

yang dikenal mempunyai tingkah laku baik terdapat pada Sedulur Sikep dengan 

laku sikep yang dipegang. 

4.1.3 Materi Keterampilan 

Materi keterampilan dalam pembelajaran piwulang Jawa anak-anak 

Sedulur Sikep Sukolilo Pati, meliputi materi nembang ’melantunkan tembang’ 

macapat, bercerita aktivitas sehari-hari, belajar memakai jarik ‘kain bernotif’ dan 

udeng ‘ikat kepala’ Jawa, membuat kalender Jawa, belajar membaca dan menulis, 

serta sinau ing ‘belajar di’ sawah. 

4.1.3.1 Nembang Macapat 

Tembang macapat digunakan sebagai materi dalam pembelajaran 

piwulang Jawa. Cakepan (lirik) tembang dibuat sendiri oleh pengajar. sehingga 

memudahkan anak-anak dalam memahami setiap tembung (kata). Beberapa 

tembang macapat yang sering digunakan, yaitu tembang Gambuh, Pagkur, dan 

Pocung. Berikut ini beberapa tembang macapat yang digunakan untuk belajar 

nembang ‘melantunkan tembang’. 
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Tembang Gambuh 

              1)  urip iku kedah jumbuh 

nyumurupi ing bebrayan agung 

urip urap mila kedah den setiti 

tindak sepecak lan gunemipun 

den wasapada den prayitna 

 

  2)  wiwitipun tabuh pitu 

dumuguning ngantos tengah dalu 

anak putu den wuruk laku prihatin 

tata lahir batosipun 

murih jumbuh jroning gesang 

 

 

Tembang Pangkur  

              1)  ngrembuyung ijo sumringah 

uwit gedhe kang tansah angayomi 

kang dadi pangajabipun 

punggawa lan pra warga 

nanging tangeh yen ta pabrik kang den tandur 

lemah lan sumber dirusak 

kawula lit mbrebes mili 

 

              2)  jejer minangka manungsa 

bisa ngrasa susahe kewan kuwi 

mula tetep laku nandur 

kanggo imbange alam 

kanthi mangkono urip tansah sempulur 
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samiya dana dinayan 

mrih bumi tetep lestari 

 

 

Tembang Pocung 

             1)  pokokipun 

Pancasila baku nipun 

paugeran praja 

rakyat kapurih nyawiji 

tata tentrem kawula karta raharja 

 

              2)  adilipun  

pangeran kang Maha Agung 

praja Pancasila 

wajib sami iman yakin 

Pancasila den padha bisa ngamalna 

 

4.1.3.2 Bercerita Aktivitas Sehari-hari 

Materi bercerita aktivitas sehari-hari termasuk dalam materi keterampilan 

pembelajaran piwulang Jawa. Materi bercerita ini yaitu setiap pertemuan anak-

anak secara acak disuruh maju berdiri di depan untuk menceritakan apa yang 

sudah dilakukanya mulai dari bangun tidur sampai mengikuti pembelajaran. Ada 

yang bercerita sudah berkata kasar berapa kali serta juga ada yang bercerita sudah 

membuat sakit hati berapa kali. Kalau anak kecil sudah membeli makanan berapa 

kali. Berikut ini merupakan beberapa contoh materi bercerita aktivitas sehari-hari 

pembelajaran piwulang Jawa. 
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“Aku sakwise tangi turu langsung adus lan budhal 

menyang garapan. Ing kana aku ngiwangi bapak ndaut 

wineh pari. Sawise muleh, aku dolanan karo kancaku neng 

mburi omah. Aku dolanan umpet-umpetan. Aku mau 

misuhi kancaku merga aku diakali. Aku mau misuh ping 

lima. Sakwise dolanan banjur aku adus lan mangkat sinau 

ing kene.” 

‘Saya sesudahnya bangun tidur langsung mandi dan pergi 

ke pekerjaan (sawah/ladang). Di sana aku membantu ayah 

mencabut benih padi. Sedudahnya pulang, saya bermain 

dengan temanku di belakang rumah. Saya bermain petak 

umpet. Saya tadi berkata jelek kepada temanku karena 

saya dicurangi. Saya tadi berkata jelek lima kali. 

Sesudahnya bermain, lalu saya mandi dan berangkat 

belajar di sini’. 

 

“Aku awit esuk dolanan pasar-pasaran karo mbak Anggi. 

Bar dolanan aku mau njajan wafer tenggo karo permen 

yupi. Aku awit esuk mau nganti sinau iki wis njajan ping 

lima.” 

’Saya sejak pagi bermain pasar-pasaran sama mbak Anggi, 

sesudah bermain saya tadi beli wafer tango sama permen 

yupi. Saya sejak pagi tadi sampai belajar ini sudah beli 

makanan lima kali’. 

4.1.3.3 Membuat Kalender Jawa 

Pembuatan kalender Jawa termasuk dalam materi keterampilan 

pembelajaran piwulang Jawa. Pembuatan kalender Jawa ini dikerjakan oleh anak-

anak Sedulur Sikep dengan bimbingan pengajar. Pembuatan kalender Jawa 

dilakukan bersama-sama sebagai pengingat bagi Sedulur Sikep Sukolilo 

khusunya. Dibuat dari kertas karton putih lalu diberi pola seperti kalender pada 

umumnya. Karena kalender Jawa berbeda dengan kalender Hijriah yaitu adanya 

pasaran ‘pekan’ (paing, pon, wage, kliwon, legi). Kalender Jawa mempunyai 12 

bulan yaitu, dimulai dari sura, sapar, mulud (rabingulawal), bakda mulud 

(rabingulakir), jumadilawal, jumadilakir, rejeb, ruwah, pasa, sawal, apit, besar. 
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Pembuatan kalender yang dilakukan sekaligus sebagai pembelajaran anak-anak 

untuk mengetahui tanggal dan pasaran hari Jawa. 

4.1.3.4 Belajar Memakai Jarik dan Udeng Jawa 

Belajar memakai jarik ‘kain bermotif’ dan udeng ‘ikat kepala’ Jawa 

merupakan salah satu materi keterampilan dalam pembelajaran piwulang Jawa. 

Sebelum melakukan praktek memakai jarik bagi perempuan dan udeng Jawa bagi 

laki-laki, pengajar memberikan pengetahuan terlebih dahulu cara memakai jarik 

dan udeng Jawa. Setelah diberikan pengetahuan mengenai cara memakai jarik 

dan udeng Jawa, anak-anak mulai praktik memakai jarik dan memakai udeng 

Jawa didampingi oleh pengajar. Hal tersebut supaya anak-anak Sedulur Sikep 

nantinya bisa mandiri memakai pakaian adat ketika dibutuhkan dalam acara 

tertentu maupun dipakai dalam aktivitas sehari-hari. Jarik yang dikenakan tidak 

harus bermotif khusus, yang terpenting itu merupakan bentuk jarik. Hal sama juga 

pada udeng Jawa yang dikenakan laki-laki di kepala, tidak ada warna atau motif 

khusus yang dikenakan, yang lebih penting bentuknya masih udeng Jawa bukan 

udeng dari daerah lain. Jarik dan udeng Jawa merupakan bagian dari pakaian adat 

Sedulur Sikep. 

4.1.3.5 Belajar Membaca dan Menulis  

Materi membaca dan menulis termasuk dalam materi keterampilan 

pembelajaran piwulang Jawa. Materi ini meliputi, membaca-menulis huruf latin 

dan aksara Jawa. Bahan yang digunakan untuk belajar mengenai kehidupan 
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sehari-hari Sedulur Sikep. Berikut ini merupakan materi membaca dan menulis 

dalam pembelajaran piwulang Jawa. 

4.1.3.5.1 Membaca dan Menulis Huruf Latin 

Materi membaca dan menulis huruf latin diberikan kepada anak-anak 

Sedulur Sikep sebagai proses belajar membaca dan menulis. Dalam satu kali 

materi, digunakan untuk belajar membaca dan menulis. Berikut ini merupakan 

materi membaca dan menulis huruf latin dalam pembelajaran piwulang Jawa. 

               1) “Tangi turu nganti ape turu” 

“Esuk tangi noto amben bantal kemul” 

“Ngiwangi wong tuwane sak isane” 

“Koyoto gawe sarapan, isah-isah, umbah-umbah, nyapu, 

ning kendang makani ingon-ingone lan resik-resik 

kandang” 

  

‘Bangun tidur sampai mau tidur lagi’ 

‘Pagi bangun menata tempat tidur, bantal, dan selimut’ 

‘Membantu orang tua sebisa-bisanya’ 

‘Seperti membuat sarapan, mencuci peralatan makan, mencuci 

pakaian, menyapu, di kendang memberi makan peliharaannya, dan 

membersihkan kandang’ 

 

Materi 1 belajar membaca dan menulis huruf latin bercerita tentang 

kegiatan Sedulur Sikep dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Anak-anak 

juga sambil belajar tentang kehidupan sehari-hari Sedulur Sikep selain belajar 

membaca dan menulis huruf latin. 

               2) “Wit-witan kuwi pabrik angin’ 

“Wit-witan  isa  kanggo ngiyup manungsa” 

“Wit-witan sumber panganan lan panggon turune para 

kewan” 

“Wit-witan isa nyegah banjir” 

“Mula ayo padha nandur wit-witan” 
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“Kanggo imbange alam” 

 

‘Pepohonan itu pabrik angin’ 

‘Pepohonan bisa untuk berteduh manusia’ 

Pepohonan sumber makanan dan tempat tidurnya para 

hewan’ 

Pepohonan bisa mencegah banjir’ 

‘Maka dari itu ayo sama-sama menanam pepohonan’ 

‘Untuk keseimbangan alam’ 

 

Materi 2 belajar membaca dan menulis huruf latin bercerita tentang 

kegunaan pepohonan bagi kehidupan sekitar serta keseimbangan alam. Anak-anak 

juga bisa sambil belajar untuk mencintai alam sekitar sehingga bisa saling 

menguntungkan bagi kehidupan selain belajar membaca dan menulis huruf latin. 

4.1.3.5.2 Membaca dan Menulis Aksara Jawa  

Materi membaca dan menulis aksara Jawa diberikan kepada anak-anak 

Sedulur Sikep sebagai salah satu bagian proses belajar membaca dan menulis. 

Dalam sekali materi yang diberikan pengajar digunakan untuk belajar membaca 

dan menulis. Berikut ini merupakan materi membaca dan menulis aksara Jawa 

dalam pembelajaran piwulang Jawa. 

1)  

Gambar 4.1 Materi Membaca dan Menulis Aksara Jawa  
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Gambar 4.1 materi membaca dan menulis aksara Jawa bercerita 

mengenai sebuah percakapan terus-menerus tiada henti seperti hewan-hewan 

kecil. Anak-anak juga bisa belajar maksud aksara Jawa yang diajarkan selain 

belajar membaca dan menulis aksara Jawa. Berikut ini merupakan alih aksara 

Jawa gambar 4.1 ke bahasa latin. 

“Tutur kang lumintu dimirengke.” 

“Kutu-kutu walang ataga.” 

“Kang miber lawan gemremet.” 

 

Alih aksara tersebut mempunyai makna bahwa adanya sebuah 

percakapan terus-menerus tiada henti seperti binatang kecil-kecil yang terbang 

dan merambat. 

2)  

 

 

 

 

Gambar 4.2 Materi Menulis dan Aksara Jawa  

 

Gambar 4.2 materi membaca dan menulis aksara Jawa bercerita tentang 

Sedulur Sikep sebagai seorang petani. Anak-anak juga bisa belajar maksud aksara 

Jawa yang diajarka selain belajar membaca dan menulis aksara Jawa. Berikut ini 

merupakan alih aksara Jawa gambar 4.2 ke bahasa latin. 

“Trimah dados tiyang tani utun.”  

“Sinambi rimat raja kaya lan iwen.” 
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“Bangun enjang bidal makarya teng garapan.” 

 

Alih aksara tersebut mempunyai makna bahwa Sedulur Sikep memerima 

secara lahir dan batin sebagai seorang petani yang sungguh-sungguh. Selain 

bertani, mereka juga sambil memelihara hewan yang melahirkan (sapi, kambing) 

dan hewan yang mempunyai sayap (ayam, bebek). Sedulur Sikep setiap pagi hari 

berangkat bekerja ke sawah atau ladang. 

4.1.3.6 Tetanen 

Materi tetanen merupakan materi yang diberikan pengajar kepada anak-

anak Sedulur Sikep sebagai bekal dalam pertanian. Anak-anak diajari mengenai 

tandhur dan matun. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tandhur dan 

matun.  

1) Tandhur 

Tandhur artinya menanam, istilah tandhur digunakan oleh Sedulur 

Sikep ketika akan menanam benih padi di sawah. Anak-anak diajari 

bagaimana cara menanam padi yang baik dan benar. Dalam tandhur 

dilakukan dengan cara mundur agar bibit padi yang kita tanam tidak 

terinjak-injak, dalam filosofi Jawa kita harus mundur atau mengalah demi 

kebaikan bersama karena tidak selamanya mengalah itu kalah. Tandhur 

harus dilakukan dengan njengking ‘merunduk’ jika dilakukan dengan 

berdiri, tentu bibit padi tidak akan tertanam karena tangan kita tidak 

sampai ke tanah sawah. Dalam filosofi Jawa, kita harus merunduk atau 
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bekerja keras terlebih dahulu untuk mewujudkan cita-cita kita yang tentu 

tidak secara instan. 

 Filosofi Jawa juga mempunyai istilah “sapa sing nandur bakal 

ngunduh utawa apa sing mbok tandur ya iku bakale sing mbok unduh” 

artinya bahwa siapa yang menanam maka dia juga yang akan memanem 

atau apa yang ditanam itulah yang akan dipanen. Karena baik-buruknya 

kehidupan diri kita yang menentukan semua itu. 

2) Matun 

Matun yaitu membersihkan rumput di sekitar padi, dalam bahasa 

Indonesia disebut dengan menyiangi. Matun dilakukan untuk membuang 

rumput disekitar padi yang dapat menggangu kelangsungan hidup padi. 

Anak-anak Sedulur Sikep diajari cara membersihkan rumput di sekitar 

padi ketika berada di sawah. Matun dilakukan dengan cara mencabut 

rumput atau dengan cara menginjak rumput ke dalam sawah agar mati. 

Dalam filosofi Jawa, matun berarti membuang sifat angkara murka 

‘keburukan’ dalam diri kita sehingga bisa menjadikan diri pribadi lebih 

baik lagi. 

4.2 Media Pembelajaran Piwulang Jawa Anak-anak Sedulur Sikep 

Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran piwulang 

Jawa, yaitu media visual. Media visual merupakan salah satu jenis media yang 

digunakan dalam pembelajaran piwulang Jawa. Media visual membantu proses 

penyampaian beberapa materi dari pengajar kepada anak-anak Sedulur Sikep. 

Media visual dalam pembelajaran piwulang Jawa terdiri dari dua, yaitu benda 
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mati dan benda hidup. Benda mati, meliputi tokoh wayang serta jarik dan udeng 

Jawa, sedangkan benda hidup, meliputi pepohonan dan hewan di sekitar tempat 

tinggal Sedulur Sikep. Berikut ini merupakan media visual yang digunakan dalam 

pembelajaran piwulang Jawa. 

1) Tokoh Wayang 

Media visual tokoh wayang digunakan sebagai alat dalam 

menjelaskan materi perawakan ‘ciri-ciri’ tokoh wayang, sehingga anak-

anak lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Tokoh-tokoh 

wayang yang digunakan seperti Semar, Bagong, Petruk, Gareng, 

Gatotkaca, dan Anoman.  

2) Jarik dan Udeng Jawa 

Media visual jarik ‘kain bermotif’ dan udeng ‘ikat kepala’ Jawa 

membantu proses praktik anak-anak Sedulur Sikep. Media ini digunakan 

pada materi belajar memakai jarik dan udeng Jawa. Adanya media visual 

jarik dan udeng Jawa membuat materi yang sifatnya praktik lebih mudah 

dipahami dan dilaksanakan. 

3) Pepohonan 

Pepohonan merupakan salah satu media benda hidup yang 

digunakan dalam membantu proses pembelajaran piwulang Jawa. Media 

popohonan tidak langsung didatangkan ke dalam pondok pasinaonan 

Gunarti, namun anak-anak Sedulur Sikep bisa melihat secara langsung 

setelah proses pembelajaran. Pepohonan di sekitar Sedulur Sikep Sukolilo 

Pati, seperti pohon pisang, kelapa, jagung, padi, dan lain sebagainya. 
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Media pepohonan ini digunakan dalam membantu proses penyampaian 

materi arane wit-witan, sehingga dalam materi yang disampaikan tidak 

hanya bersifat angan-angan, namun juga bisa melihat secara langsung 

dalam kehidupan nayat sehari-hari. 

4) Hewan 

Anak-anak hewan di sekitar tempat tinggal Sedulur Sikep 

digunakan sebagai media benda hidup dalam proses pembelajaran 

piwulang Jawa. Media anak hewan ini tidak didatangkan langsung dalam 

pondok pasinaonan Gunarti, namun anak-anak bisa melihat secara 

langsung dalam kehidupan sehari-harinya. Anak hewan di sekitar tempat 

tinggal Sedulur Sikep, seperti anak bebek, anak kucing, anak sapi, anak 

kerbau, anak kambing, dan lain sebagainya. Media anak hewan ini 

digunakan dalam membantu proses penyampaian materi arane anak 

kewan, sehingga dalam materi yang disampaikan tidak hanya bersifat 

angan-angan, namun juga bisa melihat secara langsung dalam kehidupan 

nayat sehari-hari. 

 

Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran 

piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep Sukolilo Pati mempunyai perbedaan 

dengan pembelajaran formal. Dalam pembelajaran piwulang Jawa, media yang 

digunakan ada yang real life atau kehidupan nyata seperti media pepohonan dan 

hewan sehingga anak-anak bisa menjumoai secara langsung dalam kehidupan 

sehari-harinya, tidak harus didatangakan ketika proses pembelajaran sedang 
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berlangsung. Media tokoh wayang serta jarik dan udeng Jawa menjadi sebuah 

media yang menarik, karena menjadi ciri tersendiri pembelajaran piwulang Jawa 

anak-anak Sedulur Sikep Sukolilo Pati yang tidak dijumpai dalam pembelajaran 

formal, kalaupun ada lebih bersifat gambar secara virtual. 

4.3 Sumber Belajar dalam Pembelajaran Piwulang Jawa Anak-anak 

Sedulur Sikep 

Sumber belajar dalam pembelajaran piwulang Jawa terdiri dari sumber 

belajar dari manusia, sumber belajar dari materi atau bahan, dan sumber belajar 

dari lingkungan. Berikut ini merupakan sumber belajar dalam pembelajaran 

piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.  

4.3.1 Sumber Belajar dari Manusia 

Pembelajaran piwulang Jawa menggunakan seorang pengajar tunggal 

dalam proses melaksanakan pembelajaran. Pengajar dalam pembelajaran 

piwulang Jawa merupakan jembatan dalam proses penyampaian materi. Pengajar 

ini sekaligus sebagai pendidik anak-anak Sedulur Sikep. Ia juga dianggap sebagai 

mbokdhe ‘kakak perempuan dari ayah/ibu’ ketika proses pembelajaran sedang 

berlangsung. Tidak seperti pada pembelajaran formal yang menyebut sebagai guru 

ataupun dosen pada pendidikan tinggi. Hal tersebut dikarenakan semua anggota 

Sedulur Sikep dianggap seperti keluarga sendiri, sehingga proses pembelajaran 

sangat luwes dan menyenangkan bagi anak-anak. Semua materi yang disampaikan 

dalam pembelajaran piwulang Jawa bersumber dari pengajar tersebut.  
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4.3.2 Sumber Belajar dari Bahan atau Materi 

Pembelajaran piwulang Jawa menggunakan bahan atau materi sebagai 

salah satu sumber belajar. Sumber belajar ini sebagai pendamping dalam proses 

pembelajaran yang dilaksanakan. Berikut ini merupakan sumber belajar dari 

bahan atau materi pada pembelajaran piwulang Jawa. 

1) Buku Pepak Basa Jawa 

Sumber belajar dari buku Pepak Basa Jawa digunakan oleh 

pengajar sebagai sumber pendamping dalam kegiatan pembelajaran. Buku 

ini digunakan oleh pengajar sebagai referensi dan tidak digunakan oleh 

anak-anak. Buku Pepak Basa Jawa digunakan dalam materi arane anak 

kewan dan materi arane wit-witan. 

 

2) Buku Tembang Macapat 

Sumber belajar dari buku tembang macapat digunakan oleh 

pengajar sebagai referensi dalam kaidah penulisan materi tembang 

macapat yang memiliki aturan sendiri dalam setiap tembang. Misalnya 

tembang Pangkur memiliki guru gatra pitu ‘jumlah baris tujuh’, guru 

wilangan lan guru lagu ‘jumlah suku kata dan jatuhnya suara vokal 

diakhir baris’, yaitu 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i.  

 

3) Poster Aksara Jawa 

Sumber belajar dari poster aksara Jawa digunakan oleh pengajar 

sebagai sumber belajar dalam materi belajar dan menulis yang di dalamnya 
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terdapat membaca dan menulis aksara Jawa. Poster aksara Jawa 

digunakan sebagai referensi oleh pengajar dalam kaidah penulisan. 

 

4) Televisi 

Sumber belajar dari televisi digunakan pengajar sebagai referensi 

materi ajaran laku sikep. Misalnya terdapat berita mengenai isu-isu 

pertikaian antar suku ataupun peperangan disebabkan tidak kuatnya 

keyakinan yang dipegang. Konflik tersebut tidak tejadi pada Sedulur Sikep 

jika masih memegang kuat laku sikepnya, maka keyakinan tersebut akan 

semakin kuat dipegang oleh Sedulur Sikep. 

 

Sumber-sumber belajar dalam pembelajaran piwulang Jawa digunakan 

oleh pangajar dan tidak digunakan oleh siswa. Siswa sepenuhnya menerima 

sumber materi dari pengajar, Berbeda dengan pembelajaran formal, sumber 

belajar digunakan oleh pengajar dan siswanya. 

4.3.3 Sumber Belajar dari Lingkungan  

Pembelajaran piwulang Jawa menggunakan lingkungan sekitar sebagai 

salah satu sumber belajar. Sumber belajar dari lingkungan sebagai bukti bahwa 

Sedulur Sikep Sukolilo Pati dekat dengan alam. Berikut ini merupakan sumber 

belajar dari lingkungan pada pembelajaran piwulang Jawa. 
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1) Fauna (hewan) 

Fauna merupakan salah satu bagian dari kehidupan lingkungan 

sekitar. Fauna digunakan sebagai sumber belajar pada materi arane anak 

kewan ‘nama anak hewan’ sehingga anak-anak Sedulur Sikep bisa melihat 

bentuk fisik dari materi yang sedang dipelajari, walaupun tidak secara 

langsung hadir dalam proses pembelajaran. Anak-anak Sedulur Sikep bisa 

melihat fauna tersebut dalam kehidupan sehari-hari, karena fauna tersebut 

berada di sekitar tempat tinggal mereka.  

2) Flora (tumbuhan) 

Flora merupakan salah satu sumber belajar lingkungan dalam 

pembelajaran piwulang Jawa. Flora digunakan sebagai sumber belajar 

pada materi arane wit-witan ‘nama pepohonan’. Flora tersebut berada di 

sekitar tempat tinggal Sedulur Sikep, sehingga anak-anak bisa menjumpai 

pepohonan yang telah diajarkan dalam aktivitas sehari-hari. Karena flora 

tersebut tidak hadir secara langsung ketika proses penyampaian materi 

araen wit-witan. 

Pengajar menggunakan sumber belajar dari hewan dan tumbuhan 

dikarenakan Sedulur Sikep dekat dengan alam termasuk isinya ada hewan, 

sehingga anak-anak perlu tahu mengenai nama-nama anak hewan ataupun nama-

nama pepohonan di sekitar tempat tinggal Sedulur Sikep. Perlu diketahui juga 

bahwa bahasa Jawa itu lebih spesifik dalam penyebutan suatu hal dibandingkan 

dengan bahasa Indonesia. 
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Hasil penelitian mengenai sumber belajar piwulang Jawa anak-anak 

Sedulur Sikep Sukolilo Pati ternyata mempunyai kesamaan dengan pendidikan 

formal dalam hal sumber belajar dari bahan atau materi, seperti buku Pepak Basa 

Jawa, buku tembang macapat, televisi dan poster aksara Jawa. Perbedaan 

pembelajaran formal dengan pembelajaran piwulang Jawa (nonformal) terletak 

pada sumber belajar dari manusia dan sumber belajar dari lingkungan. Dari segi 

pengajar, pembelajaran piwulang Jawa mempunyai keunikan karena hanya 

terdapat seorang pengajar yang menjadi sumber pengetahuan bagi anak-anak 

Sedulur Sikep. Dari segi sumber belajar dari lingkungan yang menggunakan 

sumber belajar secara real life, yaitu flora dan fauna sehingga proses 

pembelajaran menjadi lebih nyata, buka imaji (angan-angan). 

4.4 Metode Pembelajaran Piwulang Jawa Anak-anak Sedulur Sikep 

Metode pembelajaran terdiri dari metode ceramah, metode tanya jawab, 

metode pemberian tugas, dan metode demonstrasi dalam pembelajaran piwulang 

Jawa anak-anak Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Pati.  

4.4.1 Metode Ceramah  

Metode ceramah digunakan dalam menjelaskan materi yang disampaikan 

secara lisan oleh pengajar. Berikut ini merupakan materi dalam pembelajaran 

piwulang Jawa yang menggunakan metode ceramah beserta fungsinya. 

1) Materi Sejarah Keluarga Sedulur Sikep Sukolilo Pati 

2) Materi Pakaian Adat Sedulur Sikep Sukolilo Pati 

3) Materi Arane Anak Kewan 



70 

 

 

4) Materi Arane Wit-Witan 

5) Materi Perawakan Tokoh Wayang 

6) Materi Kekandhan Tembang Macapat 

7) Materi Pitutur Kisah Wayang Pandawa-Kurawa 

8) Materi Ajaran Laku sikep 

Fungsi metode ceramah dalam penyampaian materi lebih rinci karena 

penuturan secara langsung, sehingga anak-anak lebih mudah dalam memahami 

materi yang disampaikan. Metode ceramah bertumpu pada pengajar karena 

komunikasi bersifat satu arah. 

4.4.2 Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab digunakan untuk pembelajaran dengan komunikasi 

dua arah, sehingga tercipta pembelajaran yang kondusif. Berikut ini merupakan 

materi yang menggunakan metode tanya jawab dalam pembelajaran piwulang 

Jawa. 

1) Materi Mengartikan Kata dari Tembang Macapat 

2) Materi Bercerita Aktivitas Sehari-hari 

3) Materi Membuat Kalender Jawa 

4) Materi Belajar Memakai Jarik dan Udeng Jawa 

5) Materi Belajar Membaca dan Menulis 

Fungsi metode tanya jawab supaya anak-anak lebih terbuka pendapatnya 

mengenai materi yang disampaikan. Metode ini juga bersifat komunikasi dua arah 
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sehingga terjadi interaksi yang efektif. Metode tanya jawab dilakukan oleh guru 

dan siswa, tidak terdapat tanya jawab yang dilakukan oleh antar siswa. 

4.4.3 Metode Pemberian Tugas  

Metode pemberian tugas dalam materi pembelajaran piwulang Jawa 

dilakukan secara individu. Berikut ini merupakan materi yang menggunakan 

metode pemberian tugas dalam pembelajaran piwulang Jawa. 

1) Materi Mengartikan Kata dari Tembang Macapat 

2) Materi Kekandhan Tembang Macapat 

3) Materi Belajar Membaca dan Menulis 

Fungsi metode pemberian tugas sebagai bentuk evaluasi pemebelajaran 

serta belajar bertanggung jawab terhdapat tugas yang diberikan. Tugas 

pembelajaran piwulang Jawa, yaitu mengatikan kata sulit. Kata sulit tersebut 

diperoleh dari materi mengartikan kata dari tembang macapat, materi kekandhan 

tembang macapat, dan materi membaca dan menulis. 

4.4.4 Metode Praktik 

Metode praktik merupakan metode yang dilakukan oleh siswa (anak-

anak Sedulur Sikep) terhadap materi yang sedang dipelajari. Berikut ini 

merupakan materi yang menggunakan metode praktik dalam pembelajaran 

piwulang Jawa. 

1) Materi Nembang Macapat 

2) Materi Bercerita Aktivitas Sehari-hari 

3) Materi Tetanen 
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Fungsi metode praktik untuk melihat sejauh mana anak-anak menguasasi 

materi yang telah disampaikan. Metode praktik juga mengasah kemampuan 

keterampilan setiap anak-anak Sedulur Sikep. Metode ini lebih mengutamakan 

aktivitas siswa daripada guru atau pengajar. 

4.4.5 Metode Menjelajah 

Metode menjelajah merupakan metode yang dilakukan dengan cara 

belajar di alam sekitar secara langsung. Metode menjelajah digunakan dalam 

materi tetanen. Fungsi metode ini untuk lebih mendekatkan anak-anak dengan 

lingkungan sekitar (alam). Metode ini juga menambah wawasan anak lebih jauh 

mengenai dunia luar yang mungkin tidak didapatkan dalam kelas secara formal. 

Hasil penelitian mengenai metode pembelajaran piwulang Jawa secara 

nonformal anak-anak Sedulur Sikep Sukolilo Pati ternyata ditemukan metode baru 

yang tidak terdapat dalam teori metode pembelajaran menurut Sumantri (2015: 

15). Menurut Sumantri, metode pembelajaran ada enam, yaitu metode ceramah, 

tanya jawab, diskusi, bercerita, pemberian tugas, dan demonstrasi. Dari beberapa 

metode pembelajaran menurut Sumantri, ada dua metode yang mempunyai 

kesamaan dengan pembelajaran piwulang Jawa, yaitu metode ceramah dan tanya 

jawab. Temuan metode baru tersebut, yaitu metode praktik dan metode 

menjelajah yang sesuai dengan pembelajaran nonformal Sedulur Sikep Sukolilo 

Pati. 
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4.5 Evaluasi Pembelajaran Piwulang Jawa Anak-anak Sedulur Sikep 

Hasil Penelitian evaluasi pembelajaran, meliputi evaluasi proses dan 

evaluasi hasil. Berikut ini merupakan evaluasi proses dan evaluasi hasil 

pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati.  

4.5.1 Evaluasi Proses  

Evaluasi proses pembelajaran piwulang Jawa dilaksanakan dengan 

observasi, tanya jawab, dan membuat forum diskusi. 

 

1) Observasi 

Observasi dilakukan oleh pengajar untuk memantau per individu 

anak, yaitu melihat anak-anak apakah ada kendala atau kekurangan dari 

setiap pembelajaran yang dilaksanakan. Sebagai contoh ketika dalam 

proses pembelajaran ada anak yang ketinggalan dalam suatu materi, 

pengajar akan menyusulkan materi tersebut kepada anak yang 

bersangkutan.  

 

2) Tanya Jawab 

Tanya jawab dilakukan oleh pengajar kepada anak-anak apakah 

selama proses pembelajaran ada yang kurang atau materi yang perlu 

dipelajari lagi atau sudah cukup. Adanya tanya jawab membuat proses 
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pembelajaran yang dilaksanakan bisa saling memahami antara guru dan 

siswa. 

Tanya jawab juga dilakukan ketika anak-anak berada di lingkungan 

masyarakat atau keluarga. Anak-anak akan menanyakan beberapa materi 

yang tidak dipahami ketika proses pembelajaran, seperi ketika melihat 

sebuah pohon di ladang, anak-anak akan bertanya mengenai nama pohon 

tersebut dan sebagainya. Anak-anak bisa bertanya kepada tetangganya, 

orang tuanya, atau bahkan kepada sesama teman belajar sehingga terjadi 

sebuah evaluasi proses pembelajaran.  

 

3) Membuat Forum Diskusi 

Pengajar juga membuat forum terhadap orangtua anak-anak 

maupun dengan sesepuh Sedulur Sikep mengenai proses pembelajaran 

untuk saling mengevaluasi dan memantau terhadap proses pembelajaran 

piwulang Jawa. Evalusi peembelajaran piwulang Jawa bersifat 

kekeluargaan, yaitu dengan mengadakan musyawarah bersama untuk 

mencapai mufakat, karena Sedulur Sikep mempunyai kekeluargaan yang 

sangat erat, sehingga apapun perlu diadakan musyawarah atau rembugan 

supaya tidak ada salah paham. 
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4.5.2 Evaluasi Hasil  

Evaluasi hasil pembelajaran piwulang Jawa dilaksanakan dengan 

memberikan PR (pekerjaan rumah), praktik membaca, praktik nembang, praktik 

memakai jarik dan udeng Jawa, dan praktik bercerita aktivitas sehari-hari.  

 

1) Pekerjaan Rumah 

Pengajar memberikan pekerjaan rumah kepada anak-anak 

berbentuk pertanyaan secara lisan yang tidak ditulis di buku. Anak-anak 

diberikan PR berupa mencari maksud atau arti dari kata-kata sulit ketika 

proses pembelajaran berlangsung. Kata-kata (tembung-tembung) yang 

dijadikan PR, seperti tabuh, lumintu, prayitna dan yang lain. Selanjutnya 

PR tersebut ditanyakan kepada orang tua masing-masing anak setelah 

pulang belajar.  

 

2) Praktik Membaca 

Praktik membaca merupakan salah satu bentuk evaluasi hasil 

pembelajaran piwulang Jawa. Praktik membaca dilakukan ketika materi 

menulis dan membaca, tetapi yang dijadikan sebagai evaluasi hasil, yaitu 

bagian membaca. Praktik membaca ini dimaksudkan untuk membaca 

aksara Jawa yang telah dituliskan pengajar di papan tulis. Selanjutnya 

pengajar secara acak menunjuk salah satu anak untuk membaca aksara 

Jawa tersebut. Sebelum praktik membaca secara acak, pengajar mengajak 
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semua anak secara bersama-sama untuk membaca sebagai pemanasan 

awal. 

 

3) Prakttik Nembang 

Praktik nembang ‘melantunkan tembang’ dilaksanakan pengajar 

sebagai salah satu evaluasi hasil dalam pembelajaran piwulang Jawa. 

Praktik nembang dilaksanakan pada materi nembang macapat. Prakrik 

nembang dilaksanakan setelah materi nembang macapat diberikan oleh 

pengajar, selanjutnya pengajar akan menyuruh anak-anak untuk praktik 

nembang secara bersama-sama. Pengajar juga mengoreksi pelafalan dan 

nada pada setiap tembang yang dilantunkan oleh anak-anak. 

 

4) Praktik Memakai Jarik dan Udeng Jawa 

Praktik memakai jarik ‘kain bermotif’ dan udeng ‘ikat kepala’ 

Jawa dilaksanakan pengajar dalam materi praktik memakai jarik dan 

udeng Jawa. Setelah materi diberikan, pengajar menyuruh anak-anak 

untuk praktek sesuai jenis kelamin. Sebagai contoh bagi laki-laki memakai 

udeng Jawa dan perempuan memakai jarik. Satu-persatu anak praktik 

sendiri-sendiri, selanjutnya pengajar akan mengevaluasi hasil praktik 

tersebut. 
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5) Praktik Bercerita Aktivitas Sehari-hari 

Praktik bercerita sehari-hari dilakukan pengajar untuk melatih 

berbahasa serta melatih kejujuran anak-anak. Pengajar dalam setiap 

pertemuan akan menyuruh anak secara acak untuk maju kedepan 

menceritakan aktivitas yang telah dilakukan dari bangun tidur sampai ia 

menikuti pembelajaran piwulang Jawa. Adanya praktik ini membuat antar 

anak dan pengajar bisa saling mengoreksi dan mengambil nilai positif dari 

setiap cerita yang disampaikan. 

 

Pendidikan nonformal Sedulur Sikep pada pembelajaran piwulang Jawa 

tidak terdapat ulangan harian, ulangan tengah semester, ataupun ulangan akhir 

semester sebagai evaluasi yang diterapkan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan masing-masing anak Sedulur Sikep. Pembelajaran yang 

dilaksanakan juga tidak terdapat nilai yang diberikan pengajar kepada masing-

masing anak.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai komponen 

pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati dapat disimpulkan sebagai berikut. 

a. Materi pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep terdiri dari 

materi pengetahuan, materi sikap, dan materi keterampilan. Materi 

pengetahuan, meliputi materi sejarah keluarga Sedulur Sikep Sukolilo Pati, 

mengartikan kata dari tembang macapat, arane anak kewan ‘nama anak 

hewan’, arane wit-witan ‘nama pepohonan’, dan perawakan ‘ciri-ciri’ 

tokoh wayang. Materi sikap, meliputi materi kekandhan ‘nasihat’ tembang 

macapat, pitutur ‘nasihat’ kisah wayang Pandawa-Kurawa, dan ajaran 

laku sikep. Materi keterampilan, meliputi materi nembang ‘melantunkan 

tembang’ macapat, bercerita aktivitas sehari-hari, belajar memakai jarik 

‘kain bermotif’ dan udeng ‘ikat kepala’ Jawa, membuat kalender Jawa, 

materi belajar membaca dan menulis, serta materi tetanen. 

b. Media pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep, yaitu media 

visual. Media visual dalam pembelajaran piwulang Jawa terdiri dari benda 

mati dan benda hidup. Benda mati, meliputi tokoh wayang serta jarik ‘kain 

bermotif’ dan udeng ‘ikat kepala’ Jawa, sedangkan benda hidup, meliputi 

pepohonan dan hewan di lingkungan sekitar.



79 

 

 

 

c. Sumber belajar dalam pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur 

Sikep terdiri dari sumber belajar dari manusia, sumber belajar dari materi 

atau bahan, dan sumber belajar dari lingkungan. Sumber belajar dari 

manusia, yaitu pengajar tunggal. Sumber belajar dari bahan atau materi, 

meliputi buku Pepak Basa Jawa, buku tembang macapat, poster aksara 

Jawa, dan televisi. Sumber belajar dari lingkungan, meliputi hewan dan 

tumbuhan. 

d. Metode pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep, meliputi 

metode ceramah, metode tanya jawab, metode pemberian tugas, metode 

praktik, dan metode menjelajah. 

e. Evaluasi pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep terdiri dari 

evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses pembelajaran piwulang 

Jawa, meliputi observasi, tanya jawab, dan membuat forum diskusi. 

Evaluasi hasil pembelajaran piwulang Jawa, meliputi pekerjaan rumah, 

praktik membaca, praktik nembang, dan praktik bercerita aktivitas sehari-

hari. 

5.2 Saran 

Berdasarakan simpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat 

disampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Penelitian ini membahas pembelajaran piwulang Jawa secara nonformal 

Sedulur Sikep Sukolilo Pati di pondok pasinaonan Gunarti dari segi 

komponen pembelajaran piwulang Jawa, sehingga masih dibutuhkan 
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penelitian lanjutan mengenai pendidikan Sedulur Sikep Sukolilo Pati dari 

perspektif atau kajian yang lain. 

b. Pembelajaran piwulang Jawa anak-anak Sedulur Sikep yang termasuk 

dalam pendidikan nonformal seharusnya mendapatkan dukungan dari 

pemerintah. Peran pemerintah dalam hal ini, yaitu memberikan dukungan 

moral serta melindungi intervensi atau campur tangan dari pihak manapun 

termasuk pemerintah itu sendiri. Dukungan tersebut dapat menjaga 

kelestarian pendidikan lokal Sedulur Sikep yang berbasis budaya Jawa 

agar tidak luntur. 

c. Pembelajaran piwulang Jawa Sedulur Sikep dapat dijadikan contoh bagi 

pendidikan formal bahwa pendidikan tidak selamanya mengejar sebuah 

nilai. Karena pendidikan saat ini lebih membutuhkan penguatan karakter 

setiap anak didik. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 2 

Instrumen Lembar Observasi   

Berilah tanda ()  pada kolom “ya” jika terdapat aspek yang diamati, dan berilah tanda 

() pada kolom “tidak” jika tidak terdapat aspek yang diamati serta berilah deskripsi pada 

kolom keterangan. 

No. Aspek yang diamati 

Hasil 

Pengamatan Keterangan 

Ya Tidak 

1.  Terdapat materi pengetahuan    

2.  Terdapat materi sikap    

3.  Terdapat materi keterampilan    

4.  Menggunakan media pembelajaran 

visual (seperti media cetak, papan 

tulis dll.) 

   

5.  Menggunakan media pembelajaran 

audio (seperti radio, rekaman suara, 

dll.) 

   

6.  Menggunakan media pembelajaran 

audio visual (seperti video, TV, 

film, dll.) 

   

7.  Sumber belajar dari manusia (guru 

atau tenaga ahli) 

   

8.  Sumber belajar dari buku teks, 

handout, modul dan panduan utama 

yang lain. 

   

9.  Sumber belajar dari lingkungan 

sekitar 

   

10.  Menggunakan metode ceramah    

11.  Menggunakan metode tanya jawab    

12.  Menggunakan metode diskusi    

13.  Menggunakan metode bercerita    

14.  Menggunakan metode pemberian 

tugas 

   

15.  Menggunakan metode demontrasi    

16.    Terdapat evaluasi proses 

pembelajaran (evaluasi 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian pembelajaran piwulang 

Jawa yang telah dilaksanakan) 

   

17.  Terdapat evaluasi hasil 

pembelajaran (aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik peserta 

didik). 
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Lampiran 3 

Instrumen Pedoman Wawancara 

 

Pedoman wawancara terhadap  

pengajar pembelajaran piwulang Jawa 

 

1. Apa saja materi pengetahuan dalam pembelajaran piwulang Jawa? 

2. Apa saja materi sikap dalam pembelajaran piwulang Jawa? 

3. Apa saja materi keterampilan dalam pembelajaran piwulang Jawa? 

4. Apa saja media visual (seperti media cetak, papan tulis dll.) yang 

digunakan dalam pembelajaran piwulang Jawa? 

5. Apa saja media audio (seperti radio, rekaman suara, dll.) yang digunakan 

dalam pembelajaran piwulang Jawa? 

6. Apa saja media audio visual (seperti video, TV, film, dll.) yang digunakan 

dalam pembelajaran piwulang Jawa? 

7. Apa saja sumber belajar dari manusia (guru atau tenaga ahli) dalam 

pembelajaran piwulang Jawa? 

8. Apa saja sumber belajar dari buku teks, handout, modul dan panduan 

utama lain dalam pembelajaran piwulang Jawa? 

9. Apa saja sumber belajar dari lingkungan sekitar dalam pembelajaran 

piwulang Jawa? 

10. Bagaimana cara guru menerapkan metode ceramah dalam kegiatan 

pembelajaran piwulang Jawa? 

11. Bagaimana cara guru menerapkan metode tanya jawab dalam kegiatan 

pembelajaran piwulang Jawa? 

12. Bagaimana cara guru menerapkan metode diskusi dalam kegiatan 

pembelajaran piwulang Jawa? 

13. Bagaimana cara guru menerapkan metode bercerita dalam kegiatan 

pembelajaran piwulang Jawa? 

14. Bagaimana cara guru menerapkan metode pemberian tugas dalam kegiatan 

pembelajaran piwulang Jawa? 
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15. Bagaimana cara guru menerapkan metode demontrasi dalam kegiatan 

pembelajaran piwulang Jawa? 

16. Bagaimana bentuk evaluasi pembelajaran piwulang Jawa yang telah 

dilaksanakan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian (evaluasi 

proses)? 

17. Bagaimana bentuk evaluasi yang diterapkan untuk mengatahui 

kemampuan masing-masing peserta didik, meliputi aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik (evaluasi hasil)? 
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Lampiran 4 

Hasil Instrumen Lembar Observasi   

Lokasi : Pondok Belajar Sedulur Sikep Sukolilo Pati 

Objek : Komponen Pembelajaran Piwulang Jawa 

Berilah tanda ()  pada kolom “ya” jika terdapat aspek yang diamati, dan berilah 

tanda () pada kolom “tidak” jika tidak terdapat aspek yang diamati serta berilah 

deskripsi pada kolom keterangan. 

No. Aspek yang diamati 

Hasil 

Pengamatan Keterangan 

Ya Tidak 

1.  Terdapat materi pengetahuan   Materi sejarah keluarga 

Sedulur Sikep Sukolilo 

Pati, mengartikan kata 

dari tembang macapat, 

pakaian adat Sedulur 

Sikep Sukolilo Pati, arane 

anak kewan, arane wit-

witan, dan perawakan 

tokoh wayang. 

2.  Terdapat materi sikap   Materi kekandhan 

tembang macapat, pitutur 

kisah wayang Pandawa-

Kurawa, dan ajaran laku 

sikep. 

3.  Terdapat materi keterampilan   Materi nembang macapat, 

bercerita aktivitas sehari-

hari, belajar memakai 

jarik dan udeng Jawa, 

membuat kalender Jawa, 

dan belajar membaca dan 

menulis. 

4.  Menggunakan media pembelajaran 

visual (seperti media cetak, papan 

tulis dll.) 

  Tokoh wayang serta jarik 

dan udeng Jawa. 

5.  Menggunakan media pembelajaran 

audio (seperti radio, rekaman suara, 

dll.) 

  - 

6.  Menggunakan media pembelajaran 

audio visual (seperti video, TV, 

film, dll.) 

  - 

7.  Sumber belajar dari manusia (guru 

atau tenaga ahli) 
  Pengajar tunggal. 

8.  Sumber belajar dari buku teks, 

handout, modul dan panduan utama 
  Buku Pepak Basa Jawa, 

buku Tembang Macapat, 
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yang lain. poster aksara Jawa, dan 

televisi.  

9.  Sumber belajar dari lingkungan 

sekitar 
  Hewan dan Tumbuhan. 

10.  Menggunakan metode ceramah   Materi sejarah keluarga 

Sedulur Sikep Sukolilo 

Pati, pakaian adat Sedulur 

Sikep Sukolilo Pati, arane 

anak kewan, arane wit-

witan, perawakan tokoh 

wayang, kekandhan 

tembang macapat, pitutur, 

kisah wayang Pandawa-

Kurawa, dan ajaran laku 

sikep. 

11.  Menggunakan metode tanya jawab   Materi mengartikan kata 

dari tembag macapat, 

bercerita aktivitas sehari-

hari, membuat kalender 

Jawa, belajar memakai 

jarik dan udeng Jawa, dan 

belajar membaca dan 

menulis. 

12.  Menggunakan metode diskusi   - 

13.  Menggunakan metode bercerita   - 

14.  Menggunakan metode pemberian 

tugas 
  Materi mengartikan kata 

dari tembang macapat, 

kekandhan tembang 

macapat, dan belajar 

membaca dan menulis. 

15.  Menggunakan metode demontrasi   Materi nembang macapat 

dan bercerita aktivitas 

sehari-hari. 

16.    Terdapat evaluasi proses 

pembelajaran (evaluasi 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian pembelajaran piwulang 

Jawa yang telah dilaksanakan) 

  Observasi, tanya jawab, 

dan membuat forum 

diskusi. 

17.  Terdapat evaluasi hasil 

pembelajaran (aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik peserta 

didik). 

  Memberika pekerjaan 

rumah, praktik membaca, 

praktik nembang, praktik 

memakai jarik dan udeng 

Jawa, dan praktik 

bercerita aktivitas sehari-

hari. 
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Lampiran 5 

Transkrip Wawancara 

Narasumber: Gunarti (pengajar pembelajaran piwulang Jawa) 

 

1. A: Apa saja materi pengetahuan dalam pembelajaran piwulang Jawa? 

B: Sinau ning kene bocah-bocah taksinauni ngenani sejarah Sedulur 

Sikep, ora sejarah kaya majapahit lan liya-liyane. Sejarah sing takajarke 

kuwi sejarah Sedulur Sikep ning Sukolilo. Anak-anak ya ben ngerti jaman 

biyen kuwi sedulur ning kene diwiwiti nalika mbah Suronggono ditetepke 

dadi botoh Sedulur Sikep neng wilayah Pati karo mbah Trosadi (Blora), 

biyene mbah Samin Surosentiko ninggal, lha terus lakune diteruske karo 

keturunane salah sawijine mbah Suronggono kuwi mau. Mbah 

Suronggono nduweni mantu jenenge mbah Tarno. Mbah Suronggono lan 

mbah Tarno asline saka Kaliyoso Undaan Kudus, nanging dheweke omah-

omah ing Sukolilo kene. Saka kuwi Sedulur Sike ping Sukolilo nyebar 

nganti saiki. Bocah-bocah ya tak sinauni ngenani tembang macapat sing 

mengko diartikke bareng-bareng tembung-tembunge ing tembang mau. 

Tembang macapat sing taksinaukke neng bocah-bocah yaiku tembang 

gambuh, pocung, lan pangkur. Bocah-bocah ya ben ngerti ngenani artine 

tembang-tembang mau ben isa diresapi dhewe-dhewe. Bocah-bocah ya 

sinauni bab sandang penganggo sing dinggo Sedulur Sikep neng kene. Nik 

lanang ya nggawa klambi ireng dawa, celana cekak, lan nganggo udeng 

ning ya sing Jawa. Lha nik bocah wadon nganggone kebaya ireng, 

jarikan, lan sanggulan. Jarik sing dinggo ya motif elan wernane bebas. 

Sandang penganggo iki ya ben kanggo mbedani karo sedulur liyane sing 

ana ing wilayah Sukolilo utamane. Tapi sandang penganggo iki ora 

dinggo saben wektu, dinggone kanggo adat pakurmatan ing acara 

tertentu, umpamane suwitan, wong ninggal, pokoke sing perlu dikurmati. 

Sebab iki ngono ya kaya seragam dinas PNS sing dinggo nalika wayah 

kerja thok. Werna ireng sandang penganggone Sedulur Sikep ya nduweni 

teges yen Sedulur Sikep ya isih ngrumangsani akeh salahe makane ora 
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putih, uga ana sing ngarani yen ireng kuwi langgeng sakabehane. Anak-

anak ya takajari pengarane anak kewan, umpamane anak bebek kwui 

meri, anak cecek kuwi sawiyah, anak jangkrik kuwi gendhola, anak kucing 

kuwi cemeng, anak manuk kuwi piyik, anak pitik jenenge kuthuk, sapi 

jenenge pendhet, anak tikus arane cindhil, anak kebo jenenge gudel, anak 

wedhus jenenge cempe, anak ula arane kisi, anak cacing jenenge lur, anak 

bandeng kuwi nener, anak asu arane kirik, anak kodhok kuwi cebong lan 

anak menthog jenenge minthi. Anak-anak ya ben ngerti neng sakiwa 

tengen kuwi ana kewan apa kuwi lan ngerti jenenge utamane anak-anak 

kewan. Ben bocah-bocah ya isa ndelok langsung sawise sinau, ora nggur 

dipikir kira-kira rupane anak kewan iki kepiye, ora. Ya langsung ndelok 

ngono wae, kewan-kewane ya mung sing ana ing sakiwa tengen thok. 

Anak-anak ya taksinanuni ngenani pengarane wit-witan, wit-witane uga 

sing ana ing sakiwa tengene, umpamane wit aren arane ruyung, wit 

gedhang jenenge debog , wit kapuk arane randhu, wit klapa jenenge 

glugu, wit mlinjo arane bego, wit jagung jenenge tebon, wit pari jenenge 

damen, wit jati arane jangglengan, wit kacang arane rendeng, wit pring 

tua iku bungkilan, wit pring nom jenenge bung, nik wit pohong jenenge 

benggol. Anak-anak uga takajari ngenani wayang ning mung perawake 

tokoh iki iku kepiye, ya mung sebatas ngono kuwi. Umpamane Anoman 

perawakane kuwi awake putih, nduweni buntut, lan dheweke kuwi bangsa 

kethek, nim Gatotkaca kuwi raine rupane ireng, nduweni kutang 

antamkusuma sing isa dinggo mabur. Semar iku awake cendhek, rambute 

cekak, raine putih, bokonge gedhe, lan wetenge lemu. Yen Gareng iku 

irunge bunder, sikile pincang, awake cendhek, rambute kunciran, tangane 

ceko, lan mripate kero. Petruk perawakane nduweni irung dawa lan kulite 

ireng. Nik Bagong iku awake cilik, sirahe botak, lambene dower, lan 

wetenge lemu. 
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2. A: Apa saja materi sikap dalam pembelajaran piwulang Jawa? 

B: Bocah-bocah uga taksinauni ngenani kekandhan sing ana ing jero 

tembang macapat, umpamane tembang gambuh sing intine nyeritakake 

kahanan urip Sedulur Sikep supaya ngati ati lan setiti amrih uripe 

jumbung jroning gesang bebrayan. Sinau iki ben bocah kuwi isa digawe 

pitutur ben bocah iki ya sinau koreksi diri pribadine dhewe-dhewe. Anak 

ya taksinauni ngenani cerita wayang antarane Pandawa lan Kurawa 

nalika perang Baharatyudha. Kuwi mono tak ceritakke marang bocah-

bocah amrih digawe conto yen sajumput kabecikan isa nyirnakke 

sagegeman bab sing ala. Dadi cerita wayang mau dinggo patuladhane 

bocah-bocah, ternyata iki bab kaya ngono kuwi ora mung ana ing urip 

saben dina, ning uga ana ing uripe wayang jaman semana. Anak-anak uga 

ora uwal saka laku sikep sikep ding diugemi nganti saiki, mula bocah-

bocah takkandani ngenani laku sikep ding dilakoni yaiku laku jujur lan 

uga anteng ora neka-neka merga sikep. Aja drengki srei, panasten, 

dahwen, kemeren, tukar padu, petil jumput kuwi aja nganti uwal saka 

ugemane bocah-bocah. 

 

3. A: Apa saja materi keterampilan dalam pembelajaran piwulang 

Jawa? 

B: Sakliyane ngartikke tembang, uga bocah-bocah takajari nembang 

macapat, yaiku gambuh, pangkur, lan pocung. Mengko uga takkoreksi 

menawa ana nada utawa tembung sing diucap kurang pas takbenerke ben 

mengkone uga bisa nembang sing bener lan lancar. Anak-anak uga saben 

pertemuan salah sawijine bocah takkon maju neng ngarep kanggo 

perwakilan, nyeritakke apa sing wis dilakoni nalika wiwit tangi turu 

nganti melu sinau iki, bocah-bocah ya ana sing cerita wis misuh ping pira, 

ngiwangi wong tuane ngapa wae, ana sing cerita wis njajan ping pira, 

werna-werna. Kuwi mono kanggo koreksine antar bocah lan kanggo sinau 

jujur marang bocah-bocah liyane. Aku ya nyinauni ngenani praktek 

nggawe tanggalan Jawa, merga dhewe kuwi ya wong Jawa nik isa 
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tanggalane kuwi Jawa, ben kanggo titene dhewe. Bocah-bocah tak kon 

nggawe bareng-bareng tanggalan Jawa sederhana wae mung nganggo 

kertas putih terus di wenehi kaya tanggalan umume ning ya isine tetep 

tanggalan Jawa. Bocah-bocah ya takajari nganggo udeng lan jarik, 

mengko ben padha praktek dhewe-dhewe ben supaya mengkone isa ngerti 

carane nganggo sing bener. Bocah-bocah taksinauni ngenani sinau maca 

lan nulis, yaiku sinau maca latin lan sinau maca aksara Jawa.  

 

4. A: Apa saja media visual (seperti media cetak, papan tulis dll.) yang 

digunakan dalam pembelajaran piwulang Jawa? 

B: Sinaune Sedulur Sikep iki ya ana wayang beberapa sing takduweni 

takgawe sinau neng bocah-bocah, kaya Bagong, Semar, Petruk, Gareng, 

Gatotkaca, lan Anoman. Uga bocah-bocah tak kon nggawa jarik lan 

udeng kanggo praktek ngenggo sing bener.  

 

5. A: Apa saja media audio (seperti radio, rekaman suara, dll.) yang 

digunakan dalam pembelajaran piwulang Jawa? 

B: Sinaune Sedulur Sikep neng kene kuwi sederhana, ora nganggo radio 

utawa rekaman sing liyane, ya mung sakisaku takwenehke bocah-bocah. 

 

6. A: Apa saja media audio visual (seperti video, TV, film, dll.) yang 

digunakan dalam pembelajaran piwulang Jawa? 

B: Ya balik meneh mau yen sinaune iki beda karo sekolah formal umume, 

ora nganggo sing kaya ngono kuwi sing disebutke awakmu mau. 

 

7. A: Apa saja sumber belajar dari manusia (guru atau tenaga ahli) 

dalam pembelajaran piwulang Jawa? 

B: Sing ngajari wiwit pertama sinau iki ana, ketoke mung aku, durung ana 

sing liyane. 
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8. A: Apa saja sumber belajar dari buku teks, handout, modul dan 

panduan utama lain dalam pembelajaran piwulang Jawa? 

B: Ya aku tau maca buku sing semacam Pepak Basa Jawa. Biyen aku uga 

tau maca buku sing isine Tembang Macapat tapi intine kuwi cerita 

didadekke tembang. Iki uga ana gambar aksara Jawa sing taksinauni 

dhewe kepiye carane nggathuk-nggathukke, lan kadang ana berita saka 

tipi sing tak dadekke pembelajarane bocah-bocah, kayata berita tukaran, 

perang, semacam ngono kuwi.  

 

9. A: Apa saja sumber belajar dari lingkungan sekitar dalam 

pembelajaran piwulang Jawa? 

B: Anak ya isa ngerti langsung kewan utawa wit-witan ing sakiwa tengen 

sawise aku nyinuni mau. Dadi bocah-bocah ki ora mung diangan-angan 

thok neng pikiranae, tapi ya isa weruh. 

 

10. A: Bagaimana cara guru menerapkan metode ceramah dalam 

kegiatan pembelajaran piwulang Jawa? 

11. A: Bagaimana cara guru menerapkan metode tanya jawab dalam 

kegiatan pembelajaran piwulang Jawa? 

12. A; Bagaimana cara guru menerapkan metode diskusi dalam kegiatan 

pembelajaran piwulang Jawa? 

13. A: Bagaimana cara guru menerapkan metode bercerita dalam 

kegiatan pembelajaran piwulang Jawa? 

14. A: Bagaimana cara guru menerapkan metode pemberian tugas dalam 

kegiatan pembelajaran piwulang Jawa? 

15. A: Bagaimana cara guru menerapkan metode demontrasi dalam 

kegiatan pembelajaran piwulang Jawa? 

 

B: Carane ya ngene iki, kaya sing awakmu weruh yen sinau bocah-bocah 

kaya kepiye. Kabeh cara mulang sing mok sebutke mau taknggo nyinauni 

bocah-bocah..  
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16. A: Bagaimana bentuk evaluasi pembelajaran piwulang Jawa yang 

telah dilaksanakan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

(evaluasi proses)? 

B: Aku biyasane ngeti bocah-boca ndi sing ketinggalan ndi sing durung, 

umpama ana bocah kok durung tau entuk sinanu bab iki, ya taksusulke 

ben bocah-bocah padha ngerti kabeh. Aku ya takon marang bocah kira-

kira ana sing kurang, apa kurang pas, apa ana sing perlu dibalenu maneh 

apa ora ngenani bab-bab sing wis disinauni. Kadang ya aku rembugan 

akro wongtuane bocah-bocah lan para sesepuh sedulur sikep ngenani 

pasinanun selama iki kira-kira kepiye ben padha ngerti siji lan sijine, 

merga kabeh dulur. 

 

17. A: Bagaimana bentuk evaluasi yang diterapkan untuk mengatahui 

kemampuan masing-masing peserta didik, meliputi aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik (evaluasi hasil)? 

B: Bocah-bocah tak wenehi PR ngenani tembung-tembung sing angel, 

banjur mengko takkok takon artine marang wontuane dhewe-dhewe. PR 

sing tak wenehke iku lisan, ora ditulis, dadi kanggo nglatih pangelingane 

bocah-bocah lan tanggungjawab. 

 


