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 Pembelajaran menulis dan membaca huruf Jawa merupakan bagian dari 
kompetensi pembelajaran bahasa Jawa. Agar siswa dapat menulis dan membaca 
huruf Jawa dengan baik maka siswa harus paham dan menguasai kaidah penulisan 
huruf Jawa, serta dibutuhkan latihan secara intensif. Proses pembelajaran huruf 
Jawa di sekolah, sering kali guru memperkenalkan huruf Jawa dengan 
menggabungkan aspek menulis dan membaca, akan tetapi lebih diutamakan pada 
aspek menulis huruf Jawa. Melalui kegiatan menulis, siswa diharapkan akan 
luwes dalam menulis bentuk-bentuk huruf Jawa. Setelah siswa mampu menguasai 
huruf Jawa dengan baik, maka siswa akan mudah dalam membaca tulisan huruf 
Jawa. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah adakah hubungan (korelasi) antara kemampuan menulis 
huruf Jawa dengan kemampuan membaca huruf Jawa pada siswa kelas VIII MTs 
NU Banat Kudus? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara kemampuan menulis huruf Jawa dengan kemampuan membaca 
huruf Jawa pada siswa kelas VIII MTs NU Banat Kudus. 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasi yang terdiri dari dua 
variabel yaitu satu variabel bebas (X) merupakan kemampuan menulis huruf Jawa 
dan satu variabel terikat (Y) merupakan kemampuan membaca huruf Jawa. 
Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan rumus 
korelasi “r” product-moment. Alat pengambilan data berupa soal tes. 

 Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kemampuan 
menulis huruf Jawa dengan kemampuan membaca huruf Jawa. Hal ini terlihat dari 
nilai rhitung lebih besar dari rtabel (0,384 ≥ 0,281). Oleh karena itu, hipotesis nihil 
ditolak, maka ada korelasi antara kemampuan menulis huruf Jawa dengan 
kemampuan membaca huruf Jawa pada siswa kelas VIII MTs NU BANAT 
KUDUS. Hal itu bermakna semakin baik kemampuan menulis huruf Jawa, maka 
kemampuan membaca huruf Jawa juga akan baik 

Saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu bagi guru bahasa Jawa dalam 
mengajar aksara Jawa, guru dapat memberikan lebih banyak latihan menulis huruf 
Jawa. Melalui keterampilan menulis siswa akan lebih mudah untuk menghafalkan 
bentuk-bentuk huruf Jawa dan menerapkan tentang kaidah penulisan huruf Jawa. 
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 Pasinaon nulis lan maca aksara Jawa iku bagian saka kompetensi pasinaon 
basa Jawa. Supaya bisa nulis lan maca aksara Jawa sing bener murid kudu paham 
lan ngerti paugeran panulise aksara Jawa. Sakliyane kuwi, uga kudu kerep latihan 
nulis. Proses pasinaon nulis lan maca aksara Jawa ing pamulangan lumprahe 
digawe bareng ananging luwih ditengenake ing aspek nulis aksara Jawa. Srana 
nulis kuwi, diangkah supaya murid bisa ngecakake paugeran panulise aksara 
Jawa. Sakwise murid duwe kabisan ing bab aksara Jawa kanthi apik, mula murid 
bisa luwih gampang  nalika maca tulisan aksara Jawa. 

Gegayutane karo perkara mau, panaliten iki ngrembug apa ana gegayutan 
antarane kabisan nulis aksara Jawa karo kabisan maca aksara Jawa siswa kelas 
VIII MTs NU Banat Kudus? Dene tujuane paneliten iki yaiku kepengen ngawruhi 
gegayutane antarane kabisan nulis aksara Jawa karo kabisan maca aksara Jawa 
siswa kelas VIII MTs NU Banat Kudus. 

 Panaliten iki nggunakake cengkorongan panaliten korelasi kang dumadi 
saka variabel loro yaiku variabel bebas (X) kang wujud kabisan nulis Jawa lan 
variabel terikat (Y) kang wujud kabisan maca aksara Jawa. Data diklumpukake 
nggunakake soal tes. Teknik analisis data ditindakake nganggo teknik kuantitatif 
rumus korelasi “r”  product-moment..  

Asile panaliten nuduhake anane gegayutan antarane kabisan nulis aksara 
Jawa karo kabisan maca aksara Jawa. Iki bisa didelok saka etungan rhitung kang 
luwih akeh saka rtabel (0,384 ≥ 0,281). Mula saka kuwi hipotesis panaliten iki bisa 
ditampa yaiku ana gegayutane antarane kabisan nulis aksara Jawa karo kabisan 
maca aksara Jawa siswa kelas VIII MTs NU Banat Kudus. Tegese yaiku sansaya 
apik anggone duweni kabisan nulis aksara Jawa, mula kabisan maca aksara Jawa 
uga bisa apik. 

 Pamrayoga saka panaliten iki yaiku guru basa Jawa sabisa-bisa kudu akeh 
menehi latihan nulis aksara Jawa nalikane mulang materi aksara Jawa, amarga 
lumantar ketrampilan nulis aksara Jawa bisa bantu nggampangake siswa kanggo 
ngapalake cakrike aksara Jawa, sakliyane iku murid bisa ngecakake paugeran 
panulise aksara Jawa. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 895.5/01/2005 tanggal 23 Februari 

2005 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa Tahun 2004 menyatakan 

bahwa mata pelajaran bahasa Jawa menjadi muatan lokal wajib di provinsi Jawa 

Tengah untuk jenjang pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, dan 

SMA/SMALB/SMK/MA Negeri dan Swasta. Dasar hukum dari pelajaran muatan 

lokal adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 

36 ayat (1, 2, 3), dan Pasal 38 ayat (2), UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Muatan lokal merupakan 

kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan 

ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak 

sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain sehingga harus menjadi mata 

pelajaran tersendiri. 

Pada kenyataannya, tidak bisa dipungkiri huruf Jawa merupakan salah satu 

pelajaran yang sulit terutama bagi generasi muda yang mempelajari bahasa Jawa. 

Bayangan sulitnya menghafal bentuk-bentuk huruf yang rumit juga banyaknya 

huruf yang harus dihafal, ditambah lagi jika sudah dihadapkan dengan kaidah-

kaidah penulisan aksara Jawa semakin membuat pelajar enggan untuk 

mempelajari apalagi memperdalam penguasaan baca tulis huruf Jawa. Adanya SK 
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Gubernur tersebut di atas, setidaknya pelajar diharuskan untuk mempelajari 

budaya Jawa khususnya tentang huruf Jawa (aksara Jawa), melalui pelajaran 

bahasa Jawa di sekolah diharapkan supaya para pelajar tidak melupakan hasil 

kebudayaan daerahnya sendiri. 

Di dalam Kurikulum Bahasa Jawa SMP/MTs Review 2008, dari empat 

aspek (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) keterampilan berbahasa 

yang berhubungan dengan pembelajaran huruf Jawa adalah aspek membaca dan 

menulis. Dalam kurikulum tersebut terdapat kompetensi dasar membaca huruf 

Jawa dan kompetensi dasar menulis huruf Jawa. Pada tingkat SMP/MTs kelas 

VIII siswa harus dituntut untuk dapat menulis paragraf berhuruf Jawa terdiri atas 

5-7 kalimat dan membaca paragraf sederhana yang terdiri atas 5-7 kalimat. Pada 

pembelajaran huruf Jawa ini diharapkan siswa dapat membaca dan menulis huruf 

Jawa secara baik dan benar sesuai kaidah penulisan huruf Jawa. 

Menurut Tarigan (1994:2) keterampilan berbahasa dalam kurikulum 

mencakup empat jenis yaitu, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keterampilan menyimak 

merupakan keterampilan pertama yang dipelajari manusia. Kemudian diikuti 

dengan membaca dan menulis. Keempat keterampilan tersebut merupakan catur 

tunggal, yaitu antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan satu 

kesatuan yang tidak  dapat dipisahkan. 

Jika disesuaikan dengan urutan pemerolehan keterampilan berbahasa, 

keterampilan membaca didapatkan lebih dahulu dari pada keterampilan menulis. 

Akan tetapi dalam pembelajaran huruf Jawa di sekolah, sering kali guru 
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memperkenalkan huruf Jawa dengan menggabungkan antara aspek membaca dan 

aspek menulis huruf Jawa, akan tetapi lebih diutamakan pada kegiatan menulis 

huruf Jawa. Melalui keterampilan menulis, siswa diharapkan akan luwes dalam 

menuliskan bentuk-bentuk huruf Jawa, selain itu juga dapat memudahkan siswa 

dalam mengingat bentuk-bentuk huruf Jawa, serta siswa dapat secara langsung 

menerapkan kaidah penulisan huruf Jawa. Semakin banyak berlatih menulis huruf 

Jawa maka siswa akan mudah memahami kaidah penulisan huruf Jawa. Setelah 

penguasaan terhadap huruf Jawa dan pemahaman kaidah penulisan huruf Jawa 

dikuasai dengan baik, maka  proses pembelajaran membaca huruf Jawa akan lebih 

mudah bagi siswa. Hal ini memu nculkan dugaan adanya hubungan antara 

kemampuan menulis huruf Jawa dengan kemampuan membaca huruf Jawa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai korelasi antara kemampuan menulis huruf Jawa 

dengan kemampuan membaca huruf Jawa. Peneliti ingin sekali mengetahui 

bagaimana korelasi antara kemampuan menulis huruf Jawa dengan kemampuan 

membaca huruf Jawa jika dilihat dari perolehan nilai yang didapatkan oleh siswa 

dalam tes menulis huruf Jawa dan tes membaca huruf Jawa. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kenyataan menunjukkan 

bahwa huruf Jawa merupakan salah satu pelajaran yang sulit terutama bagi 

generasi muda yang mempelajari bahasa Jawa. Bayangan sulitnya menghafal 

bentuk-bentuk huruf yang rumit juga banyaknya huruf yang harus dihafal, 
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ditambah lagi jika sudah dihadapkan dengan kaidah-kaidah penulisan aksara Jawa 

semakin membuat pelajar enggan untuk mempelajari apalagi memperdalam 

penguasaan baca tulis huruf Jawa. Adanya SK Gubernur tersebut di atas, 

setidaknya pelajar diharuskan untuk mempelajari budaya Jawa khususnya tentang 

huruf Jawa (aksara Jawa), melalui pelajaran bahasa Jawa di sekolah diharapkan 

supaya para pelajar tidak melupakan hasil kebudayaan daerahnya sendiri. 

Empat aspek keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis) merupakan catur tunggal yaitu antara satu dan yang lainnya saling 

berhubungan. Dalam kurikulum bahasa Jawa, dari keempat keterampilan 

berbahasa, yang berhubungan dengan huruf Jawa adalah keterampilan membaca 

dan menulis huruf Jawa. 

Dalam pembelajaran huruf Jawa di sekolah, penguasaan terhadap huruf 

Jawa akan mudah untuk dikuasai melalui keterampilan menulis. Keterampilan 

menulis memudahkan siswa dalam mengingat bentuk-bentuk huruf Jawa, 

perangkat huruf Jawa, dan secara langsung siswa dapat menerapkan kaidah 

penulisan huruf Jawa. Setelah penguasaan terhadap huruf Jawa dikuasai dengan 

baik, maka  proses pembelajaran membaca huruf Jawa akan lebih mudah bagi 

siswa. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, masalah yang muncul sangatlah 

komplek, antara lain: (1) bagaimana minat siswa dalam pembelajaran menulis dan 

membaca huruf Jawa, (2) bagaimana proses pembelajaran menulis dan membaca 
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huruf Jawa di sekolah, (3) bagaimana penguasaan siswa terhadap pembelajaran 

huruf Jawa di sekolah. Namun, dalam penelitian ini peniliti hanya ingin menenilti 

tentang adanya hubungan antara kemampuan menulis huruf Jawa dengan 

kemampuan membaca huruf Jawa pada siswa kelas VIII MTs NU Banat Kudus. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Dilihat dari identifikasi dan pembatasan  masalah di atas, didapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut: adakah hubungan (korelasi) antara kemampuan 

menulis huruf Jawa dengan kemampuan membaca huruf Jawa pada siswa kelas 

VIII MTs NU Banat Kudus? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara kemampuan menulis huruf Jawa dengan kemampuan membaca huruf Jawa 

pada siswa kelas VIII MTs NU Banat Kudus. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  manfaat secara teoritis 

dan praktis: 

1) Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 

penelitian  pendidikan di Indonesia. Penelitian  ini juga diharapkan menambah 

khasanah pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca tentang hubungan (korelasi) 
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antara kemampuan menulis huruf Jawa dengan kemampuan membaca huruf Jawa. 

Selain itu bermanfaat untuk dipakai sebagai bahan penelitian lebih lanjut. 

 

2) Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan  manfaat, yaitu: (1) memberi 

masukan bagi guru bahasa Jawa dalam meningkatkan prestasi kemampuan 

menulis dan membaca huruf Jawa pada siswa, siswa harus diberikan motivasi 

untuk selalu belajar dan berlatih secara intensif, (2) memberi masukan kepada 

guru bahasa Jawa untuk terlebih dahulu memaksimalkan pembelajaran terhadap 

dasar-dasar pengetahuan huruf Jawa pada siswa, demi kelancaran pembelajaran 

selanjutnya, (3) memotivasi siswa untuk terus belajar dan berlatih keterampilan 

menulis dan membaca huruf Jawa, agar kemampuan menulis dan membaca huruf 

Jawa lebih baik, (4) sebagai usaha melestarikan hasil kebudayaan Jawa melalui 

ketrampilan menulis huruf Jawa dan melalui ketrampilan membaca huruf Jawa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Landasan Teoretis 

Teori-teori yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian ini, 

terdiri atas: (1) Hakikat menulis, (2) menulis huruf Jawa, (3) kaidah-kaidah 

penulisan huruf Jawa, (4) hakikat membaca, (5) membaca huruf Jawa, (6) Kriteria 

menulis dan membaca huruf Jawa, (7) hubungan antara menulis dan membaca. 

 

2.1.1 Hakikat Menulis 

Menulis merupakan sesuatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam 

kegiatan menulis ini maka sang penulis haruslah terampil memanfaatkan 

grafologi, struktur bahasa dan kosa kata. Keterampilan menulis tidak akan datang 

secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan 

teratur (Tarigan 1983:3-4). 

Suriamiharja (1996:1-2) menyatakan bahwa menulis adalah kegiatan 

melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Dalam menulis diperlukan 

adanya suatu bentuk ekspresi gagasan yang berkesinambungan dan mempunyai 

urutan logis dengan menggunakan kosa kata dan tata bahasa tertentu atau kaidah 

bahasa yang digunakan sehingga dapat menggambarkan atau dapat menyajikan 

informasi yang diekspresikan secara jelas. 

Tarigan (1986:21) mengatakan menulis adalah menurunkan atau 

melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang 



8 

 

dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-

lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa atau gambaran grafik itu. 

Menurut Tarigan (1986:3), menulis merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk komunikasi secara tidak langsung, tidak 

secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan kegiatan produktif dan 

ekspresif. 

Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus 

dengan latihan dan praktek yang teratur. Hal ini desebabkan karena keterampilan 

menulis mempunyai tataran yang lebih tinggi dibanding dengan ketiga 

keterampilan berbahasa yang lain. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat diselaraskan bahwa menulis 

adalah suatu kegiatan terorganisir yang dapat menimbulkan tindak komunikasi 

secara tidak langsung karena bentuknya berupa tulisan. Menulis merupakan 

kegiatan produktif yang dapat mengkomunikasikan gagasan, ide atau pesan 

kepada orang lain tanpa adanya komunikasi secara langsung. Menulis tidak bisa 

diperoleh secara spontan tetapi harus dilakukan latihan secara teratur, karena 

menulis bukan faktor bawaan. 

 

2.1.2 Menulis Huruf Jawa 

Menulis huruf Jawa merupakan salah satu kompetensi yang ada dalam 

kurikulum KTSP mata pelajaran bahasa Jawa. Kompetensi ini harus dikuasai oleh 

siswa. Dalam kompetensi menulis huruf Jawa diharapkan siswa mampu menyalin 

aksara latin menjadi aksara Jawa dengan benar.  
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Berdasarkan beberapa pendapat mengenai hakikat menulis. Dapat 

disimpulkan bahwa menulis huruf Jawa adalah suatu kegiatan melukiskan 

lambang-lambang grafik dengan menggunakan huruf Jawa (aksara Jawa). 

Menurut Hardyanto (2009:3), agar dapat menulis (dan membaca) huruf Jawa 

perlu diketahui perangkat huruf Jawa. Adapun perangkat huruf Jawa tersebut 

yaitu dentawyanjana, pasangan, sandhangan, pada, angka, huruf murda, huruf 

rekan, dan huruf swara. Disamping mengenal perangkat huruf Jawa, perlu 

diketahui juga kaidah-kaidah penulisan bahasa Jawa dengan huruf Jawa. 

 

2.1.3 Kaidah-Kaidah Penulisan Huruf Jawa 

Dalam subbab ini akan dijelaskan tentang kaidah-kaidah penulisan huruf 

Jawa diantaranya adalah: (1) kaidah penulisan Dentawyanjana, (2) kaidah 

penulisan pasangan dan panjingan huruf Jawa, (3) kaidah penulisan tanda baca 

huruf Jawa (pada), (4) kaidah penulisan sandhangan huruf Jawa, (5) kaidah 

penulisan huruf murda dan angka huruf Jawa, (6) kaidah penulisan aksara swara 

dan aksara rekan, (7) kaidah penulisan dwipurwa dan awalan anuswara, (8) 

kaidah penulisan akhiran –a dan –i, (9) kaidah penulisan akhiran –an dan –en, 

(10) kaidah penulisan akhiran –e/ipun dan –ana, (11) kaidah penulisan akhiran –

akè/-aken. 

2.1.3.1 Kaidah Penulisan Dentawyanjana (Aksara Legena) 

Dentawyanjana atau aksara legena adalah aksara atau huruf Jawa yang 

belum mendapat penanda bunyi lain, atau bisa disebut huruf baku. Dalam tulisan 

Jawa huruf baku jumlahnya ada 20 buah, yaitu: 
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a 

ha 

n 

na

c 

ca

r 

ra

k 

ka

f 

da 

t 

ta

s 

sa

w 

wa

l 

la

p 

pa 

d 

dha

j 

ja

y 

ya

v 

nya

m 

ma 

g 

ga

b 

ba

q 

tha

z 

nga
 

Penulisan huruf Jawa tidak menggunakan spasi antara kata dengan kata. 

Letak tulisan huruf Jawa pada kertas bergaris berada dibawah garis 

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

Jawa. Huruf Jawa berkembang dari huruf dewanagari yaitu huruf yang digunakan 

untuk menulis bahasa Sansekerta. Kaidah ini tidak berlaku bila huruf Jawa 

tersebut ditulis pada kertas polos. 

 

2.1.3.2 Kaidah Penulisan Pasangan dan Panjingan Huruf Jawa 

Menurut Hardyanto (2009:5-7) pasangan berfungsi menjadikan huruf 

diatasnya atau huruf di depannya menjadi konsonan (sigeg). Contohnya bnD 

huruf n-nya menjadi konsonan (sigeg) sehingga dibaca bandha bukan banadha, 

tmP huruf m-nya menjadi konsonan, sehingga dibaca tampa bukan tamapa. 
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 Pasangan berjumlah 20 buah sesuai dengan dentawyanjana, yaitu: 

a  H 

ha 

n     N 

na 

c     C 

ca

r    R 

ra

k     K 

ka

f     F 

da 

t     T 

ta 

s  S 

sa

w     W 

wa

l     L 

la

p   P 

pa 

d     D 

dha

j     J 

ja

y     Y 

ya

v    V 

nya

m     M 

ma 

g    G 

ga 

b     B 

ba 

q      

Q 

tha

z      

Z 

nga
 

Berdasarkan bentuk dan letaknya kedua puluh pasangan dibagi menjadi lima jenis 

seperti berikut. 

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

(huruf ke 14), ---G (huruf ke 17), dan --- Z (huruf ke 20).  

Contoh: bpkRn = bapak rana rkYt\ = rakyat 

2. Huruf potongan, ditulis di belakang huruf yang di-pasangi, yaitu: H (huruf 

pertama), S (huruf ke 8), dan P (huruf ke 11). 

Contoh: tkHy = tak aya  tnP = tanpa 

3. Huruf potongan, ditulis di bawah huruf yang di-pasangi tidak digandeng, 

yaitu: ---K (huruf ke 5), --- T (huruf ke 7), ---L (huruf ke 10), ---D (huruf ke 12), --

- Q (huruf ke 19). 
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Contoh: pnQ = pantha   knD = kandha 

Pasangan --- K --- T --- L bila diberi sandhangan suku dan wyanjana, wujudnya 

kembali utuh. 

Contoh: pkÒ|w = pak tuwa  pkÑ`m = Pak Krama     

smnÓ|z = saman lunga pkÑÂai = Pak Kyai 

4. Mempunyai bentuk tersendiri, penulisannya digandeng dengan huruf yang di-

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

Contoh: mznNns\ = mangan nanas 

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

yaitu: ---C (huruf ke 3), ---F (huruf ke 6), --- J (huruf ke 13), ---M (huruf  ke 16), ---B 

(huruf ke 18). 

Contoh: pnC = panca   tmB = tamba 

Disamping pasangan, dalam bahasa Jawa juga terdapat gugus konsonan yang 

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

boleh diterapkan pada pasangan yang ditulis di bawah huruf yang diberi 

pasangan . Hal ini berdasarkan kaidah penulisan huruf Jawa tidak boleh 

tumpuk tiga. 

Contoh: mzn\kWci  tidak boleh ditulis mznÑci 
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  wisHm\bLes\ tidak boleh ditulis wisHmBes\  

2.1.3.3 Kaidah Penulisan Tanda Baca Huruf Jawa 

Tanda-tanda baca pada huruf Jawa disebut pada. Di dalam huruf Jawa 

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

tidak terdapat tanda tanya (?) dan tanda seru (!). 

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

ada 12 macam seperti berikut. 

1. ?  disebut adeg-adeg atau ada-ada, dipakai untuk pembukaan 

kalimat (termasuk wacana). 

2. .0.  disebut pada pancak, digunakan untuk: (1) menutup cerita 

berbentuk prosa; (2) penutup wasanabasa dalam surat. 

3. ,  disebut pada lingsa, digunakan seperti halnya koma, kalau 

sudah ada pangkon tidak perlu tanda ini. Pada lambang tanda ini 

digunakan sebagai pemisah baris (gatra) 

4. .  disebut pada lungsi, fungsinya seperti tanda titik. Bila yang 

diberi tanda ini sudah suku kata tertutup (dengan pangkon) tinggal 

menambah pada lingsa sesudahnya. 
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5. ;  disebut pada pangkat, gunanya untuk: (1) mengapit angka 

huruf Jawa, (2) seperti titik dua pada huruf latin. Penggunaanya dapat 

dilihat pada bagian angka dibawah. 

6. ?0?  disebut guru atau uger-uger, digunakan untuk: (1) surat, 

sesudah satatabasa, (2) permulaan cerita berbentuk prosa. 

7. ¥ disebut pada luhur, bunyinya mangajapa, gunanya untuk 

pembukaan surat di depan satatabasa, berasal dari atasan/orang tua kepada 

bawahan/anak. 

8. ¦ disebut pada madya sebagai pembukaan surat dari 

sesama/sederajat. 

9. § disebut pada andhap sebagai pembukaan surat dari bawahan/anak 

kepada atasan/orang tua. 

10. ¥ bC  ¥ disebut purwa pada, di tengah tersebut berbunyi 

becik sebagai pembuka karya sastra berbentuk tembang di depan bait 

pertama pupuh pertama. 
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11. ¥ !F`  ¥ disebut madya pada, ditengah-tengah itu berbunyi 

mandrawa artinya jauh, pada ini ditulis  di akhir pupuh bila akan berganti 

jenis tembang (bersambung pupuh lain). 

12. ¥ b  ¥ disebut wasana pada, di tengah-tengah berbunyi iti 

artinya tamat, pada ini digunakan pada akhir cerita yang ditulis dalam 

bentuk tembang. 

 

2.1.3.4 Kaidah Penulisan Sandhangan Huruf Jawa 

 Menurut Hardyanto (2009:11-13) sandhangan adalah tanda yang di pakai 

untuk mengubah lafal huruf Jawa dan pasangan. Ada empat jenis sandhangan 

yaitu: (1) sandhangan swara berfungsi mengubah lafal vokal, (2)  sandhangan 

wyanjana berfungsi membentuk gugus konsonan dengan mengkonsonankan huruf 

atau pasangan yang diberi sandhangan ini, (3) sandhangan panyigeging wanda 

berfungsi sebagai konsonan penutup kata, (4) sandhangan pangkon berfungsi 

untuk mengkonsonankan huruf Jawa. Masing-masing diuraikan dibawah ini. 

1. Sandhangan swara,  ada 5 buah yaitu: 

a. ---i disebut ulu(wulu) ditulis di atas huruf sebagai penanda suara i; bila 

yang diberi sandhangan pasangan yang terletak di bawah huruf , wulunya 

berada di atas huruf yang di-pasangi. 
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Contoh: wzi, siti, bibi, mesQi, jmPi, 

b. ---u disebut suku ditulis bersambung dengan huruf atau pasangan yang 

diberi sandhangan sebagai penanda suara u. 

Contoh: wuzu, suti, bbu,lmPu, 

c. [--- disebut taling ditulis di depan huruf yang diberi sandhangan sebagai 

penanda suara è, bila yang diberi sandhangan adalah pasangan, letak 

taling di depan huruf yang di-pasangi. 

Contoh: [z[n, su[p, r[nT, [t[mP, 

d. [---o disebut taling tarung, ditulis mengapit huruf yang diberi 

sandhangan sebagai penanda suara o; bila yang diberi sandhangan adalah 

pasangan yang terletak dibawah, taling tarung mengapit huruf yang di-

pasangi, sedangkan pada pasangan yang terletak di belakang huruf yang 

di-pasangi, taling berada di depan huruf yang di-pasangi dan tarung-nya 

di belakang pasangan. 

Contoh: [zo[no, [bo[do, [lo[ro, m[nDo, 

[jo[mPo, 

e. ---e disebut pepet, ditulis diatas huruf, sebagai penanda suara e; bila yang 

diberi sandhangan adalah pasangan yang terletak di bawah, pepet terletak 
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diatas huruf yang di-pasangi. Bila pepet digunakan bersama-sama dengan 

cecak, tanda cecak berada di tengan-tengah pepet. Bila digunakan bersama 

layar, tanda layar berada di samping pepet. 

Contoh: ke[nDo, ken, sug_, bnTe/, sege/, 

Huruf r dan l bila mendapat sandhangan pepet ini mempunyai bentuk 

tersendiri yaitu x (pasangan-nya P) dan X (pasangan-nya ---eL). 

Contoh: xg, aXm\, sjkeLg,  

2. Sandhagan wyanjana (penanda gugus konsonan), tiga buah yaitu: 

a. ---] disebut cakra, pengganti panjingan (klaster) r, ditulis bersambung 

dengan huruf atau pasangan yang dilekati. 

Contoh: ck], gt], [sLo[ P]t\, 

b. ---} disebut keret, pengganti cakra dan pepet, ditulis bersambung dengan 

huruf atau pasangan yang dilekati. 

Contoh: kt}m\, p}nJk\,  

c. ---- disebut pengkal, pengganti panjingan y, ditulis bersambung dengan 

huruf atau pasangan yang dilekati. 
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Contoh: [kop-h, mf-, amBÂ,  

3. Sandangan panyigeging wanda (penutup suku kata), 3 buah yaitu: 

a. ---h disebut wigyan, pengganti ha sigeg, ditulis di belakang huruf atau 

pasangan; bila pasangan-nya terletak dibawah, wigyan ditulis di belakang 

huruf yang dipasangi. 

Contoh: zlh, Xmh, lum]h, chy, whyu, 

b. ---/ disebut layar, pengganti r sigeg, ditulis diatas huruf atau pasangan; 

bila pasangan-nya terletak di bawah, layar ditulis di atas huruf yang di-

pasangi. 

Contoh: gmB/, munTi/, gw/,  

c. ---= disebut cecak, pengganti z sigeg, ditulis di atas huruf atau pasangan; 

bila pasangan-nya terletak di bawah, cecak ditulis di atas huruf yang di-

pasangi. 

Contoh: ly=, wy=, [k]mP=\, g[mB=Â o, 

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

untuk mengkosonankan huruf Jawa. Pangkon berfungsi juga sebagai tanda 

koma (pengganti pada lingsa/ ,); bila pangkon diikuti pada lingsa artinya 

sama dengan pada lungsi/ . (tanda titik).  
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Contoh: bpk\ = bapak  fijrg\ = dijarak 

 
 
2.1.3.5 Kaidah Penulisan Huruf Murda dan Angka Huruf Jawa 

1. Huruf Murda 

Huruf murda pada prinsipnya tidak pernah ada. Yang biasa disebut huruf 

murda sebenarnya adalah huruf mahaprana, yaitu huruf yang disuarakan dengan 

nafas berat. Jumlah huruf murda ada 8 buah seperti berikut. 

 ! @ # $ % ^ & * 

huruf murda dapat dipakai untuk menuliskan nama gelar dan mana diri, nama 

geografi, nama lambang pemerintahan, dan nama lembaga berbadan hukum. 

Huruf  murda jumlahnya terbatas, tidak semua huruf yang daftar di dalam carakan 

ada huruf murda-nya. Oleh arena itu, pemakaian aksara murda tidak identik 

dengan pemakaian huruf kapital di dalam ejaan latin. 

Contoh: !bi!uh = Nabi Nuh  @lik]sk\ = Kali Krasak 

    *bf\*vuwzi = Babad Banyuwangi 

 
 
 
2. Angka 

a. Angka huruf Jawa seperti berikut. 

1 = 1; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5; 6 = 6; 7 = 7; 8 = 8; 9 = 9;  

0 = 0. 
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Agar tidak membingungkan, penulisan angka ini diberi pada pangkat di depan 

dan di belakangnya. 

b. Angka dipakai untuk menyatakan (i) ukuran panjang, berat, luas, dan isi, 

(ii) satuan waktu, (iii) nilai uang, (iv) kuantitas. 

Contoh: ?fw[n;36;[snTi[m[te/. = Dawane 36 sentimeter. 

c. Angka lazim dipakai untuk menuliskan nomor jalan, rumah, kode pos, dan 

nomor telepon pada alamat. 

Contoh: Jalan Surabaya 6, Malang 65145, telpon 51334 

jln\surby;6;ml=;65145,tilPun\;51334; 

d. Angka dipakai untuk menomori bagian-bagian karangan dan ayat kitab 

suci. 

Contoh: bb\;5,psl\;5,kc;252; 

e. Lambang bilangan yang dapat ditulis dengan satu atau dua kata tulis 

dengan aksara, kecuali apabila lambang bilangan dipakai secara berurutan, 

seperti di dalam pemaparam dan perincian. 

Contoh: ?putu[nszln=k[bh. = Putune sanga lanang kabeh. 

?a[nKa[kh:ln=;3;,w[fon\;7;. 

Anake akeh: lanang 3, wadon 7. 
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f. Saat dapat dinyatakan dengan angka atau aksara. 

Contoh: Senen, 8 Juli 1996, pukul 8.45 

se[nn\;8;juli;1996;pukul\;8.45;. 

g. Angka yang menyatakan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian 

agar lebih mudah dibaca. 

Contoh: Dhuwite luwih saka 240 yuta rupiyah. 

?duwi[tTluwihsk;240;yutrupiyh. 

h. Bilangan pecahan dapat ditulis dengan angka atau aksara. 

Contoh: ;3/4;[mte/ = ¾ meter 

2.1.3.6 Kaidah Penulisan Aksara Swara dan Aksara Rekan 

1. Aksara Swara (Huruf Suara) 

a. Huruf suara ada 5 macam, yaitu: 

  A I U E O 

  A I U E O 
 

b. Huruf swara digunakan untuk menuliskan huruf vokal yang menjadi suku 

kata, terutama yang berasal dari bahasa asing untuk mempertegas 

pelafalannya. 

Contoh: Emnu[al\ = Emanuel O/gnissi = Organisasi 
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c. Huruf swara tidak dapat dijadikan sebagai aksara pasangan sehingga 

aksara sigeg yang terdapat di depannya harus dikonsonankan (dimatikan) 

dengan pangkon.  

Contoh: wuln\O[kTobe/ = wulan Oktober 

d. Huruf swara dapat diberi sandhangan wigyan, layar, dan cecak. 

2. Aksara Rekan (Huruf Rekaan) 

a. Huruf Rekan (rekaan) ada 5 buah, yaitu: 

k+ p+ f+ g+ j+ 

kh f dz gh z 
  

b. Huruf rekan dipakai untuk menuliskan huruf konsonan kata-kata asing 

yang masih dipertahankan seperti aslinya. 

c. Huruf rekan dapat menjadi aksara pasangan, dapat diberi pasangan, serta 

dapat diberi sandhangan. Bila diberi sandhangan wulu, layar, atau cecak, 

tida buah cecak pada huruf rekaan berada di depan, bila diberi pepet tiga 

buah cecak tersebut berada di tengahnya. 

. Contoh: ?kuwip+u=si[np+itmin\. = kuwi fungsine vitamin 

2.1.3.7 Kaidah Penulisan Dwipurwa dan awalan Anuswara 

1. Penulisan Dwipurwa 

 Kata ulang khususnya dwipurwa, ditulis sesuai dengan pelafalannya. 

 Contoh: Xlr  = lelara  peput] = peputra 

2. Awalan nasal (ater-ater anuswara);am\,an\,ab\,a=. 
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a. Penulisan kata berawalan anuswara yang luluh dengan permulaan kata 

dasarnya, huruf a yang mengawali awalan nasal itu dapat dituliskan atau 

tidak. 

Contoh: zisi  = ngisi  atau  azisi  = angisi 

b. Penulisan kata berlawanan anuswara yang tidak luluh dengan permulaan 

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

penulisannya dengan huruf latin) huruf a itu tidak perlu. 

Contoh: a[nFo[z= = ndongeng a=[g]o[p-ok\ = nggropyok 

2.1.3.8 Kaidah Penulisan Akhiran –a dan –i 

1. Akhiran (panambang) –a (a) 

a. Bila bersambung dengan kata yang berakhir huruf legena penulisannya 

seperti apa adanya. 

Contoh: bisa = bisaa  luza = lungaa 

b. Bila bersambung dengan kata yang bersuku akhir selain y dan 

bersandhangan wulu atau taling, akhiran a berubah menjadi y. 

Contoh: bliy = balia  [r[ny = rènèa 

Tetapi bila suku terakhir menggunakan huruf y, penulisan akhiran a 

tidak berubah. Contoh penulisannya kpi][ya = kapriyèa 
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c. Bila bersambung dengan kata yang bersuku akhir selain w dan 

bersandhangan suku, atau taling tarung, akhiran a berubah menjadi w. 

Contoh: mLebuw = mlebua  z=[gow = nganggoa 

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

tidak berubah. Contoh penulisannya nwua = nawua 

d. Bila bersambung dengan suku kata tertutup (sigeg), akhiran a berubah 

menjadi seperti huruf penutupnya (sigeg-nya). 

Contoh: mznN = mangana  sb/r = sabara 

2. Akhiran –i (ai) 

a. Bila bersambung dengan suku kata terbuka, mendapatkan pertolongan 

akhiran –an (an\ ), maka penulisannya memakai pasangan   N . 

contoh: vukni = nyukani  z}gnNi = ngregani 

b. Bila bersambung dengan suku kata tertutup, huruf a-nya menjadi seperti 

huruf penutupnya. 

Contoh: [n[mPLkKi = nèmplèki 

 
 

2.1.3.9 Kaidah Penulisan Akhiran –an dan –en  

1. Akhiran –an (an\) 
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a. Bila bersambung dengan suku kata terbuka dan legena huruf a-nya 

kebanyakan luluh dengan huruf penutupnya. 

Contoh: gwn\ = gawan [swn\ = sewan 

b. Bila bersambung dengan suku kata terbuka bersandhangan wulu, wulunya 

berubah menjadi taling. 

Contoh: b[ln\ = balèn  s[mBn\ = sambèn 

c. Bila bersambung dengan suku kata terbuka bersandhangan wulu atau 

taling dan tidak luluh, huruf a  pada akhiran an\ berubah menjadi y 

Contoh: peg[wyn\ = pegawèan 

d. Bila bersambung dengan suku kata terbuka bersandhangan suku, sukunya 

berubah menjadi taling tarung. 

Contoh: bebu[ron\ = beburon b[mBon\ = bumbon 

e. Bila bersambung dengan suku kata terbuka bersandhangan taling tarung, 

huruf a-nya hilang tinggal n\ . 

Contoh: [bo[don\ = bodhon 

f. Bila bersambung dengan suku kata tertbuka bersandhangan suku atau 

taling tarung dan tidak luluh, huruf a pada akhiran an\ berubah 

menjadi w. 
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Contoh: kmjuwn\ = kamajuan  j[gown\ = jagoan 

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

menjadi seperti huruf penutupnya (sigeg-nya). 

Contoh: jznNn\ = jaganan bub/rn\ = bubaran 

2. Akhiran –en (aen\ ) 

a. Bila bersambung dengan suku kata terbuka berubah menjadi nen\ 

penulisannya tidak menggunakan pasangan  N  . 

 

Contoh: ttnen\ = tatanen  gwnen\ = gawanen 

b. Bila bersambung dengan suku kata tertutup, huruf a-nya berubah 

menjadi seperti huruf penutupnya. 

Contoh: jupukKen\ = jupuken [go[dogGen\ = godhogen 

2.1.3.10 Kaidah Penulisan Akhiran –e/ipun dan –ana 

1. Akhiran –e/ipun ([a/aipun\ ) 

a. Bila bersambung dengan suku kata terbuka menjadi [a/aipun\ 

penulisannya tidak menggunakan pasangan  N . 

Contoh: xg[n = reganè xginipun\  = reginipun 

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

menjadi seperti huruf penutupnya. 
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Contoh: bedu[gG = bedhuge bedugGipun\ = bedhugipun 

2. Akhiran –ana (an) 

a. Bila bersambung dengan suku kata terbuka, mendapat pertolongan akhiran 

an\ , maka penulisannya harus memakai pasangan  N . Bila suku kata 

berakhir legena, maka huruf a pada akhiran an\  petolongan luluh 

dengan huruf akhir tersebut. 

Contoh: XznNn = lenganana gwnNn = gawanana 

Bila suku akhir terbuka dengan sandhangan wulu, wulunya berubah 

menjadi taling. 

Contoh: b[lnNn = balènana t[lnNn = talènana 

Bila suku kata akhir terbuka dengan sandhangan suku, sukunya berubah 

menjadi taling tarung. 

Contoh: s[zonNn = sangonana l[konNn = lakonana 

b. Bila bersambung dengan suku kata tertutup, huruf a-nya berubah 

menjadi seperti huruf penutupnya. 

Contoh: xsikKn = resikana 
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2.1.3.11 Kaidah Penulisan Akhiran –ake/-aken 

Akhiran –akè/-aken (a[k/aken\ )  

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

menjadi seperti huruf penutupnya. 

Contoh: zeculL[k = ngeculakè 

Ada beberapa kata yang bersuku kata akhir tertutup bila mendapat akhiran 

a[k/aken\ berubah menjadi kke/kken\ . 

Contoh: mkn\ - mkkK[k = makakakè 

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

maka penulisannya mendapat pertolongan sigeg k . (Dalam hal ini 

hukum persandian dalam bahasa Jawa berlaku, yaitu: a + a = a, i/ è + a = è, 

dan u/o + a = o). 

Contoh: ffi  - afF[fkH[k  = ndadekakè 

 
 
2.1.4 Hakikat Membaca 

Membaca adalah suatu aktifitas pengucapan dengan melisankan atau 

dalam hati. Pendapat ini dipertegas atau diperkuat oleh pendapat-pendapat peneliti 

seperti dibawah ini. 
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Menurut Tarigan (1987:7) membaca adalah proses penyandian kembali 

dan pembacaan sandi (a recording and decoding process), artinya dalam kegiatan 

membaca ada dua upaya untuk menggabungkan kata-kata tulis (writen word) 

dengan makna bahasa lisan (oral language meaning). Dengan kata lain, Anderson 

dalam Tarigan (1985:7) mengatakan bahwa sebuah aspek pembacaan sandi adalah 

menghubungkan kata-kata tulis dengan makna bahasa lisan yang mencakup 

pengubahan tulisan atau cetakan menjadi bunyi yang bermakna. 

Menurut Wiryodijoyo (1989:1) membaca adalah pengucapan kata-kata dan 

perolehan arti dari barang tulisan. Kegiatan ini melibatkan analisis dan 

pengorganisasian berbagai kemampuan yang kompleks, termasuk di dalamnya 

pelajaran pemikiran, pertimbangan, pemecahan masalah, yang berarti 

menimbulkan kejelasan informasi bagi pembaca. 

Sementara itu Cole (dalam Wiryodijoyo 1989:1) berpendapat bahwa 

membaca adalah proses psikologis untuk menentukan arti kata-kata tertulis. 

Membaca melibatkan penglihatan, gerak mata, pembicaraan batin, ingatan, 

pengetahuan mengenai kata yang dapat dipahami, dan pengalaman pembacanya. 

Menurut Tampubolon (1987:5) membaca adalah satu dari empat 

kemampuan bahasa pokok, dan satu bagian atau komponen dari komunikasi 

tulisan.Keterampilan membaca di bedakan atas dua tingkatan. Tingkatan pertama 

adalah membaca permulaan yaitu tingkat pengenalan huruf-huruf sebagai 

lambang bunyibahasa. Tingkatan kedua adalah membaca pemahaman atau 

membaca lanjut yaitu membaca teks dengan berusaha memahami isi teks tersebut. 
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Lebih lanjut lagi Tampubolon (1987:6) mengemukakan bahwa membaca 

lanjut pada dasarnya merupakan proses kognitif. Walaupun pada taraf penerimaan 

lambang-lambang tulisan diperlukan kemampuan-kemampuan motoris berupa 

gerakan-gerakan mata, kebanyakan dari kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan 

pikiran atau penalaran termasuk ingatan. 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis bahwa membaca adalah 

melihat serta memahami apa yang tertulis dengan melisankan atau dalam hati. 

Beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan juga bahwa 

membaca merupakan usaha menggali dan menghasilkan sesuatu dari lambang 

bunyi yang tertulis. 

 

2.1.5 Membaca Huruf Jawa 

Membaca huruf Jawa merupakan salah satu kempetensi yang harus 

dikuasai oleh siswa dalam pelajaran bahasa Jawa. Sesuai dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran bahasa Jawa tingkat 

SMP/MTs, diharapkan mampu membaca dan memahami bacaan sederhana 

berhuruf Jawa 5-7 kalimat, serta diharapkan mampu untuk menulis paragraf 

sederhana yang terdiri atas 5-7 kalimat menggunakan huruf Jawa. 

Pada dasarnya membaca huruf Jawa itu sprosesnya sama seperti membaca 

huruf latin atau membaca huruf arab dan huruf-huruf yang lain. Dalam membaca 

huruf Jawa bahan bacaan yang digunakan adalah bacaan yang ditulis dengan huruf 

Jawa (aksara Jawa). Dari berbagai pendapat mengenai hakikat membaca di atas 
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dapat disimpulkan membaca huruf Jawa adalah suatu kegiatan menterjemahkan 

tulisan berhuruf Jawa dengan melisankan atau dalam hati. 

 

2.1.6 Kriteria Menulis dan Membaca Huruf Jawa  

2.1.6.1 Kriteria menulis huruf Jawa 

Kriteria menulis huruf Jawa dalam penelitian ini adalah kesesuaian tulisan 

dalam penggunaan perangkat huruf Jawa serta kaidah-kaidah penulisan bahasa 

Jawa dengan huruf Jawa. Siswa dituntut agar dapat menulis huruf Jawa dengan 

baik dan benar sesuai dengan perangkat dan kaidah-kaidah penulisan huruf Jawa. 

 

2.1.6.2 Kriteria membaca huruf Jawa 

Kriteria penilaian membaca huruf Jawa dalam penelitian ini ada tiga 

macam, yaitu pelafalan, kelancaran, dan intonasi dalam membaca. Siswa dituntut 

agar dapat melafalkan bacaan huruf Jawa dengan benar. Selain itu juga dalam 

membaca harus lancar dan berintonasi yang baik sesuai dengan isi bacaan. 

Kriteria penilaian di atas dapat mengukur pengetahuan dan pemahaman siswa 

tentang huruf Jawa dan kaidah-kaidah penulisan huruf Jawa. Apabila seorang 

siswa telah mengerti dan memahami tentang perangkat huruf Jawa dan kaidah-

kaidah huruf Jawa dengan baik maka sangatlah mungkin siswa tersebut dapat 

membaca huruf Jawa dengan baik pula, sebaliknya apabila seorang siswa kurang 

memahami tentang perangkat huruf Jawa dan kaidah-kaidah penulisan huruf Jawa 

maka siswa tersebut dalam membaca huruf Jawa akan mengalami kesulitan. 
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2.1.7 Hubungan antara Keterampilan Menulis dan Membaca 

Menurut Sumantri (1998) yang dikutip oleh Setyawan dalam makalah 

yang berjudul “Pikiran dan Bahasa dalam Kajian Psikolinguistik” menyebutkan 

bahwa, bahasa adalah media manusia berpikir secara abstrak yang memungkinkan 

objek-objek faktual ditransformasikan menjadi simbol-simbol abstrak. Dengan 

adanya transformasi ini maka manusia dapat berpikir mengenai tentang sebuah 

objek, meskipun objek itu tidak terinderakan saat proses berpikir itu dilakukan. 

Bahasa sebagai wujud atau hasil proses dan sebagai sesuatu yang diproses baik 

berupa bahasa lisan maupun bahasa tulis. Pada hakikatnya dalam kegiatan 

berkomunikasi terjadi proses memproduksi dan memahami ujaran. Dengan kata 

lain, dalam penggunaan bahasa terjadi proses mengubah pikiran menjadi kode dan 

mengubah kode menjadi pikiran. 

(http://susilo.adi.setyawan.student.fkip.uns.ac.id/2009/10/21/pikiran-dan-bahasa-

dalam-kajian-psikolinguistik/). 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa saat melakukan kegiatan 

menulis, di dalam otak (pikiran) seseorang telah memiliki gambaran bentuk 

simbol-simbol apa yang akan ditulis. Sama halnya saat proses membaca, di dalam 

otak (pikiran) seseorang telah tergambar tentang bentuk simbol-simbol yang 

dibaca. 

 

2.2 Kerangka Berfikir 

Kemampuan membaca dan menulis huruf Jawa adalah sebagian 

kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa dalam pelajaran bahasa Jawa. Agar 
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dapat menulis dan membaca huruf Jawa dengan baik maka siswa harus 

mengetahui tentang perangkat huruf Jawa. Selain itu, siswa juga harus paham dan 

menguasai kaidah penulisan huruf Jawa, serta dibutuhkan latihan secara intensif.  

Proses pembelajaran huruf Jawa di sekolah, sering kali guru 

memperkenalkan huruf Jawa dengan menggabungkan aspek menulis dan 

membaca, akan tetapi lebih diutamakan pada aspek menulis huruf Jawa. Melalui 

kegiatan menulis, siswa diharapkan akan mudah mengingat dan luwes dalam 

menulis bentuk-bentuk huruf Jawa dan perangkat huruf Jawa. Selain itu juga 

siswa dapat secara langsung menerapkan aturan penulisan huruf Jawa. Semakin 

banyak berlatih menulis huruf Jawa maka siswa akan mudah memahami kaidah-

kaidah penulisan huruf Jawa. Setelah siswa mampu menguasai huruf Jawa dengan 

baik, maka siswa akan mudah dalam membaca tulisan huruf Jawa 

Keadaan tersebut memunculkan pemikiran untuk meneliti adanya 

hubungan yang signifikan antara kemampuan menulis huruf Jawa dengan 

kemampuan membaca huruf Jawa. Usaha ini dilakukan dengan mengukur 

kemampuan menulis huruf Jawa siswa dengan kemampuan membaca huruf Jawa 

siswa melalui tes menulis dan tes membaca huruf Jawa. 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berfikir yang telah dikemukakan 

di atas, hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan antara kemampuan menulis 

huruf Jawa dengan kemampuan membaca huruf Jawa pada siswa kelas VIII MTs 

NU Banat  Kudus.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi mengenai keterampilan 

berbahasa yang memfokuskan pada kemampuan menulis huruf Jawa dengan 

kemampuan membaca huruf Jawa. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan 

antara variabel kemampuan menulis huruf Jawa dengan variabel kemampuan 

membaca huruf Jawa. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasi. Adapun desain 

penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Bagan : Skema Rancangan Penelitian 

Keterangan: 

X : Kemampuan menulis huruf Jawa 

Y : Kemampuan membaca huruf Jawa 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya 

X Y



35 

 

atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat), sedangkan variabel terikat 

adalah variabel yang menjadi akibat adanya variabel bebas (Arikunto 2006:119). 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas (X) dan satu variabel 

terikat (Y), yaitu: 

a) Kemampuan menulis huruf Jawa sebagai variabel bebas (X), 

b) Kemampuan membaca huruf Jawa sebagai variabel terikatnya (Y). 

 

3.3  Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2006:130). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi kelas VIII MTs NU  

Banat Kudus tahun pelajaran 2009/2010 berjumlah 339 siswi. Populasi tersebut  

terbagi dalam tujuh kelas yaitu kelas VIII A 48 siswi, kelas VIII B 49 siswi, kelas 

VIII C 47 siswi, kelas VIII D 49 siswi, kelas VIII E 49 siswi, kelas VIII F 49 

siswi, dan kelas VIII G 48 siswi. 

Setelah populasi ditetapkan selanjutnya apakah populasi itu diteliti 

keseluruhan atau sebagian saja, pengertian ini disebut sampel. Menurut Arikunto 

(2006:131), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Pengambilan sampel harus dapat menggambarkan keadaan populasi yang 

sebenarnya atau bersifat representatif yaitu mewakili populasi. Mengingat 

kepentingan ini, maka pengambilan sampel dilakukan secara acak (random 

sampling) yaitu dengan “mencampur” subjek-subjek di dalam populasi sehingga 

semua subjek dianggap sama. 
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Penentuan ukuran sampel ditentukan berdasarkan pendapat Arikunto 

(2006:134) yang menyatakan apabila jumlah subyek besar, maka dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Sampel penelitian sejumlah 49 siswa. 

Sampel tersebut diambil secara acak, masing-masing kelas diambil tujuh siswa.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan untuk 

memperoleh data mengenai kemampuan menulis huruf Jawa dan kemampuan 

membaca huruf Jawa pada siswa adalah soal tes.  

Penyusunan instrumen tes menulis dan tes membaca dilakukan dengan 

menyesuaikan materi huruf Jawa yang telah dipelajari oleh siswa yaitu huruf 

dentawyanjana, huruf pasangan, dan sandhangan. Instrumen yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan menulis huruf Jawa dan kemampuan membaca 

huruf Jawa berupa soal tes paragraf bahasa Jawa yang terdiri dari 5 kalimat. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Ada dua macam data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, yakni: 

(1) data kemampuan menulis huruf Jawa, dan (2) data kemampuan membaca 

huruf Jawa. Untuk memperoleh data mengenai kemampuan menulis dan membaca 

huruf Jawa, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan melalui 

tes menulis dan tes membaca huruf Jawa. 
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3.5.1 Tes Menulis Huruf Jawa 

Tes menulis huruf Jawa dilakukan dengan memberikan soal yang berisi 

sebuah paragraf Jawa latin yang terdiri dari 5 kalimat, kemudian siswa diminta 

untuk menulis paragraf tersebut ke dalam huruf Jawa. Kalimat 1-4 pada soal 

sudah dibuat lengkap jadi siswa hanya menuliskan kalimat ke dalam huruf Jawa  

sesuai dengan soal. Tetapi pada kalimat ke-5 di dalam soal memang sengaja 

kalimatnya dibuat belum lengkap sehingga siswa harus melengkapi kalimat 

tersebut sesuai dengan pemikiran masing-masing siswa, jadi pada kalimat ke-5 

masing-masing siswa memiliki jawaban yang berbeda. 

Aspek yang dinilai dari keterampilan menulis huruf Jawa yaitu, kesesuaian 

penulisan berdasarkan kaidah-kaidah penulisan huruf Jawa. Penilaian dilakukan 

dengan cara menghitung perkarakter tulisan huruf Jawa dari tiap-tiap kalimat.  

Tabel 1. Penskoran kemampuan menulis huruf Jawa 

Aspek Kalimat Kriteria Skor

Kesesuaian tulisan 
huruf Jawa dengan 
kaidah-kaidah 
penulisan huruf Jawa,  
yang dihitung 
perkarakter dari tiap-
tiap kalimat 

 

1 • Terdiri dari 21 karakter 21 

2 • Terdiri dari 26 karakter 26 

3 • Terdiri dari 26 karakter 26 

4 • Terdiri dari 35 karakter 35 

5 

• Terdiri dari 24 karakter 
ditambah beberapa karakter 
yang disesuaikan dengan 
kalimat dari masing-masing 
siswa 

24 + ... 
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Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa skor tiap-tiap kalimat disesuaikan 

dengan jumlah karakter tulisan huruf Jawa yang ada pada tiap-tiap kalimat 

tersebut. Skor pada tiap-tiap kalimat yang didapatkan oleh masing-masing siswa 

selanjutnya dijumlahkan, kemudian dibagi skor maksimal yang seharusnya 

diperoleh oleh masing-masing siswa. Dari hasil pembagian skor tersebut 

kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan nilai akhir keterampilan menulis 

huruf Jawa. 

 

3.5.2 Tes Membaca Huruf Jawa 

Tes membaca huruf Jawa dilakukan dengan memerintahkan siswa untuk 

membaca paragraf huruf Jawa langsung di hadapan guru. Paragraf yang dibaca 

adalah hasil dari tes menulis siswa, sehingga dimungkinkan siswa bisa 

menghafalkan isi paragraf pada saat tes kemampuan menulis. Untuk mengatasi 

hal tersebut yaitu saat siswa membaca huruf Jawa harus menunjuk kata demi kata 

apa yang dibaca dengan menggunakan jari telunjuk (ditudingi). Aspek yang 

dinilai dari keterampilan membaca huruf Jawa meliputi: pelafalan, kelancaran, 

dan intonasi dalam membaca. Pada penilaian tes membaca yang lebih diutamakan 

adalah pada aspek pelafalan karena pada aspek pelafalan memiliki tingkat 

kesulitan yang paling tinggi, sehingga dalam skor penilaian pada aspek pelafalan 

diberikan bobot lebih besar dari aspek kelancaran dan aspek intonasi. 

Tabel 2. Aspek dan skor penilaian kemampuan membaca huruf Jawa 

No Aspek Kriteria Skor

1. Pelafalan • Tidak ada kesalahan dalam pelafalan suku kata 
• Ada 1-2 suku kata yang salah pelafalannya 

10 
9-8 
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 • Ada 3-4 suku kata yang salah pelafalannya 
• Ada 5-6 suku kata yang salah pelafalannya 
• Ada lebih dari 6 suku kata yang salah 

pelafalannya 

7-6 
5-4 
3-1 

2. Kelancaran • Lancar secara runtut tidak ada pengulangan 
• Terjadi  1-2 kali pengulangan 
• Terjadi  3-4 kali pengulangan 
• Banyak pengulangan, nafas tersengal-sengal 
• Tidak lancar (siswa banyak dibantu guru) 

5 
4 
3 
2 
1 

3. Intonasi • Intonasi sangat baik 
• Intonasi  baik 
• Intonasi cukup 
• Intonasi kurang 
• Sangat kurang 

5 
4 
3 
2 
1 

 

Berdasarkan penskoran di atas, skor tertinggi yang dapat diperoleh siswa 

adalah 20 (dua puluh). Dari skor mentah yang didapatkan oleh masing-masing 

siswa, kemudian dikonversikan atau diubah dalam nilai untuk mendapatkan nilai 

keterampilan menulis huruf Jawa. Rumus yang digunakan untuk mengubah skor 

menjadi nilai adalah: 

 

Keterangan: 

S : Nilai yang dicari atau diharapkan 

R : Skor mentah yang diperoleh siswa 

N : Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

SM : Standart Mark (besarnya skala yang dikehendaki) dalam hal ini 100 

(Purwanto 2004:130). 
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3.6 Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Uji Validitas 

Instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data, benar tidaknya 

suatu data tergantung pada baik tidaknya instrumen pengambilan data. Untuk 

mengetahui tingkat kevalidan suatu instrumen sebaiknya dilakukan uji validitas 

terlebih dahulu. Uji validitas instrumen dilakukan pada setiap butir soal. Untuk 

mengukur valididas setiap item butir soal, digunakan rumus  korelasi “r” product 

moment. Setelah dilakukan uji coba instrumen diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 3. Data uji validitas instrumen tes kemampuan menulis huruf Jawa 

No. Nomor butir 
1 2 3 4 5 

1 5 10 9 9 9 
2 3 10 8 10 8 
3 5 10 9 10 9 
4 2 5 5 9 4 
5 1 7 3 5 2 
6 4 8 5 6 2 
7 6 8 5 7 6 
8 2 5 8 8 2 
9 3 5 6 8 3 

10 4 9 10 9 10 
∑ 35 77 68 81 55 

 

Sebelum menganalisa data di atas menggunakan rumus  korelasi “r” 

product moment, terlebih dahulu dibuat tabel persiapan yang terdapat pada 

lampiran 6. Data pada tabel persiapan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 

rumus korelasi “r” product moment berikut ini: 
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rXY : angka indeks korelasi “r” product moment 

N  : jumlah populasi 

∑X  : jumlah seluruh skor X 

∑Y  : jumlah skor Y 

 Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 7. Perhitungan 

menggunakan rumus  korelasi “r” product moment, rtabel untuk N = 10 taraf 

signifikansi 95% adalah 0,632. Jika hasil perhitungan rhitung lebih besar dari rtabel, 

maka butir soal tersebut dinyatakan valid, sedangkan jika hasil perhitungan rhitung 

≤ r tabel, maka butir item dinyatakan tidak valid. 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas instrumen tes diperoleh 

informasi bahwa rhitung  yang dikorelasikan dengan rtabel untuk N = 10 didapat rtabel 

sebesar 0,576, yaitu sebanyak 5 butir soal valid.  

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Di samping validitas, suatu instrumen juga harus bersifat reliabel. 

Reliabilitas menunjukkan pada pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah cukup baik (Arikunto 2006:178). 

Pada tes kemampuan menulis huruf Jawa, untuk menguji reliabilitas 

instrumen digunakan rumus Alpha, karena tes ini menggunakan bentuk tes uraian. 

Setelah dilakukan uji coba instrumen diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4. Data uji reliabilitas instrumen tes kemampuan menulis huruf Jawa 

No. Nomor butir 
1 2 3 4 5 

1 5 10 9 9 9 
2 3 10 8 10 8 
3 5 10 9 10 9 
4 2 5 5 9 4 
5 1 7 3 5 2 
6 4 8 5 6 2 
7 6 8 5 7 6 
8 2 5 8 8 2 
9 3 5 6 8 3 

10 4 9 10 9 10 
∑ 35 77 68 81 55 

 

Sebelum menganalisa data di atas menggunakan rumus alpha, terlebih 

dahulu dibuat tabel persiapan yang terdapat pada lampiran 8. Uji koefisien 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus alpha sehingga 

satu buah tes diujicobakan hanya satu kali pada subyek yang sama. Koefisien 

reliabilitas instrumen dihitung dengan: 

 

Keterangan : 

r11   Reliabilitas instrumen 

n  = Banyaknya butir soal 

2
  Jumlah varians skor tiap-tiap item 

  = Varians total 

 Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 9. Perhitungan 

menggunakan rumus Alpha menghasilkan r11= 0,741 dan rtabel untuk N = 10 taraf 
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signifikansi 95% adalah 0,632. Hal ini berarti bahwa r hitung lebih besar dari r tabel 

(0,741 ≥ 0,632). Dengan demikian, soal yang diujicobakan dinyatakan reliabel. 

 

3.7 Analisis Data 

Untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis penelitian maka setelah data 

yang diperlukan terkumpul dilakukan analisis data sehingga dapat menghasilkan 

simpulan. Untuk memperoleh simpulan tersebut ada dua tahapan yang harus 

ditempuh yaitu tahap tabulasi dan tahap pengolahan data. 

 

3.7.1 Tahap Tabulasi 

Pada tahap ini adalah melakukan kegiatan merekap nilai yang masuk dan 

menghitung nilai rata-rata yang kemudian ditabulasikan ke dalam tabel atau 

kolom-kolom perhitungan. 

 

3.7.2 Tahap Pengolahan Data 

Data yang sudah diperoleh setelah ditabulasikan kemudian dianalisis 

dengan teknik analisis korelasi product moment. Teknik analisis data ini 

digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan menggunakan taraf 

signifikansi 5% atau percaya 95% dari keputusan yang diambil adalah benar. 

Kemungkinan menolak hipotesis yang benar adalah 5 dari 100 derajat kebebasan 

45. Rumus yang digunakan untuk menganalisis data tersebut di atas adalah 

sebagai berikut: 
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  : angka indeks korelasi “r” product moment 

N  : jumlah populasi 

∑X  : jumlah seluruh skor X 

∑Y  : jumlah skor Y  

Menurut Arikunto (2006:170) harga rxy menunjukkan indeks korelasi 

antara dua variabel yang dikorelasikan. Setiap nilai korelasi mengandung tiga 

makna, yaitu: (1) ada tidaknya korelasi, (2) arah korelasi, (3) besarnya korelasi. 

1) Ada tidaknya korelasi, ditunjukkan oleh besarnya angka yang terdapat di 

belakang koma, misalnya 0,0002, maka dapat dianggap bahwa antara variabel 

X dengan variabel Y, karena kalau toh ada, angkanya terlalu kecil, lalu 

diabaikan. 

2) Arah korelasi, yaitu arah yang menunjukkan kesejajaran antara nilai variabel 

X dengan nilai variabel Y. Arah dari korelasi ini ditunjukkan oleh tanda 

hitung yang di depan indeks. Jika tandanya plus (+), maka arah korelasinya 

positif, sedangkan kalau minus (-) maka arah korelasinya negatif. 

3) Besarnya korelasi, yaitu besarnya angka yang menunjukkan kuat tidaknya, 

atau mantap tidanya kesejajaran antara dua variabel yang diukur korelasinya. 

Dalam hal menentukan besarnya korelasi ini kita tidak perlu memperhatikan 

tanda hitung di depan indeks. Oleh karena itu adanya makna positif dan 

negatif juga diartikan sebagai besarab dalam garis bilangan dengan tanda (-) 

dan (+) maka tidak sedikit kita yang terkecoh mengartikan besarnya korelasi. 
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Setelah diperoleh nilai r, lalu dikonsultasikan ke Tabel r-Product Moment. 

selain itu, ada cara lain yang lebih sederhana dan mudah tetapi kuno yaitu 

menggunakan interpretasi terhadap koefisien korelasi yang diperoleh, atau nilai r. 

Interpretasi tersebut adalah sebagai berikut (Arikunto 2006:276). 

Tabel 5. Interpretasi nilai r 

Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0.800 sampai dengan 1.00

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 

Tinggi

Cukup 

Agak rendah 

Rendah 

Sangat rendah (Tak berkorelasi) 

 

Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan program Microsoft 

Office Excel 2007. Adapun kemungkinan-kemungkinan dari hasil penelitian 

adalah sebagai berikut. 

1. Apabila nilai r yang diperoleh dari perhitungan sama atau lebih dari nilai r 

tabel (rhitung  ≥ r tabel), maka hipotesis nihil ditolak. Artinya kedua variabel ada 

hubungan yang positif dan signifikan. 

2. Apabila nilai r yang diperoleh dari perhitungan lebih kecil dari nilai r tabel 

(rhitung < rtabel), maka hipotesis nihil diterima. Artinya kedua variabel tidak 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil tes 

kemampuan menulis huruf Jawa dan tes kemampuan membaca huruf Jawa pada 

siswa kelas VIII MTs NU Banat Kudus tahun ajaran 2009/2010. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dalam subbab ini disajikan hasil penelitian berupa pengumpulan data yang 

meliputi hasil tes kemampuan menulis huruf Jawa dan kemampuan membaca 

huruf Jawa, serta analisis uji hipotesis. 

4.1.1 Hasil tes kemampuan menulis huruf Jawa 

Pada penelitian untuk mengukur kemampuan menulis huruf Jawa, tes yang 

digunakan berupa tes menulis. Siswa diminta untuk menulis sebuah paragraf 

berhuruf latin yang terdiri dari 5 kalimat. Paragraf tersebut kemudian ditulis ke 

dalam huruf Jawa. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan tes menulis adalah 

40 menit. 

Hasil tes kemampuan menulis huruf Jawa berupa skor mentah, kemudian 

dikonversikan dalam bentuk nilai yang hasilnya dapat dilihat pada lampiran 3.  

Dari hasil tes kemampuan menulis diketahui nilai tertinggi yang diperoleh siswa 

adalah 98 dan nilai terendah adalah 50. Kemudian, nilai rata-rata tes menulis 

dapat diketahui dari perhitungan jumlah nilai yang diperoleh siswa dibagi dengan 

jumlah siswa adalah . 
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4.2.1 Hasil tes kemampuan membaca huruf Jawa 

Hasil tes membaca tulisan huruf Jawa yang diperoleh berupa skor mentah, 

kemudian skor mentah tersebut dikonversikan dalam bentuk nilai sehingga 

diperoleh hasil yang dapat dilihat pada lampiran 5. Dari hasil tes kemampuan 

membaca huruf Jawa diketahui  bahwa nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 

95 dan nilai terendah adalah 40. Kemudian, nilai rata-rata tes membaca huruf 

Jawa dapat diketahui dari perhitungan jumlah nilai yang diperoleh siswa dibagi 

dengan jumlah siswa adalah . 

 

4.1.3 Analisis Uji Hipotesis 

Selanjutnya untuk mengetahui korelasi antara kemampuan menulis huruf 

Jawa dengan kemampuan membaca huruf Jawa, penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan rumus korelasi “r” product moment. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 11.  

Berdasarkan perhitungan rumus korelasi “r” product moment diperoleh 

nilai  (rhitung) = 0,384. Selanjutnya pengujian hipotesis koefisien korelasi 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai koefisien korelasi yang telah didapat 

dari perhitungan (rhitung) dengan rtabel koefisien korelasi product moment taraf 

kepercayaan 95%. Jika rhitung lebih besar dari rtabel maka hipotesis diterima, 

sedangkan jika rhitung lebih kecil dari rtabel maka hipotesis ditolak. 

Tabel harga kritik dari “r” product moment, taraf kepercayaan 95% untuk 

N = 49 adalah 0,281. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rhitung lebih besar 
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dari rtabel (0,384 ≥ 0,281). Nilai korelasi yang telah diperoleh sebesar 0,384 

mempunyai tiga makna, yaitu: 

1) angka tersebut menunjukkan adanya korelasi antara variabel X (kemampuan 

menulis huruf Jawa) dengan variabel Y (kemampuan membaca huruf Jawa); 

2) arah korelasi positif di depan indeks korelasi positif, hal ini menunjukkan 

adanya korelasi sejajar searah artinya semakin baik kemampuan menulis 

huruf Jawa, maka kemampuan membaca huruf Jawa juga akan baik; 

3) besar korelasi dikatakan rendah, karena rxy: 0,384 jika dikonsultasikan ke 

tabel interpretasi nilai r berada pada interval antara 0,200 sampai dengan 

0,400 dikatakan rendah.  

Oleh karena itu, hipotesis nihil ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa 

ada korelasi antara kemampuan menulis huruf Jawa dengan kemampuan membaca 

huruf Jawa pada siswa kelas VIII MTs NU BANAT KUDUS. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan meliputi tes menulis huruf Jawa dan tes membaca huruf Jawa. 

Berdasarkan hasil kedua tes tersebut dapat diketahui bagaimana hubungan antara 

kemampuan menulis huruf Jawa dengan kemampuan membaca huruf Jawa. Selain 

itu juga dapat diketahui bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa saat 

melakukan tes menulis huf Jawa dan tes mambaca huruf Jawa. Pemerolehan hasil 

penelitian merujuk pada pemerolehan skor dan nilai yang dicapai siswa ketika 

mengerjakan tes menulis huruf Jawa dan tes membaca huruf Jawa.  
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4.2.1 Korelasi (hubungan) antara kemampuan menulis huruf Jawa dengan 

kemampuan membaca huruf Jawa  

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis penelitian korelasi dengan 

menggunakan rumus korelasi “r” product moment. Dapat diketahui bahwa rhitung 

lebih besar dari rtabel (0,384 ≥ 0,281), hal ini menunjukkan adanya hubungan 

antara kemampuan menulis huruf Jawa dengan kemampuan membaca huruf Jawa 

pada siswa kelas VIII MTs NU Banat Kudus. Sehingga penelitian ini dapat 

bermakna bahwa siswa yang memiliki kemampuan menulis huruf Jawa baik, 

maka kemampuan membaca huruf Jawa akan baik dan sebaliknya siswa yang 

memiliki kemampuan menulis huruf Jawa tidak baik maka kemampuan membaca 

huruf Jawa juga tidak baik. 

Dalam proses penelitian untuk mendapatkan data-data mengenai 

kemampuan menulis huruf Jawa dan kemampuan membaca huruf Jawa,  

ditemukan bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada saat 

melakukan tes menulis huruf Jawa dan tes membaca huruf Jawa. Kesalahan-

kesalahan siswa yang dilakukan pada saat tes menulis huruf Jawa sangat 

berhubungan dengan tes membaca huruf Jawa karena bacaan yang harus dibaca 

adalah hasil tes menulis dari masing-masing siswa sendiri. Jika siswa melakukan 

kesalahan dalam tes menulis huruf Jawa, maka dalam tes membaca huruf Jawa 

siswa harus mampu membaca hasil tulisanya. Akan tetapi jika siswa tersebut tidak 

bisa membaca sesuai dengan hasil tulisannya sendiri berarti siswa tersebut 

melakukan kesalahan dalam tes membaca dan dapat mengurangi skor penilaian 

tes membaca. 
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Dalam kegiatan menulis dan membaca huruf Jawa untuk memperoleh 

kemampuan menulis dan membaca huruf Jawa yang baik, hal yang terpenting 

adalah harus menguasai bentuk-bentuk aksara Jawa dan pemahaman tentang 

kaidah-kaidah penulisan huruf Jawa. Kurangnya penguasaan terhadap huruf Jawa 

dan pemahaman tentang kaidah-kaidah penulisan huruf Jawa akan berpotensi 

banyak melakukan kesalahan dalam menulis huruf Jawa, selain itu juga dapat 

mengurangi kelancaran saat membaca dan menjadikan intonasi saai membaca 

menjadi tidak baik. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa sebagian 

siswa kurang begitu menguasai huruf Jawa dan kaidah-kaidah penulisan huruf 

Jawa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bentuk kesalahan yang dilakukan pada 

saat tes menulis huruf Jawa, dan dapat dilihat juga pada saat tes membaca huruf 

Jawa. Pada saat tes membaca huruf Jawa masih banyak siswa yang melakukan 

kesalahan pada aspek pelafalan, karena tidak bisa membaca atau melafalkan 

tulisan huruf Jawa. Ada juga siswa yang melafalkan kata yang tidak terdapat 

dalam tulisan, itu berarti siswa tersebut belum menguasai huruf Jawa dan kaidah-

kaidah penulisan huruf Jawa. 

 

4.2.2 Bentuk-bentuk kesalahan dalam tes menulis huruf Jawa  

Berdasarkan pada hasil tes kemampuan menulis huruf Jawa banyak 

ditemukan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan tes 

menulis huruf Jawa. Bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan siswa adalah 

kesalahan dalam kaidah-kaidah penulisan huruf Jawa. Terdapat sebelas bentuk 
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kesalahan yaitu (1) Penulisan kata jadian (tembung andhahan); (2) penggunan 

pangkon, (3) penulisan sandhangan wigyan; (4) penulisan aksara re; (5) penulisan 

sandhangan keret; (6) penulisan pasangan cecak; (7) penggunaan sandhangan 

taling dan pepet; (8) penulisan kata yang terdapat huruf vokal sebagai suku kata; 

(9) penulisan bentuk sandhangan dan letaknya; (10) penulisan aksara pasangan 

Ha-Sa-Pa dan letaknya; (11) penulisan tanda baca koma (pada lingsa) dan titik 

(pada lungsi).  Berikut ini, penjelasan mengenai bentuk-bentuk kesalahan yang 

telah dilakukan oleh siswa dalam tes menulis huruf Jawa. 

1) Penulisan kata jadian (tembung andhahan) 

Bisa dikatakan seluruh siswa yang mengikuti tes menulis huruf Jawa salah 

dalam menuliskan kata jadian. Contohnya pada kata ‘liburan’  yang berasal 

dari kata dasar libur  mendapatkan akhiran an (libur + an). Jika kata ‘liburan’ 

ditulis kedalam huruf Jawa maka  huruf a-nya berubah menjadi seperti 

huruf penutupnya (sigeg-nya). Tulisan siswa yang salah ketika menulis kata 

‘liburan’ yaitu liburn\ , sedangkan tulisan kata ‘liburan’ yang benar 

adalah lib/urn\ . 

2) Penggunaan pangkon 

 Fungsi sandhangan pangkon adalah untuk mengonsonankan huruf Jawa, 

karena huruf Jawa bersifat silabik atau suku kata. Pangkon hanya boleh 
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digunakan di akhir kata atau kalimat. Cara mengkonsonankan huruf di tengah 

kata (contoh: siswa) atau mengkonsonankan huruf terakhir dalam kata yang 

kemudian dilanjutkan dengan kata berikutnya (contoh: arep teka), yaitu 

dengan menggunakan aksara pasangan baik di bawah atau di belakang huruf 

yang dikonsonankan (disigeg). Masih banyak siswa yang tidak mengerti 

penggunaan pangkon, sehingga apabila siswa melihat huruf konsonan baik di 

tengah atau di akhir kata maupun kalimat maka siswa menggunakan pangkon. 

Wujud kesalahan yang dilakukan oleh siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6. Wujud kesalahan penggunaan sandhangan pangkon  

Kata Penulisan responden yang 
salah 

Penulisan yang benar 

liburan sekolah liburn\se[kola\ lib/urnSe[kolh 

arep teka arep\tek axpTek 

sedhelok maneh sede[lok\m[na\ se[d[lokM[nh 

siswa sis\w sisW 

 

3) Penulisan sandhangan wigyan 

Pada setiap kata yang akhir suku kata berupa konsonan [h] seperti pada 

kata ‘sekolah,maneh’ masih banyak siswa yang menulis dengan menggunakan 

aksara Ha kemudian diberi pangkon. Penulisan yang benar adalah dengan 

menggunakan wigyan (h). Wujud kesalahan yang dilakukan oleh siswa dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 7. Wujud kesalahan penulisan sandhangan wigyan 

Kata Penulisan responden 
yang salah 

Penulisan yang benar 

sekolah  se[kola\ se[kolh 

manèh m[na\ m[nh 

kabèh k[ba\ k[bh 

 

4) Penulisan aksara re 

Pada penulisan aksara re seperti pada kata ‘arep, rencana’ banyak siswa 

yang menulis dengan aksara ra diberi pepet, penulisan yang benar yaitu 

dengan aksara pa ceret (x). Meskipun penulisan aksara re yang ditulis 

dengan aksara ra diberi pepet itu salah akan tetapi dalam pelafannya tetap 

sama dengan aksara pa ceret (x). Wujud kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 8. Wujud kesalahan penulisan aksara re 

Kata Penulisan responden yang 
salah 

Penulisan yang benar 

arep arep\ axp\ 

rencana 
renCn   

ren\cn 

xnCn 
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5) Penulisan sandhangan keret dan aksara a yang berubah menjadi y 

  Sebagian besar siswa salah dalam menulis sandhangan keret dan aksara 

a pada kata ‘rèkrèasi'. Mereka kesulitan pada suku kata rè dan suku kata krè. 

Suku kata rè penulisan yang benar yaitu taling kemudian aksara ra ([r), 

sedangkan suku kata krè penulisannya yaitu taling aksara ka dicakra ([k]). 

Selain itu juga semua siswa salah dalam menuliskan aksara a yang berubah 

menjadi aksara y. Wujud kesalahan yang dilakukan oleh siswa dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 9. Wujud kesalahan penulisan sandhangan keret 

Kata Penulisan responden 
yang salah 

Penulisan yang benar 

rèkrèasi 
 [r[kRasi 

xk}asi 

rekReasi 

xk]easi 

xke]Asi 

[rk}asi 

[rk\[rasi 

[r[k]ysi 
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6) Penulisan sandhangan cecak 

Pada penulisan kata yang menggunakan konsonan [ŋ] seperti pada kata 

‘wong, kanggo’ masih ada siswa yang menulis dengan aksara nga (z) 

kemudian diberi pangko (\ ). Penulisan konsonan [ŋ] yang benar yaitu dengan 

sandhangan cecak (--=--). Wujud kesalahan yang dilakukan oleh siswa dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 10. Wujud kesalahan penulisan sandhangan cecak 

Kata Penulisan responden 
yang salah Penulisan yang benar 

wong [woz\ [w=o 

kanggo kz\[go k=[go 

 

7) Penggunaan sandhangan taling dan pepet 

Masih banyak siswa yang bingung antara penggunaan taling dan pepet. 

Taling ([) berbunyi [è] seperti pada kata ‘rèkrèasi’, sedangkan pepet (----e) 

berbunyi [e] seperti pada kata ‘arep, sekolah, teka’. Wujud kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 11. Wujud kesalahan penggunaan sandhangan taling dan pepet 

Kata Penulisan responden 
yang salah 

Penulisan yang benar 

rèkrèasi  rekReasi [r[k]ysi 

sekolah  [s[kolh se[kolh 

maneh mnea\ m[nh 
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8) Penulisan kata yang terdapat huruf vokal sebagai suku kata 

Ada beberapa siswa yang menulis suku kata berupa huruf vokal dengan 

menggunakan aksara swara A. Penulisan yang benar adalah dengan 

menggunakan aksara Ha, sedangkan aksara swara digunakan untuk 

menuliskan huruf vokal yang menjadi suku kata, terutama yang berasal dari 

bahasa asing untuk mempertegas pelafalannya. Wujud kesalahan yang 

dilakukan siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 12. Wujud kesalahan penulisan kata yang terdapat huruf vokal 

sebagai suku kata 

Kata Penulisan responden 
yang salah Penulisan yang benar 

arep Axp\ axp\  

atinè Ati[n ati[n 

rèkrèasi xke]Asi [r[k]asi 

 
 

9) Penulisan bentuk sandhangan dan letaknya 

Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian siswa yaitu kesalahan pada letak 

dan bentuk penulisan sandhangan seperti wigyan (h), wulu (---i), pepet (---e), 

taling ([), taling tarung ([---o). Masih banyak siswa yang kurang teliti dalam 

menulis bentuk sandhangan, contohnya ketika menulis  wigyan ditulis seperti 

tarung, ketika menulis wulu dan pepet itu hampir sama karena wulu-nya 
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terlalu besar sehingga bentuknya hampir seperti pepet atau sebaliknya pepet 

ditulis terlalu kecil. Selain itu letak penulisan sandhangan juga banyak yang 

salah, contohnya ketika menulis aksara pasangan yang letaknya di bawah 

kemudian diberi wulu atau pepet ada yang menulis wulu di atas huruf 

pasangan (di bawah huruf yang diberi pasangan). Ada juga yang menulis 

pasangan aksara Ha-Sa-Pa yang letak penulisannya ada di belakang huruf 

yang diberi pasangan kemudian diberi pepet, beberapa siswa menuliskan  

pepet di atas huruf yang diberi pasangan. Wujud kesalahan yang dilakukan 

siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 13. Wujud kesalahan letak sandhangan  

Kata Penulisan responden yang 
salah 

Penulisan yang benar 

liburan sekolah 
 

liburneS[kola\ 

liburn[S[kolh 

lib/urnSe[kolh 

arep sinau 
 

arepiSnau axpiSnau 

   

10) Letak penulisan aksara pasangan Ha-Sa-Pa 

Penulisan aksara pasangan adalah harus tepat di bawah huruf yang diberi 

pasangan, kecuali pasangan aksara Ha-Sa-Pa. Penulisan pasangan Ha-Sa-Pa 

yang benar yaitu ditulis di belakang huruf yang diberi pasangan ___H., 

___S, ___P. Beberapa siswa melakukan kesalahan dalam menuliskan aksara 
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pasangan itu tidak tepat dibawah huruf yang diberi pasangan akan tetapi 

ditulis di bawah agak kekanan. Selain itu penulisan pasangan Ha-Sa-Pa juga 

masih ada yang menulis di bawah huruf yang diberi pasangan. Ada beberapa 

siswa ketika menulis aksara pasangan Pa bentuknya seperti pangkon. 

 
11) Penulisan tanda baca koma (pada lingsa) dan titik (pada lungsi) 

Dalam penulisan huruf Jawa tanda baca koma ditandai dengan pada lingsa 

(,) dan tanda baca titik ditandai dengan pada lungsi (.). Ada beberapa siswa 

yang kurang memperhatikan tanda baca koma dan titik ini sehingga dalam 

menuliskan tanda tersebut masih ditulis sama seperti ketika menulis dalam 

tulisan latin. 

 

4.2.3 Bentuk-bentuk kesalahan dalam tes membaca huruf Jawa 

Pada penilaian tes kemampuan membaca huruf Jawa terdapat tiga aspek 

penilaian yang harus diperhatikan yaitu; aspek pelafalan, aspek kelancaran, dan 

aspek intonasi. Berdasarkan masing-masing aspek penilaian tersebut, terdapat 

bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh sebagian besar siswa pada saat 

melakukan tes membaca huruf Jawa. Di bawah ini akan dijelaskan secara lebih 

rinci mengenai bentuk-bentuk kesalahan yang telah dilakukan siswa dalam 

membaca huruf Jawa berdasarkan masing-masing aspek.  
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4.2.3.1 Aspek pelafalan.  

Hal tersulit yang harus dilakukan siswa adalah membaca hasil tes menulis 

huruf Jawa pada masing-masing siswa. Meskipun terdapat kesalahan dalam 

penulisan, akan tetapi siswa diminta agar dapat membaca bacaan huruf Jawa hasil 

tulisanya sendiri. Kesalahan pelafalan banyak terjadi dikarenakan kesalahan 

penulisan yang dilakukan sendiri oleh siswa, tetapi siswa tidak bisa membaca atau 

melafalkan hasil tulisanya secara benar sesuai dengan apa yang telah ditulis. 

Kesalahan pelafalan misalnya: 

1) Bunyi [t�] dan [d�] pada kata ‘mesthi, sedhèlok, padha’. Cara pelafalan 

bunyi [t�] dan [d�] yang benar adalah ujung lidah menekan rapat pada langit-

langit keras kemudian tiba-tiba dilepaskan, akan tetapi banyak siswa dalam 

melafalkan bunyi [t�] dan [d�] dilafalkan dengan bunyi [t] dan [d] yang cara 

pelafalanya adalah ujung lidah menekan rapat pada gusi kemudian tiba-tiba 

dilepaskan. Konsonan [t�] dan [d�] adalah  konsonan hambat letup apiko-

palatal, sedangkan konsonan [t] dan [d] adalah konsonan hambat letup apiko-

alveolar. 

2) Bunyi vokal [ə] (pada kata sekolah, rencana, dll.) dan vokal [e] (pada kata 

rèkrèasi, manèh, atinè, dll.). Masih banyak siswa yang terbalik-balik dalam 

melafalkan bunyi vokal [ə] dan [e]. Pelafalan yang benar pada vokal [ə] dan 

[e]; 1) berdasarkan tinggi rendahnya lidah yaitu vokal [ə] dan [e] posisi lidah 

berada di tengah atau disebut vokal madya; 2) berdasarkan bagian lidah yang 

bergerak, vokal [ə] dihasilkan oleh gerakan peranan lidah bagian tengah, 

sedangangkan vokal [e] dihasilkan oleh gerakan lidah bagian depan; 3) 
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berdasarkan bentuk bibir, saat melafalkan vokal [ə] dan [e] bentuk bibir tidak 

bulat (terbentang lebar) sehingga disebut juga vokal tak bulat (unrounded 

vowels).  

 

4.2.3.2 Aspek kelancaran 

Berdasarkan pada pelaksanaan tes kemampuan membaca huruf Jawa 

terdapat faktor yang mempengaruhi perolehan skor pada aspek kelancaran pada 

masing-masing siswa. Faktor yang dimaksud adalah penguasaan siswa terhadap 

aksara Jawa.  

Siswa yang benar-benar hafal terhadap bentuk-bentuk huruf Jawa maka 

dalam membaca bacaan huruf Jawa bisa lancar. Akan tetapi bagi siswa yang 

belum hafal secara keseluruhan terhadap bentuk-bentuk aksara Jawa maka pada 

saat membaca akan terputus putus (tidak lancar) sehingga terjadi pengulangan-

pengulangan. Ada juga siswa ketika lupa maka akan berhenti sebentar untuk 

mengingat-mengingat dan setelah ingat akan melanjutkan membaca. Siswa yang 

penguasaan terhadap aksara Jawa sangat kurang maka dalam membaca huruf 

Jawa akan terbata-bata dan harus dibantu secara pelan-pelan agar bisa membaca. 

 

4.2.3.3 Aspek intonasi 

Aspek intonasi adalah hubungannya dengan nada lagu (tinggi, rendah, dan 

penekanan) saat membaca. Intonasi membaca harus disesuaikan dengan kalimat 

yang dibaca.  
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Berdasarkan hasil tes kemampuan membaca huruf Jawa secara 

keseluruhan intonasi membaca siswa sudah baik. Akan tetapi terdapat siswa yang 

intonasi membacanya kurang bahkan sangat kurang hal ini berhubungan dengan 

kelancaran pada saat membaca. Siswa yang penguasaan dan pemahaman terhadap 

huruf Jawa sudah baik, maka dalam membaca akan lancar dan berintonasi dengan 

baik. Bagi siswa yang penguasaan terhadap huruf Jawa kurang, maka dalam 

membaca bacaan huruf Jawa akan terputus-putus (tidak lancar), sehingga intonasi 

membaca menjadi tidak baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut. 

Hasil nilai rata-rata tes menulis huruf Jawa sebesar 79,93 sedangkan hasil nilai 

tes membaca huruf Jawa sebesar 73,16. Dari hasil analisis data dengan 

menggunakan rumus product-moment didapat nilai rhitung 0,384, sedangkan rtabel 

untuk N = 49 taraf kepercayaan 95% adalah 0,281. Nilai rhitung bernilai positif, 

sehingga hasil penelitian ini bermakna bahwa bila kemampuan menulis huruf 

Jawa siswa baik, maka kemampuan membaca huruf Jawa akan baik pula. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis yang berbunyi “ada 

korelasi antara kemampuan menulis huruf Jawa dengan kemampuan membaca 

huruf Jawa pada siswa kelas VIII MTs NU BANAT KUDUS” diterima.   

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat 

penulis sampaikan yaitu bagi guru bahasa Jawa dalam mengajar aksara Jawa, guru 

dapat memberikan lebih banyak latihan menulis huruf Jawa. Melalui keterampilan  

menulis siswa akan lebih mudah untuk menghafalkan bentuk-bentuk huruf Jawa 

dan secara langsung siswa dapat belajar menerapkan tentang kaidah-kaidah 

penulisan huruf Jawa. 



 

63 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 

------------------------- 2006. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 
Aksara. 

Darusuprapta. 1996. Pedoman Penulisan Aksara Jawa. Yogyakarta: Yayasan 
Pustaka Nusatama. 

Depdiknas. 2008. Kurikulum Bahasa Jawa SMP/MTs (Review). Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Tengah. 

Hadi, Sutrisno. 1998. Statistik. Yogyakarta: Andi Offset. 

Hardyanto. 2009. Hand Out Menulis Huruf Jawa. Semarang. Universitas Negeri 
Semarang. 

Harimurti Kridalaksana. 2001. Kamus Linguistik. Jakarta: PT Gramedia. 

Depdiknas. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa. 

Marsono. 1986. Fonetik. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research & 
Development. Bandung : Alfabeta. 

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2008. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT 
Rosdakarya Offset. 

Tampubolon, DP. 1998. Kemampuan Membaca Teknik Membaca Efektif dan 
Efisien. Bandung: Angkasa. 

Tarigan, Henry Guntur.1983. Menulis Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung: 
Angkasa. 

----------------------------- 1994. Membaca Suatu Keterampilan Berbahasa. 
Bandung: Angkasa. 

Wiryodijoyo, Suwaryono. 1989. Membaca: Strategi Pengantar dan Tekniknya. 
Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral 
Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan. 



64 

 

http://www.scribd.com/doc/5702951/12-Pengembangan-Model-Mapel-Mulok. 
Diunduh hari Selasa, 9-Maret-2010.  

http://susilo.adi.setyawan.student.fkip.uns.ac.id/2009/10/21/pikiran-dan-bahasa-
dalam-kajian -psikolinguistik/. Diunduh hari Kamis, 11-Maret-2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Lampiran 1 

DAFTAR SISWA YANG MENJADI SAMPEL PENELITIAN 

No. 
Subjek Nama 

1. FITRIA 
2. FARCHAH FITRIYATI 
3. KHOIRUN NASHIKHAH 
4. ASHIMATUL INAST 
5. ULFATIN NADA 
6. LAYLY NUR AFRIDA 
7. VITA NAHDLIYYAH 
8. NAHILA 
9. MAULIDA LUSI HIDAYAH 

10. INDAH 
11. ULFATIN NI’MAH 
12. NAILI SAADAH 
13. FADLILAH 
14. DIAH 
15. IMMAS FIRDAUS 
16. SILVIA 
17. AMINAH SANIA 
18. NAILIR RAHMA 
19. LUSIANA 
20. LUTFI AGUSTINA 
21. WILDA SIDDATUL FAROKHA 
22. ENI 
23. ASHFA HIDYAH 
24. VITA NAHDHIYAH 
25. NAILIL MUNA 
26. IMAS YULIANTIKA 
27. HIKMATUL AF’IDAH 
28 FAUZIYAH FITRI 
29. BADI’ATIN KHOLISHOH 
30. ULIS SAFITRI 
31. MAWARDA 
32. NIA YULIANA 
33. QORRI’AINA AMALIA RAHMAWATI SALIM 
34. WAHYUNITA KHAIRUNNISA 
35. AMILA SHOLIKHA 
36. SARI ROHMAWATI 
37. KHALIMATUS S. 
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No. 
Subjek Nama 

38. ZUBAIDATUN NUBAILAH 
39. INTAN 
40. MAULIDINA 
41. NURUL 
42. NAILIN 
43. NOOR 
44. RACHMAH 
45. NIHLA 
46. ZULFA HILMI WARDANI 
48. AFRILA 
49. TRIYA 
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Lampiran 2 

Instrumen menulis huruf Jawa 

Paragraf ing ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa! 

Liburan sekolah arep teka. Sedhelok maneh para siswa padha libur. Wis 

mesthi kabeh siswa bungah atine. Akeh wong kang ngisi liburan kanggo rekreasi. 

Rencanaku, liburan iki aku arep ..................... 
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Lampiran 3 

Instrumen Membaca  Huruf Jawa 

?libu/rnSe[kolhaxpTek.se[d[lokM[nhprsisW

pdlibu/.wisMesQik[bhsisWbuzhati[n.a[kh[w=o

k=zisilibu/rnK=[go[r[k]ysi.xnCnku,libu/rnHiki

akuaxp\ ....................... 
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Lampiran 4 

Skor Mentah dan Nilai Tes Kemampuan Menulis Huruf Jawa 

No Subjek Skor Mentah Nilai (X) 

1 90 90 
2 90 90 
3 94 94 
4 89 89 
5 97 97 
6 87 87 
7 91 91 
8 83 83 
9 93 93 

 10 88 88 
11 92 92 
12 96 96 
13 78 78 
14 78 78 
15 90 90 
16 85 85 
17 87 87 
18 83 83 
19 73 73 
20 81 81 
21 78 78 
22 84 84 
23 73 73 
24 82 82 
25 89 89 
26 78 78 
27 83 83 
28 82 82 
29 95 95 
30 91 91 
31 84 84 
32 92 92 
33 81 81 
34 73 73 
35 65 65 
36 70 70 
37 65 65 
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No Subjek Skor Mentah Nilai (X) 

38 80 80 
39 50 50 
40 75 75 
41 60 60 
42 85 85 
43 57 57 
44 60 60 
45 80 80 
46 65 65 
47 70 70 
48 55 55 
49 65 65 

Jumlah 3917 3917 
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Lampiran 5 

Skor Mentah dan Nilai Tes Membaca Huruf Jawa 

No Subjek Skor Mentah Nilai (Y) 
1 14 70 
2 16 80 
3 19 95 
4 17 85 
5 19 95 
6 15 75 
7 17 85 
8 13 65 
9 16 80 
10 14 70 
11 18 90 
12 17 85 
13 14 70 
14 13 65 
15 18 90 
16 14 70 
17 14 70 
18 15 75 
19 12 60 
20 15 75 
21 14 70 
22 16 80 
23 13 65 
24 12 60 
25 17 85 
26 14 70 
27 17 85 
28 13 65 
29 16 80 
30 17 85 
31 16 80 
32 15 75 
33 15 75 
34 12 50 
35 13 65 
36 15 75 
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No Subjek Skor Mentah Nilai (Y) 
37 14 70 
38 17 85 
39 8 40 
40 15 75 
41 13 65 
42 15 75 
43 12 60 
44 11 55 
45 16 80 
46 14 70 
47 17 85 
48 9 45 
49 14 70 
∑ 719 3585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Lampiran 6 

Rekapitulasi Skor Mentah Tes Membaca Tulisan Huruf Jawa Pada Masing-

Masing Kriteria Penilaian 

No. 

Subjek 

Kriteria 
Jumlah 

Pelafalan Kelancaran Intonasi 
1 6 4 4 14 
2 8 4 4 16 
3 9 5 5 19 
4 9 4 4 17 
5 9 5 5 19 
6 8 4 3 15 
7 8 5 4 17 
8 4 5 4 13 
9 9 3 4 16 
10 4 5 5 14 
11 8 5 5 18 
12 8 4 5 17 
13 6 4 4 14 
14 7 2 4 13 
15 9 4 5 18 
16 5 4 5 14 
17 6 4 4 14 
18 7 4 4 15 
19 6 2 4 12 
20 7 4 4 15 
21 7 2 5 14 
22 7 4 5 16 
23 6 3 4 13 
24 5 3 4 12 
25 8 4 5 17 
26 7 4 3 14 
27 7 5 5 17 
28 6 3 4 13 
29 7 4 5 16 
30 8 4 5 17 
31 7 4 5 16 
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No. 
Subjek 

Kriteria 
Jumlah 

Pelafalan Kelancaran Intonasi 
32 7 4 4 15 
33 6 5 4 15 
34 5 3 4 12 
35 5 4 4 13 
36 8 3 4 15 
37 7 3 4 14 
38 8 4 5 17 
39 2 3 3 8 
40 7 4 4 15 
41 6 3 4 13 
42 5 5 5 15 
43 6 2 4 12 
44 5 2 4 11 
45 9 4 3 16 
46 7 3 4 14 
47 8 5 4 17 
48 4 1 4 9 
49 6 4 4 14 

Jumlah 329 183 207 719 
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Lampiran 7 

Hasil Uji Coba Validitas 

No Nomor butir Y Y2 
1 2 3 4 5 

1 5 10 9 9 9 42 1764 
2 3 10 8 10 8 39 1521 
3 5 10 9 10 9 43 1849 
4 2 5 5 9 4 25 625 
5 1 7 3 5 2 18 324 
6 4 8 5 6 2 25 625 
7 6 8 5 7 6 32 1024 
8 2 5 8 8 2 25 625 
9 3 5 6 8 3 25 625 

10 4 9 10 9 10 42 1764 
∑ 35 77 68 81 55 316 10746 

r-htg 0,72 0,82 0,82 0,58 0,91 
r-tab 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

V V V V V 
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Lampiran 8 

Perhitungan Validitas instrumen 

No X Y X2 Y2 XY 
1 5 42 25 1764 210 
2 3 39 9 1521 117 
3 5 43 25 1849 215 
4 2 25 4 625 50 
5 1 18 1 324 18 
6 4 25 16 625 100 
7 6 32 36 1024 192 
8 2 25 4 625 50 
9 3 25 9 625 75 
10 4 42 16 1764 168 
∑ 35 316 145 10746 1195

 

Analisis butir Soal No-1 

 

 

 

 

 

 

 

Butir satu dinyatakan valid karena rhitung > rtabel yaitu 0,898 > 0,576. 
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Lampiran 9 

Hasil Uji Coba Reliabilitas 

No Nomor butir Jumlah 
Skor 

kuadrat 
jumlah skor 1 2 3 4 5 

1 5 10 9 9 9 42 1764 
2 3 10 8 10 8 39 1521 
3 5 10 9 10 9 43 1849 
4 2 5 5 9 4 25 625 
5 1 7 3 5 2 18 324 
6 4 8 5 6 2 25 625 
7 6 8 5 7 6 32 1024 
8 2 5 8 8 2 25 625 
9 3 5 6 8 3 25 625 

10 4 9 10 9 10 42 1764 
∑X 35 77 68 81 55 316 10746 
∑X² 145 561 510 681 399 
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Lampiran 10 

Perhitungan Uji Reliabilitas 
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Varians Total =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reliabilitas Tinggi karena rhitung > rtabel yaitu 0,74063 > 0,576 
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Lampiran 11 

Uji Hipotesis 

No X Y X² Y² XY 
1 90 70 8281 4225 5915 
2 90 80 7225 6400 6800 
3 94 95 9025 9025 9025 
4 89 85 9025 7225 8075 
5 97 95 9409 9025 9215 
6 87 75 7921 5625 6675 
7 91 85 8281 7225 7735 
8 83 65 6889 4225 5395 
9 93 80 8649 6400 7440 

10 88 70 7744 4900 6160 
11 92 90 8464 8100 8280 
12 96 85 9216 7225 8160 
13 78 70 6084 4900 5460 
14 78 65 6084 4225 5070 
15 90 90 8100 8100 8100 
16 85 70 7225 4900 5950 
17 87 70 7569 4900 6090 
18 83 75 6889 5625 6225 
19 73 60 5329 3600 4380 
20 81 75 6561 5625 6075 
21 78 70 6084 4900 5460 
22 84 80 7056 6400 6720 
23 73 65 5329 4225 4745 
24 82 60 6724 3600 4920 
25 89 85 7921 7225 7565 
26 78 70 6084 4900 5460 
27 83 85 6889 7225 7055 
28 82 65 6724 4225 5330 
29 95 80 9025 6400 7600 
30 91 85 8281 7225 7735 
31 84 80 7056 6400 6720 
32 92 75 8464 5625 6900 
33 81 75 6561 5625 6075 
34 73 50 5329 2500 3650 
35 65 65 4225 4225 4225 
36 70 75 4900 5625 5250 
37 65 70 4225 4900 4550 
38 80 85 6400 7225 6800 
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No X Y X² Y² XY 
39 50 40 6400 1600 3200 
40 75 75 2500 5625 3750 
41 60 65 5625 4225 4875 
42 85 75 3600 5625 4500 
43 57 60 7225 3600 5100 
44 60 55 3249 3025 3135 
45 80 80 3600 6400 4800 
46 65 70 6400 4900 5600 
47 70 85 4225 7225 5525 
48 55 45 4900 2025 3150 
49 65 70 3025 4900 3850 

Jumlah  3917 3585 321996 269075 290470 
 

Perhitungan Pengujian Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis nihil ditolak karena rhitung lebih besar dari rtabel (0,384 ≥ 0,281). 



82 

 

Lampiran 12 

Tabel “r” product moment 
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Lampiran 13 

Hasil Tes Menulis Huruf Jawa 
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Lampiran 14 

Surat Izin Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


