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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. 

 




