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  Pembelajaran bahasa Jawa harus dibuat 
bermakna dan menarik (jangan sampai menjadi 
beban siswa) 

 Pembelajaran bahasa Jawa tidak sekedar 
meaning getting, tetapi berupa meaning 
making. 

 Pembelajaran bahasa Jawa diarahkan ke 
pengembangan afektif ,  seperti  tata nilai, 
emosi, kepercayaan/religius, sikap, dan 
semacamnya. 

MEMBUAT PEMBELAJARAN 

BAHASA JAWA  BERMAKNA DAN 

MENARIK  



 Pola pembelajaran bahasa Jawa cocok  
menerapkan pendekatan kontekstual  (CTL), 
yaitu dengan mengaitkan antara materi 
pembelajaran dengan dunia nyata. 

 Salah satu pendekatan yang sekiranya cocok 
adalah pendekatan “penyatukaitan diri dengan 
yang dipelajari” (immerison, mencelupkan diri 
ke dalamnya). Dalam pembelajaran bahasa 
Jawa, siswa harus dibawa secara langsung  
dengan cara mencelupkan diri  ke dalamnya 
secara utuh.   

 



 

 Menekankan pada pemecahan masalah 

 Mengenal kegiatan mengajar yang terjadi di berbagai 
konteks seperti rumah, masyarakat, dan tempat kerja. 

 Mengajar siswa untuk memantau dan mengarahkan 
belajarnya sehingga menjadi pembelajar yang aktif dan 
terkendali 

 Menekankan pembelajaran dalam konteks kehidupan 
siswa 

 Mendorong siswa belajar dari satu dengan lainnya dan 
belajar bersama, dan 

 Menggunakan penilaian otentik 

 

Prinsip Dasar Pembelajaran Kontekstual 

(CTL) 



Contextual Teaching and Learning 
(CTL) 

   

  Pada hakikatnya merupakan implementasi dalam penentuan 
materi pembelajaran dan pengalaman belajar yang disesuaikan 
dengan karakteristik siswa dan/atau daerah 

  Pembelajaran kontekstual didasarkan pada hasil penelitian John 
Dewey (1916) yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan 
baik bila apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui 
dan dengan kegiatan atau peristiwa yang terjadi di sekelilingnya 

  Kegiatan dan strategi yang ditampilkan dapat berupa kombinasi 
dari kegiatan berikut:  

 

1. Pembelajaran otentik (authentic instruction) 
2. Pembelajaran berbasis inkuiri (inquiry-based learning) 
3. Pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning) 
4. Pembelajaran layanan (service learning) 
5. Pembelajaran berbasis kerja (work-based lerning) 

 









DANCE 





 

DANCE 





 



 



 

JAVA CLOTHING 
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WASANANING ATUR 

 

 Jenang sela, sela kang pindha ancala 

  Sedhah siti, boga ingkang binuntel roning kalapa 

  “Apuranta yen wonten lepat kawula” 

 

 

    MATUR  NUWUN 
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WASANANING ATUR 
 

Jenang sela, sela kang pindha ancala 

  “Apuranta yen wonten lepat kawula” 
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