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ABSTRAK 

 

 Iswanto, Darol, 2015. Orientasi Kegiatan Ekstrakurikuler Berbahasa Jawa Bagi Siswa 

Dan Relevansinya Dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Di 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo. Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing (I) Dr.H.Miftahul Ulum,M.Ag 

(II) Kharisul Wathoni,M.Pd.I 

Kata Kunci: Orientasi Ekstrakurikuler Berbahasa Jawa, SKL. 

MA Ma’arif Balong Ponorogo merupakan lembaga pendidikan yang berbasis 

keagamaan berupaya meningkatkan kualitas lulusannya yang memenuhi SKL, serta 

menjawab kebutuhan masyarakat yang membutuhkan generasi muda yang dapat 

mengembangkan diri dalam bidang bahasa Jawa, MC, Pamedhar Sabdha serta mampu 

berpidato dalam bahasa Jawa secara baik dan benar. 

Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah (1) Tujuan 

diadakannya kegiatan ekstrakurikuler Berbahasa Jawa bagi siswa. (2) Standar kompetensi 

lulusan MA Ma’arif Balong Ponorogo. (3) Relevansi kegiatan ekstrakurikuler Berbahasa 

Jawa dengan SKL MA Ma’arif Balong Ponorogo. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan field Research (penelitian lapangan). Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan deskriptif yang berusaha mengungkapkan gambaran fenomena-fenomena dari 

orang atau perilaku yang dapat diamati, teknik pengumpulan data dengan metode 

observasi, interview dan dokumentasi, teknik analisa data yang digunakan yaitu 

mengikuti konsep Miles dan Huberman.  Meliputi reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion). 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Kegiatan ekstrakurikuler berbahasa 

Jawa bagi siswa di MA Ma’arif Balong untuk membentuk generasi yang mengetahui dan 

memahami serta peduli akan budaya dan bahasa Jawa serta menjawab dari kebutuhan 

masyarakat. (2) Standar Kompetensi Lulusan MA Ma’arif Balong Ponorogo secara 

vertikal mencetak lulusan yang memiliki IMTAQ, secara horizontal mencetak lulusan 

yang mahir dalam bidang akademis serta mampu mengembangkan potensi-potensinya 

dalam masyarakat. (3) Relevansi kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu kegiatan 

yang bertujuan untuk mencapai butir SKL peserta didik dapat mengembangkan potensi 

penuh mereka sebagai anggota masyarakat serta butir SKL-SP. Kerelevansian kegiatan 

ekstrakurikuler berbahasa Jawa dengan kompetensi lulusan dapat mencakup ketiga aspek 

kompetensi lulusan, yakni aspek kognitif siswa dibekali dapat berbahasa Jawa dengan 

baik dan benar. Aspek afektif siswa mampu bersikap serta menghormati kepada orang 

lain serta Aspek psikomotorik siswa mampu menjadi seorang MC, Pamedhar Sabdha 

serta berpidato dengan bahasa Jawa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak zaman dahulu pendidikan sudah dilakukan orang yang digunakan 

untuk mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi tua kepada generasi 

berikutnya, karena bahasa adalah juga bagian dari kebudayaan, meskipun juga 

untuk menyampaikan segi-segi kebudayaan lainnya, maka pewarisan 

kemampuan berbahasa dan sikap positif terhadap bahasa dapat pula dilakukan 

melalui jalur pendidikan itu. 

Bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan alat interaksi yang dimiliki 

manusia, bahasa dapat dikaji secara internal maupun secara eksternal. Di dalam 

kehidupan bermasyarakat, sebenarnya  manusia dapat juga menggunakan alat 

komunikasi lain selain bahasa. Namun tampaknya bahasa merupakan alat 

komunikasi yang paling baik, paling sempurna, dibandingkan dengan alat 

komunikasi yang lain termasuk juga alat komunikasi yang digunakan para 

hewan. Dalam setiap komunikasi manusia saling menyampaikan informasi yang 

dapat berupa fikiran, gagasan, maksud, perasaan, maupun emosi secara 

langsung. 

Banyak orang belajar bahasa dengan berbagai tujuan yang berbeda. Ada 

belajar hanya untuk mengerti, ada yang belajar untuk memahami isi bacaan, ada 

yang belajar untuk bercakap-cakap dengan lancar, ada pula yang belajar untuk 

gengsi-gengsian, dan banyak pula yang belajar dengan berbagai tujuan khusus. 
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Dalam pendidikan formal di sekolah dasar, sekolah menengah, dan di perguruan 

tinggi dapat pula kita lihat berbagai rumusan tujuan pengajaran bahasa. 

Secara nasional pendidikan bahasa itu harus dikaitkan dengan tujuan 

penddikan nasional dan tujuan pendidikan institusional, lalu dikaitkan pula 

dengan status politis (nasional, daerah atau asing) bahasa yang dipelajari, dan 

kemudian dikaitkan pula dengan fungsi-fungsi bahasa yang diperlukan. 

Tujuan pendidikan nasional di Indonesia pada dasarnya membentuk 

manusia Pancasila seutuhnya. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila, yaitu berkenaan Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil 

dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia, harus tertanam dalam pribadi murid setelah mereka 

menyelesaikan pendidikannya. Jika nilai-nilai Pancasila ini telah tertanam dalam 

jiwa mereka, tentu mereka akan mempunyai perilaku yang sesuai dengan asas-

asas Pancasila itu dalam segala tindakan mereka, termasuk dalam berbahasa, dan 

memiliki sikap positif terhadap bahasa itu. 

Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai dalam lembaga-

lembaga pendidikan tertentu, seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan 

perguruan tinggi. Tujuan institusional ini diharapkan dapat dicapai setelah siswa 

menyelesaikan pendidikan dilembaga tersebut. 

Untuk dapat mencapai tujuan pengajaran bahasa dengan baik, maka 

tujuan itu harus dikaitkan dengan status atau kedudukan bahasa itu secara 

nasional. Di Indonesia ada tiga macam bahasa dengan status yang berbeda, yaitu 
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Bahasa Indonesia, Bahasa Asing, dan Bahasa Daerah. Status bahasa Indonesia 

adalah bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Jadi bahasa Indonesia bahasa 

yang harus digunakan dalam situasi resmi kenegaraan, dan bahasa yang harus 

diguanakan penutur intrabangsa. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia 

harus menjadi salah satu identitas kenasionalan Indonesia. Maka juga harus 

dapat digunakan dalam berfikir secara nasional. 

Bahasa asing adalah bahasa yang berasal dari bangsa lain, dan dapat 

digunakan dalam iteraksi antar bangsa, atau untuk menggali ilmu pengetahuan 

dan teknologi.1 

Bahasa daerah yaitu bahasa ibu atau bahasa pertama bagi sebagian besar 

masyarakat rakyat  Indonesia, adalah bahasa yang dapat digunakan dalam 

interaksi intrasuku, baik dalam situasi resmi maupun yang bersifat kedaerahan. 

Bahasa daerah tidak dapat digunakan dalam lingkup nasional Indonesia. 

Bahasa daerah tidak ada yang menjadi bahasa nasional, tetapi 

kelestariannya dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Di samping itu 

bahasa daerah dapat  juga diajarkan sebagai mata pelajaran di daerah-daerah 

yang merasa perlu, dan pelaksanaannya sah karena dijamin oleh undang-undang 

dasar 19452. Bahasa daerah dapat digunakan dalam interaksi intra suku, baik 

untuk percakapan sehari-hari maupun percakapan yang resmi kedaerahan, 

misalnya upacara pernikahan, pertemuan atau rapat kedaerahan. 

                                                           
1
 Iskandarwassid dan Dadang Suhendar, Strategi Pembelajaran Bahasa  (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2008), 89. 
 2 Abdul Chaer dan Leone Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal (Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 1995), 297. 
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P.W.J. Nababan, seorang lingius indonesia, membagi fungsi bahasa 

sebagai komunikasi dalam kaitannya dengan masyarakat dan pendidikan 

menjadi empat fungsi, yaitu 1. Fungsi kebudayaan, 2. Fungsi kemasyarakatan, 3. 

Fungsi perorangan, 4. Fungsi pendidikan.3 

Adapun fungsi kebudayaan dari bahasa, adalah sebagai sarana 

perkembangan kebudayaan, jalur penerus kebudayaan, dan invetaris ciri-ciri 

kebudayaan.4 Sedangkan fungsi kemasyarakatan bahasa menunjukkan peranan 

khusus suatu bahasa dalam kehidupan masyarakat.5 Baik secara kelompok 

maupun secara nasional. Klasifikasi bahasa golongan ketiga, yaitu fungsi 

perorangan. Klasifikasi bahasa untuk anak-anak kecil saja terdiri dari enam 

fungsi yaitu sebagai: Instrumental, Menyuruh, Interaksi, Kepribadian, 

Pemecahan Masalah, dan Khayal.6 Terakhir fungsi pendidikan dari bahasa, 

didasarkan pada banyaknya penggunaan  bahasa dalam pendidikan dan 

pengajaran mencakup empat fungsi yaitu : Fungsi Integratif, Fungsi 

Instrumental, Fungsi Kultural, dan Fungsi Penalaran.7 

Dalam buku Filsafat Bahasa dan Pendidikan bahwa fungsi bahasa 

mencakup : Fungsi Kogitif, Fungsi Emotif, Fungsi Imperatif, Fungsi Seremonial 

dan Fungsi Metalingual.8 

                                                           

 3 Hidayat dan Asep Ahmad, Filsafat Bahasa (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 
29. 
 4 Ibid. 
 5 Ibid. 

 6 Ibid.30. 
 7 Ibid. 
 8 A. Chaedar Alwasilah, Filsafat Bahasa dan Pendidikan (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2008), 24-25. 
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Fungsi kognitif dari bahasa melalui ilmu pengetahuan manusia mencari 

kebenaran. Dengan bahasalah manusia menjelaskan proporsi-proporsi yang 

dipikirkannya. Adapun fungsi emotif, yakni merujuk peran menyatakan perasaan 

(ekspresif) dan merujuk pada suasana yang menyebabkan orang lain memberi 

respon emosional terhadap suasana. Selanjutnya fungsi imperatif, ialah dengan 

bahasa manusia dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. 

Adapun fungsi seremonial ialah cara untuk menghormati orang lain dan manusia 

dimanapunjuga mengenal upacara atau ritual. Yang terakhir fungsi metalingual 

ialah kemampuan manusia untuk mendeskripsikan apa yang mereka ketahui 

dengan bahasa mereka sendiri. 

Semakin berkembang dunia teknologi, khususnya teknologi informasi di 

kalangan pelajar belakangan ini membawa pengaruh  positif  dan juga membawa 

pengaruh negatif. Pengaruh posistifnya ialah lebih cepat dan mudah untuk 

mencari informasi, baik informasi mengenai pelajaran sekolah maupun 

informasi yang umum seperti berita maupun hiburan. Akan tetapi kemudahan 

tersebut mambawa pengaruh negatif yang tidak disadari, yakni gaya bahasa yang 

tidak sesuai dengan tata bahasa yang semestinya (bahasa gaul). Selain itu, 

generasi muda yang semakin hari semakin berkurang rasa peduli (ngeruri)  

terhadap seni dan budaya daerah, dan ditambah bahasa di kalangan pelajar 

dalam pergaulan sehari-hari yang sudah salah kaprah dalam penggunaannya 

seperti anggah-ungguh basa terhadap orang yang lebih tua, menambah 

kemerosotan dalam hal tata krama bahasa. 



7 

 

 

 

Di Madrasah Aliyah Ma’arif  Balong Ponorogo mencoba melestarikan 

budaya MC pernikahan dan MC berbagai acara dalam bahasa Jawa melalui  

kegiatan ekstra kulikuler  pelatihan MC berbagai acara dan Pamedhar Sabdha 

dalam bahasa Jawa, dan di dalamnya dicantumkan pelatihan-pelatihan menjadi 

pranata acara dalam berbagai acara dengan menggunakan bahasa Jawa halus 

(krama), Salah satu contohnya adalah pelatihan pranatacara dalam resepsi 

pernikahan adat Jawa, pengajian akbar, dsb. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah 

membentuk para kader muda yang bisa bermanfaat dalam masyrakat atau 

lingkungannya, setidaknya menjadi pranata acara dalam acara-acara kedaerahan 

seperti halnya dalam pernikahan dan acara lainnya, dan juga membentuk para 

lulusan yang mengerti tata bahasa Jawa serta mampu berbicara secara lisan 

maupun tulisan secara baik dan benar. 

Dari beberapa ulasan diatas maka peneliti berinisiatif mengajukan sebuah 

judul skripsi Orientasi Kegiatan Ekstrakurikuler Berbahasa Jawa Bagi Siswa dan 

Relevansinya dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di Madrasah Aliyah 

Ma’arif Balong Ponorogo. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada upaya yang ditempuh oleh madrsah aliyah 

ma’arif Balong dalam menciptakan para lulusan yang bermanfaat dalam 

masyarakat melalui bidang ektrakulikuler pelatihan MC berbagai acara dalam 

bahasa Jawa dan pelatihan pamedhar sabdha dalam bahasa Jawa. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Apa tujuan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa bagi siswa 

di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo ? 

2. Bagaimana Standar Kompetensi Lulusan (SKL) siswa Madrasah Aliyah 

Ma’arif  Balong Ponorogo ? 

3. Bagaimana relevansi kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa bagi siswa 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo dengan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan apa tujuan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler  

berbahasa Jawa bagi siswa di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana standar kompetensi lulusan (SKL) siswa 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo. 

3. Untuk menjelaskan relevansi kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa bagi 

siswa Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo dengan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL). 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan terkumpulnya data-data 

yang memiliki manfaat, maka kemanfaatan di sini ada dua macam yaitu: 

1. Manfaat Penelitian Secara Teoritik 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan khasanah keilmuan 

tentang implementasi pendidikan karakter kebudayaan daerah yang efektif. 
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2.  Manfaat Penelitian Secara Praktis 

 a. Bagi madrasah aliyah ma’arif Balong Ponorogo 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang 

konstruktif demi pengingkatan kualitas pengajaran 

b. Bagi Pepustakaan STAIN Ponorogo 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dokumentasi serta 

dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan masalah-masalah yang 

sesuai. 

c. Bagi Penulis  

Penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat berharga, dengan 

penelitian ini penulis dapat mengetahui secara langsung proses pendidikan 

yang ada di madrasah aliyah ma’arif Balong Ponorogo. Disatu sisi hasil 

penelitian ini merupakan syarat  akademik untuk menyelesaikan studi dan 

memperoleh gelar sarjana Pendidikan Agama Islam. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

     Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber 

data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis 

dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif, dan 

makna merupakan hal yang esensial.9 

                                                           
9  Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 

3. 
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       Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah studi kasus penelitian 

lapangan (field research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam 

penelitian kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke 

“lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam 

suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini terkait erat dengan pengamatan peran 

serta peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif 

yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.10 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif  tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

dan peran serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.11 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data. Artinya peneliti 

langsung mengamati, mengambil data dan bahkan bisa jadi ikut serta dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga data-data yang dibutuhkan sangatlah detail 

dan mendalam. Dengan kata lain dalam penelitian ini, penelitilah yang 

bertindak sebagai instrumen kunci atau skenarionya yang datang langsung ke 

lokasi penelitian untuk mendapatkan data berdasarkan dengan topik 

penelitian, baik dengan pengamatan maupun dengan wawancara tertulis 

maupun tidak tertulis, dengan para  guru, siswa, dan kepala sekolah yang 

bertindak sebagai subyek penelitian. 

 

                                                           
10  Ibid, 26. 
11  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,   117. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Madrasah Aliyah Ma’arif 

Balong Ponorogo. Pengambilan lokasi ini didasarkan pada ketertarikan 

peneliti terkait kegiatan ekstrakurikuler pidato yang menggunakan bahasa 

Jawa dan pelatihan MC berbahasa Jawa dalam kegiatan kedaerahan yang ada 

di Madrasah Aliyah Ma’arif  Balong Ponorogo sekaligus sebagai salah satu 

bagian dari standar kompetensi lulusan di Madrasah tersebut. 

4. Sumber Data 

Data adalah hasil pencatatan peneliti baik berupa angka maupun  

fakta.12 Adapun data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini adalah 

gambaran umum tentang lokasi penelitian yang meliputi, letak geografis, 

kondisi sosiologis, serta perangkat yang ada dalam memenuhi kebutuhan 

untuk mencapai tujuan peningkatan pemahaman dan penguasaan MC 

berbahasa Jawa dengan baik dan benar. 

 Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.13 Sumber data 

dari penelitian ini adalah : 

a. Guru, untuk mendapatkan informasi tentang isi, tujuan dan proses 

kegiatan pembelajaran. 

b. Kepala Sekolah, untuk mendapatkan informasi tentang sejarah 

berdirinya, sarana dan prasarana serta keadaan guru dan siswa 

Madrasah Aliyah  Maarif  Balong  Ponorogo. 

                                                           
12  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998),  99. 

13   Ibid, 114. 
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c. Dokumentasi yaitu semua dokumen yang menunjang dan dapat 

dipergunakan sebagai sumber data yang berkaitan dengan topik 

penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatat secara 

sistematik terhadap segala yang tampak pada objek penelitian. Pencatatan 

yang dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya 

peristiwa yang diselidiki disebut observasi langsung.  Observasi tidak 

langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat 

berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa 

tersebut diawali melalui film atau rangkaian foto. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang melakukan observasi 

agar penggunaan teknik ini dapat menghimpun data secara efektif berikut 

ini: (1) pemilikan pengetahuan yang cukup mengenai obyek yang akan 

diobservasi, (2) pemahaman tujuan umum dan tujuan khusus penelitian, 

(3) penentuan cara dan alat yang digunakan dalam mencatat pengamatan 

data, (4) penentuan kategori pendapatan gejala yang diamati, (5) 

pengamatan dan pencatatan harus dilakukan secara cermat dikritisi, (6) 

pencatatan setiap gejala harus dilakukan secara terpisah agar tidak saling 

mempengaruhi, (7) pemilikan pengetahuan dan keterampilan terhadap alat 



13 

 

 

 

dan cara mencatat hasil.14 Adapun data yang dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik ini adalah orientasi kegiatan ekstrakurikuler 

berbahasa Jawa bagi siswa dan relevansinya terhadap standar kompetensi 

lulusan madrasah aliyah ma’arif  Balong dan selain itu observasi yang 

diamati adalah letak geografis madrasah aliyah ma’arif  Balong  Ponorogo.  

b. Metode  Wawancara 

Wawancara  merupakan alat pengumpulan data dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula.15 Jadi antara pencari informasi dan sumber informasi mengadakan 

kontak langsung bertatap muka untuk mendapatkan informasi yang 

subyektif. Dalam wawancara ini akan dibagi dengan beberapa macam 

wawancara yaitu: wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak 

terstruktur. 

Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan  wawancara semi 

terstruktur atau interview bebas, dimana dalam pelaksanaannya lebih 

bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-

idenya. Dalam wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang di kemukakan informan.16 Ini karena bertujuan untuk 

                                                           
14 Tim Penyusun Ka-Prodi Tarbiyah, Metode Penelitian (Ponorogo: STAIN Press, 2008), 

2. 
15 Amirul Hadi dan Haryono,  Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung : CV. Pustaka 

Setia, 2005), 129. 
16 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung : Alfabeta,2005), 72. 
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memperoleh data yang lebih kuat dan akurat. Dengan penggunaan 

wawancara ini peneliti akan lebih mudah dalam mendapatkan data dari 

informan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses 

kegiatan berlangsung dan tujuan dari kegiatan pelatihan MC berbagai 

acara dalam bahasa Jawa. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-perataran, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.17 

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam penelitian ini, 

mengingat (1) Sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari 

konsumsi waktu; (2) Rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi 

yang stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi di 

masa lampau, maupun dapat dan dianalisis kembali tanpa mengalami 

perubahan; (3) Rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang 

kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteknya; (4)  

Sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat memenuhi 

akuntabilitas. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, 

dicatat dalam format transkip dokumentasi. 

 

 

                                                           

 17 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2000), 145. 
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6.  Teknik Analisi Data 

Teknis analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data 

kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Aktivitas 

dalam analisis data, meliputi reduksi data, model data dan penarikan/verifikasi 

kesimpulan18.  Adapun langkah-langkah tersebut adalah : 

Langkah pertama adalah mereduksi data, dalam kontek penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting dan membuat kategori. Dengan demikian data yang telah 

direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk mengumpulkan data selanjutnya. 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data 

atau menyajikan data kedalam pola yang dilakukan dalam bentuk singkat, 

bagan, grafik, matrik, network dan cart. 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sehingga data yang telah tersaji menjadi 

gambaran dalam pengidentifikasian kesimpulan tersebut.  

Adapun langkah-langkah analisa data tersebut dapat ditunjukkan dalam 

gambar berikut: 

 

 

 

 

                                                           
18 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2001), 129. 
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas).19 Derajat keabsahan 

data  (kredebilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan beberapa tehnik 

seperti : 

a. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara : 

1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dan yang ada 

hubungannya dengan paradigma. 

2) Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang 

ditelaah sudah dipahami dengan cara biasa. 

                                                           
19  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,   171. 
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b. Triangulasi   

Tehnik triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal itu dapat 

dicapai peneliti dengan jalan :20 

1.  Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2.  Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan pribadi. 

3. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang-orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada atau orang pemerintah. 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan  isi  dokumen yang berkaitan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada  empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan  

penggunaan:  sumber, metode, penyidik, dan teori.21  

 

 

 

                                                           
20  Ibid,  178. 

21
 Ibid, 178. 
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8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:  

1. Tahap pra lapangan,  yang meliputi : menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi : memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi : analisis  selama dan setelah 

pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

G.  Sistematika pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa 

bab, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman para pembaca 

dalam menelaah isi penelitian ini.  Adapun sistematika pembahasannya adalah 

sebagai berikut: 

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang 

melatarbelakangi pikiran penulis untuk mengadakan penelitian dengan 

mengangkat judul Orientasi Kegiatan Ekstrakurikuler Berbahasa Jawa Bagi 

Siswa dan Relevansinya dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di 
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madrasah aliyah ma’arif  Balong Ponorogo. Bab ini dibagi menjadi sub bab yaitu 

tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan dalam metode penelitian 

berisi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan data, 

tahapan-tahapan penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi landasan teori yaitu tentang Orientasi Kegiatan 

Ekstrakurikuler Berbahasa Jawa Bagi Siswa dan Relevansinya dengan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) di madrasah aliyah ma’arif Balong Ponorogo dan 

telaah pustaka, yang berfungsi sebagai alat penyusun Instrumen Pengumpulan 

Data (IPD). 

Bab ketiga, Orientasi Kegiatan Ekstrakurikuler Berbahasa Jawa Bagi 

Siswa dan Relevansinya dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di MA. 

Ma’arif  Balong Ponorogo, yang berisi tentang hasil-hasil  penelitian di lapangan 

yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari sejarah, letak 

geografis  madrasah aliyah ma’arif  Balong Ponorogo, visi dan misi madrasah 

aliyah ma’arif Balong Ponorogo, struktur organisasi madrasah aliyah ma’arif 

Balong Ponorogo, keadaan guru, keadaan siswa, serta sarana dan prasarana, dan 

deskripsi data khusus yang meliputi: tujuan diadakannya kegiatan 

ekstrakurikuler pidato dan pelatihan MC berbahasa Jawa, standar kompetensi 

lulusan (SKL) siswa Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo, dan relevansi 

kegiatan ekstrakurikuler pidato dan pelatihan MC berbagai acara dalam bahasa 
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Jawa terhadap siswa di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo dengan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

Bab keempat, pembahasan tentang kegiatan ekstrakurikuler pidato dan 

pelatihan MC berbahasa Jawa, standar kompetensi lulusan (SKL) siswa 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo, dan relevansi kegiatan 

ekstrakurikuler pelatihan MC berbagai acara dalam bahasa Jawa terhadap siswa 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo dengan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL), yang merupakan analisis data dari laporan hasil penelitian. 

Bab kelima penutup, merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari Bab I sampai Bab IV. Bab ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN  TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

A. Kajian Teori 

1. Orientasi 

Menurut kamus ilmiah serapan bahwa orientasi memiliki 

beberapa arti, yakni: 1. Peninjauan guna menentukan sikap 

(arah,tempat,dsb) yang tepat dan benar. 2. Pengambilan posisi dalam 

ruang atau pada arah tertentu, dalam hubungannya dengan rangsangan 

yang diterima. 3. Kesadaran sesorang secara jernih akan posisinya 

terhadap lingkungan atau situasi.22 Sedang  dalam kamus pendidikan dan 

pengajaran pengertian Orientasi adalah pengetahuan tentang hubungan 

dengan lingkungan.23 

Dari beberapa uraian mengenai arti dari Orientasi di atas dalam 

penelitian ini adalah hubungan, yakni  hubungan kegiatan ektrakurikuler 

berbahasa Jawa dengan beberapa kegiatan lainnya yang ada di Madrasah 

Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo yang meliputi : 

1. Pelatihan MC berbagai acara dalam bahasa Jawa. 

2. Pelatihan Pamedhar Sabdha dalam resepsi pernikahan adat Jawa. 

3. Kegiatan pembelajaran tata bahasa Jawa secara baik dan benar. 

4. Pelatihan pidato dalam bahasa Jawa. 

                                                           
22

 Aka Kamaruizaiman dan M. Dahlan Y,  Kamus Ilmiah Serapan  (Yogyakarta: Absolut, 

2005),  513. 
23 Saliman dan Sudarsono,  Kamus Pendidikan, Pengajaran dan Umum (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1994), 166. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

berbahasa Jawa menjadi wadah dari empat poin kegiatan yang lain yang 

ada di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo. 

2. Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, di luar 

struktur program yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan.24 

Sedangkan definisi kegiatan ekstrakulikuler menurut Derektorat 

Pendidikan Menengah Kejuruan adalah : Kegiatan yang dilakukan di luar 

jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan disekolah atau di luar sekolah 

agar lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam 

kurikulum. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakulikuler adalah kegiatan tambahan diluar struktur program 

dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa agar memperkaya dan 

memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa.25  

Pada dasarnya penyelenggaraan kegiatan ekstrakulikuler dalam 

dunia persekolahan ditujukan untuk menggali dan memotivasi siswa 

dalam bidang tertentu. Karena itu, aktivitas ekstrakurikuler itu harus 

disesuaikan dengan hobi serta kondisi siswa sehingga melalui kegiatan 

tersebut, siswa dapat memperjelas identitas diri. Kegiatan itu pun harus 

                                                           
24

 B. Suryosubroto,  Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2009), 287. 
25

 Ibid., 



23 

 

 

 

ditujukan untuk membangkitkan semangat, dinamika, dan optimisme 

siswa sehingga mereka mencintai sekolahnya dan menyadari posisinya di 

tengah-tengah masyarakat.26 

Sebagian pendidik Barat memandang bahwa kegiatan tambahan 

itu merupakan sarana langsung untuk proses belajar mengajar sehingga 

mereka memasukkannya dalam materi kurikulum yang akan diajarkan. 

Biasanya, kegiatan ekstrakulikuler disusun  bersamaan dengan 

penyusunan kisi-kisi kurikulum dan materi pelajaran. Itu artinya, 

kegiatan tersebut  merupakan bagian dari pelajaran di sekolah dan 

kelulusan siswa pun dipengaruhi oleh aktivitasnya dalam kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut.27 

a. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Ekstrakulikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan seperangkat 

pengalaman belajar memiliki nilai-nilai manfaat bagi pembentukan 

kepribadian siswa. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah menurut Direktorat Pendidikan Menengah 

Kejuruan adalah : 

1. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan 

siswa beraspek kognitif, efektif, dan psikomotor. 

2. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan 

pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. 

                                                           
26

 Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat  

(Jakarta: Gema Insani, 1995), 187. 
27

 Ibid., 
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3. Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan 

satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. 

Lebih lanjut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan 

menegaskan bahwa ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler harus 

berpangkal pada kegiatan yang dapat menunjang serta dapat 

mendukung program intrakurikuler dan program kokurikuler. 

Jadi ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler adalah berupa 

kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang dan dapat mendukung 

program intrakurikuler yaitu mengembangkan pengetahuan dan 

kemampuan penalaran siswa, ketrampilan melalui hobi dan minatnya 

serta pengembangan sikap yang ada pada program intrakurikuler dan 

kokurikuler.28 

b. Jenis Kegiatan Ekstrakulikuler 

Menurut Amir Daien, kegiatan ekstrakurikuler dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu bersifat rutin dan bersifat periodik. Kegiatan 

ekstrakurikuler yang bersifat rutin adalah bentuk kegiatan 

ekstrakulikuler yang dilaksanakan secara terus-menerus, seperti: 

latihan bola voly, latihan sepak bola, dan lain sebagainnya. Sedangkan 

kegatan ekstrakurikuler yang bersifat periodik adalah bentuk kegiatan 

yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja, seperti lintas alam, 

kemping, pertandingan olahraga, dan sebagainya.29 

                                                           
28

 B. Suryosubroto,  Proses Belajar Mengajar di Sekolah, 288. 
29

 Ibid., 
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Banyak macam dan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan di sekolah-sekolah dewasa ini. Mungkin tidak ada yang 

sama dalam jenis maupun pengembangannya. Beberapa macam 

kegiatan ekstrakurikuler menurut Oteng Sutisna antara lain : 

1. Organisasi murid seluruh sekolah. 

2. Organisasi kelas dan organisasi tingkat-tingkat kelas. 

3. Kesenian (tari, band, karawitan, vokal grup). 

4. Klub-klub hoby (fotografi, jurnalistik). 

5. Pidato dan drama. 

6. Klub-klub yang berpusat pada mata pelajaran tertentu. 

7. Publikasi sekolah (koran sekolah, buku tahunan sekolah, dan 

sebagainnya). 

8. Atletik dan olahraga. 

9. Organisasi yang disponsori secara kerja sama (pramuka dan 

seterusnya). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-

jenis kegiatan ekstrakurikuler dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat atau berkelanjutan, yaitu 

jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus-

menerus selama satu pereode tertentu. Untuk menyelesaikan satu 

program kegiatan ekstrakurikuler ini biasanya diperlukan waktu 

yang lama. 
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2. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat periodik atau sesaat, yaitu 

kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan waktu-waktu tertentu 

saja.30 

c. Prinsip-prinsip Program Ekstrakurikuler 

Dengan berpedoman pada tujuan dan maksud kegiatan 

ektrakurikuler di sekolah dapat ditetapkan prinsip-prinsip program 

ekstrakurikuler. Adalah : 

1. Semua murid, guru, dan personel administrasi hendaknya ikut serta 

dalam usaha meningkatkan program. 

2. Kerja sama dalam tim adalah fundamental. 

3. Pembatasan-pembatasan untuk partisipasi hendaknya dihindarkan. 

4. Prosesnya adalah lebih penting daripada hasil. 

5. Program hendaknya cukup komprehensif dan seimbang dapat 

memenuhi kebutuhan dan minat siswa. 

6. Program hendaknya memperhitungkan kebutuhan khusus sekolah. 

7. Program harus dinilai berdasarkan sumbangannya pada nilai-nilai 

pendidikan di sekolah dan efisiensi pelaksanaannya. 

8. Kegiatan ini hendaknya menyediakan sumber-sumber motivasi 

yang kaya bagi pengajaran kelas, sebaliknya pengajaran kelas 

hendaknya juga menyediakan sumber motivasi yang kaya bagi 

kegiatan murid. 

                                                           
30

 Ibid., 288-290. 
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9. Kegiatan ektrakurikuler ini hendaknya dipandang sebagai intergral 

dari keseluruhan program pendidikan di sekolah, tidak sekedar 

tambahan atau sebagai kegiatan yang berdiri sendiri.31 

Dalam usaha membina dan mengembangkan program 

ekstrakurikuler hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Materi kegiatan yang dapat memberikan pengayaan bagi siswa. 

2. Sejauh mungkin tidak terlalu membebani siswa. 

3. Memanfaatkan potensi alam lingkungan. 

4. Memanfaatkan kegiatan-kegiatan industri dan dunia usaha.32 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler adalah : 

1. Kegiatan ektrakurikuler yang diberikan kepada siswa secara 

perorangan atau kelompok ditetapkan oleh sekolah berdasarkan 

minat siswa, tersedianya fasilitas yang diperlukan serta adanya 

guru atau petugas untuk itu, bilamana kegiatan tersebut 

memerlukannya. 

2. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk diberikan kepada 

siswa hendaknya diperhatikan keselamatannya dan kemampuan 

siswa  serta kondisi sosial budaya setempat. 

Salah satu ciri yang membedakan kegiatan ekstrakurikuler 

dengan kegiatan OSIS adalah dalam hal penilaian. Apabila suatu 

kegiatan di sekolah dinyatakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler maka 

                                                           
31

 Ibid, 291. 
32

 Ibid. 
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peserta kegiatan tersebut berhak atas nilai B, C, K yang dinyatakan 

dalam rapor. Sedangkan peserta kegiatan OSIS tidak memperoleh nilai 

tersebut.33 

3. Bahasa 

Bahasa adalah Sebagai alat komunikasi dan alat interaksi yang 

dimiliki manusia, bahasa dapat dikaji secara internal maupun secara 

eksternal. Di dalam kehidupan bermasyarakat, sebenarnya  manusia dapat 

juga menggunakan alat komunikasi lain selain bahasa. Namun tampaknya 

bahasa merupakan alat komunikasi yang paling baik, paling sempurna, 

dibandingkan dengan alat komunikasi yang lain termasuk juga alat 

komunikasi yang digunakan para hewan. Dalam setiap komunikasi 

manusia saling menyampaikan informasi yang dapat berupa fikiran, 

gagasan, maksud, perasaan, maupun emosi secara langsung. 

Banyak orang belajar bahasa dengan berbagai tujuan yang 

berbeda. Ada belajar hanya untuk mengerti, ada yang belajar untuk 

memahami isi bacaan, ada yang belajar untuk bercakap-cakap dengan 

lancar, ada pula yang belajar untuk gengsi-gengsian, dan banyak pula yang 

belajar dengan berbagai tujuan khusus. Dalam pendidikan formal di 

sekolah dasar, sekolah menengah, dan di perguruan tinggi dapat pula kita 

lihat berbagai rumusan tujuan pengajaran bahasa. 

Secara nasional pendidikan bahasa itu harus dikaitkan dengan 

tujuan penddikan nasional dan tujuan pendidikan institusional, lalu 

                                                           
33

 Ibid., 292. 
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dikaitkan pula dengan status politis (nasional, daerah atau asing) bahasa 

yang dipelajari, dan kemudian dikaitkan pula dengan fungsi-fungsi bahasa 

yang diperlukan. 

Tujuan pendidikan nasional di Indonesia pada dasarnya 

membentuk manusia Pancasila seutuhnya. Artinya, nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila, yaitu berkenaan Ketuhanan yang maha esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus 

tertanam dalam pribadi murid setelah mereka menyelesaikan 

pendidikannya. Jika nilai-nilai pancasila ini telah tertanam dalam jiwa 

mereka, tentu mereka akan mempunyai perilaku yang sesuai dengan asas-

asas Pancasila itu dalam segala tindakan mereka, termasuk dalam 

berbahasa, dan memiliki sikap positif terhadap bahasa itu. 

Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai dalam 

lembaga-lembaga pendidikan tertentu, seperti sekolah dasar, sekolah 

menengah, dan perguruan tinggi. Tujuan institusional ini diharapkan dapat 

dicapai setelah siswa menyelesaikan pendidikan dilembaga tersebut. 

Untuk dapat mencapai tujuan pengajaran bahasa dengan baik, 

maka tujuan itu harus dikaitkan dengan status atau kedudukan bahasa itu 

secara nasional. Di Indonesia ada tiga macam bahasa dengan status yang 

berbeda, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Asing, dan Bahasa Daerah. 
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a. Bahasa Indonesia 

 Status bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi 

negara. Jadi bahasa Indonesia bahasa yang harus digunakan dalam 

situasi resmi kenegaraan, dan bahasa yang harus diguanakan penutur 

intrabangsa. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia harus menjadi 

salah satu identitas kenasionalan Indonesia. Maka juga harus dapat 

digunakan dalam berfikir secara nasional. 

b. Bahasa Asing 

Bahasa asing adalah bahasa yang berasal dari bangsa lain, dan 

dapat digunakan dalam iteraksi antar bangsa, atau untuk menggali ilmu 

pengetahuan dan teknologi.34 

c. Bahasa Daerah (Jawa) 

Bahasa daerah yaitu bahasa ibu atau bahasa pertama bagi 

sebagian besar masyarakat rakyat  Indonesia, adalah bahasa yang dapat 

digunakan dalam interaksi intrasuku, baik dalam situasi resmi maupun 

yang bersifat kedaerahan. Bahasa daerah tidak dapat digunakan dalam 

lingkup nasional Indonesia. 

Bahasa daerah tidak ada yang menjadi bahasa nasional, tetapi 

kelestariannya dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Di samping 

itu bahasa daerah dapat  juga diajarkan sebagai mata pelajaran di 

daerah-daerah yang merasa perlu, dan pelaksanaannya sah karena 
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   Iskandarwassid dan Dadang Suhendar, Strategi Pembelajaran Bahasa , 89. 
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dijamin oleh undang-undang dasar 1945.35 Bahasa daerah dapat 

digunakan dalam interaksi intra suku, baik untuk percakapan sehari-hari 

maupun percakapan yang resmi kedaerahan, misalnya upacara 

pernikahan, pertemuan atau rapat kedaerahan. 

Adapun bahasa Jawa ialah bahasa yang digunakan untuk 

komunikasi adat Jawa yang meliputi : Ngoko, Krama Halus, Krama 

Madya, dan Krama Inggil. Bahasa Jawa merupakan bahasa karakter tata 

krama bagi orang Jawa. 

P.W.J. Nababan, seorang lingius indonesia, membagi fungsi 

bahasa sebagai komunikasi dalam kaitannya dengan masyarakat dan 

pendidikan menjadi empat fungsi, yaitu 1. Fungsi kebudayaan, 2. Fungsi 

kemasyarakatan, 3. Fungsi perorangan, 4. Fungsi pendidikan.36 

Adapun fungsi kebudayaan dari bahasa, adalah sebagai sarana 

perkembangan kebudayaan, jalur penerus kebudayaan, dan invetaris ciri-

ciri kebudayaan.37 Sedangkan fungsi kemasyarakatan bahasa menunjukkan 

peranan khusus suatu bahasa dalam kehidupan masyarakat.38 Baik secara 

kelompok maupun secara nasional. Klasifikasi bahasa golongan ketiga, 

yaitu fungsi perorangan. Klasifikasi bahasa untuk anak-anak kecil saja 

terdiri dari enam fungsi yaitu sebagai: Instrumental, Menyuruh, Interaksi, 

Kepribadian, Pemecahan Masalah, dan Khayal.39 Terakhir fungsi 

pendidikan dari bahasa, didasarkan pada banyaknya penggunaan  bahasa 

                                                           

  35   Abdul Chaer dan Leone Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal, 297. 
 36 Hidayat dan  Asep Ahmad, Filsafat Bahasa ,  29. 
 37 Ibid., 
 38 Ibid., 

 39 Ibid., 30. 
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dalam pendidikan dan pengajaran mencakup empat fungsi yaitu : Fungsi 

Integratif, Fungsi Instrumental, Fungsi Kultural, dan Fungsi Penalaran.40 

Dalam buku Filsafat Bahasa dan Pendidikan bahwa fungsi bahasa 

mencakup : Fungsi Kogitif, Fungsi Emotif, Fungsi Imperatif, Fungsi 

Seremonial dan Fungsi Metalingual.41  Fungsi kognitif dari bahasa melalui 

ilmu pengetahuan manusia mencari kebenaran. Dengan bahasalah manusia 

menjelaskan proporsi-proporsi yang dipikirkannya. Adapun fungsi emotif, 

yakni merujuk peran menyatakan perasaan (ekspresif) dan merujuk pada 

suasana yang menyebabkan orang lain memberi respon emosional 

terhadap suasana. Selanjutnya fungsi imperatif, ialah dengan bahasa 

manusia dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. 

Adapun fungsi seremonial ialah cara untuk menghormati orang lain dan 

manusia dimanapunjuga mengenal upacara atau ritual. Yang terakhir 

fungsi metalingual ialah kemampuan manusia untuk mendeskripsikan apa 

yang mereka ketahui dengan bahasa mereka sendiri. 

4. MC / Pemandu Acara 

  Pembawa acara atau MC merupakan pemandu atau pemimpin 

jalannya acara dalam suatu kegiatan atau acara. Baik dan buruknya, 

berjalan dan tidaknya suatu acara ditentukan oleh pembawa acara. 

Pembawa acara atau MC selalu diperlukan setiap kali dilangsungkannya 

suatu acara, acara tidak mungkin bisa berjalan dengan sebagaimana 

mestinya tanpa adanya pembawa acara. Dengan demikian pembawa acara 

                                                           

 40 Ibid., 
 41 A. Chaedar Alwasilah, Filsafat Bahasa dan Pendidikan,  24-25. 
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atau MC bertugas untuk mengawal jalannya proses kegiatan dengan 

membacakan setiap susunan acara mulai dari pembukaan hingga 

penutupan.42 

Dalam bahasa komunikasi, seorang Master of Ceremony-MC 

adalah seorang komunikator jika MC bertindak selaku tuan rumah (host) 

dalam suatu ajang formal atau dalam suatu program hiburan.43 

  Menurut Habib Bari, sebenarnya seorang Master of Ceremony 

adalah seorang yang akan memimpin suatu rentetan acara secara teratur 

dan rapi, dan paling bertanggung jawab terhadap kelancaran suatu 

rangkaian acara. Kemampuannya sangat menentukan apakah sebuah acara 

akan berlangsung lancar atau tersendat-sendat. Dia benar-benar dapat 

menguasai seluruh aspek yang akan mempengaruhi kelancaran pada saat 

itu. 

 a. Tugas dan tanggung jawab 

 Dalam semua kegiatan upacara, pemandu acara selalu hadir. 

Kehadirannya sangat penting, sebagai wakil panitia penyelenggara atau 

sebagai penghubung antara tamu undangan dengan pelaksana upacara. 

Sebab dia akan memberitahukan acara demi acara dengan 

pelaksanaannya. Pemandu acara atau MC adalah orang pertama yang 

harus menciptakan suasana akrab, tertib dan semarak. Tanggung 

jawabnya mengawasi agar rangkaian acara berjalan dengan lancar dan 
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 Aep Syaiful Hamidin, Belajar Pidato dan MC (Yogyakarta: Buku Pintar, 2013), 49. 
43

 Helena Olli, Publick  Speaking (Jakarta: PT Indeks,  2010), 90. 



34 

 

 

 

menarik. Dia harus bisa mengakhiri acara denagan cara mengesankan 

sehingga hadirin pulang dengan perasaan puas. 

 Pemandu acara atau MC adalah orang pertama yang berpidato, 

sebelum orang lainnya menyampaikan pidato. Dalam rangkaian acara, 

pemandu acara bertindak sebagi pembuka acara. Dia harus mampu 

menarik perhatian pendengar untuk merasa terlibat dalam peremuan 

itu.44 

 Untuk upacara-upacara resmi, MC harus membawakan acara 

secara resmi dengan pola yang baku dan kaku. Busana dan dandanan 

rambut disesuaikan dengan situasi resmi. Namun, untuk acara tidak 

resmi, MC bisa menggunakan busana bebas, sesuai dengan keadaan dan 

kondisi saat itu. 

b. Persiapan pemandu acara atau MC 

 Hal yang menjadi perhatian utama pemandu acara atau MC ialah 

menanamkan rasa percaya diri, dan pada saat berhadapan dengan 

audience-nya. Keberadaan dapat diketahui pada suatu kegitan yang 

tiba-tiba muncul suara yang memecahkan ketenangan atau kesibukan 

para tamu undangan yang sedang bertegur sapa dengan teman, sahabat, 

handai taulan yang jarang bertemu. Perhatian berubah secara tiba-tiba 

yang sekarang berfokus kepada “si pemandu acara”. Mereka akan 
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mencari asal suara dan pemilik suara itu. Di sini mulailah langkah 

penilaian dari audience yang hadir terhadap pemandu acara atau MC.45 

c. Persyaratan pemandu acara atau MC. 

 Menurut Habib Bari, persyaratan pemandu acara yakni harus 

memiliki : 

1. Intelegensi tinggi. 

Seorang MC setiap saat dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan tempat ia bertugas. Intelegensi juga terkait dengan 

pengetahuannya mengenai kebiasaan atau norma-norma yang 

terdapat di lingkungan tugasnya. Juga kepekaan intelektual terhadap 

kekhususan acara yang dibawakan. Dia harus mempersiapkan dan 

merencanakan tugas yang akan diembannya dan mengetahui 

peristiwa atau topik yang akan dibahas saat dia bertugas. Persiapan 

itu juga untuk menerapkan gaya, cara, dan bahasa secara tepat. 

Persiapan yang matang juga termasuk dengan menentukan gaya 

berbicara, disertai topik dan sasaran yang akan dicapai. 

2. Berpenampilan atraktif dan simpatik 

Atraktif berarti memiliki daya tarik yang menyenangkan. 

Daya tarik bisa pada gaya bicara, bahasa, busana, tata rambut 

aksesori dan lain sebagainya. 

                                                           
45 Ibid., 91-92 
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Pengertian simpatik adalah menarik bagi tamu-tamu 

undangan. Kalau atraktif sifatnya fisisk, maka simpatik sifatnya 

psikologis. Misalnya, suara lembut, penempilan menawan, tutur 

secara santun, wajah senyum. Simpatik tidak identik dengan 

kecantikan seorang wanita atau ketampanan seorang pria. 

3. Memiliki jiwa pemimpin 

Pemandu acara aau MC  satu-satunya orang yang memimpin 

kelangsungan sebuah acara. Jiwa kepemimpinan yang dimaksud 

seorang pemandu acara adalah memiliki kewibawaan, kebijakan dan 

kearifan.46 

a. Kewibawaan. Pemandu acara mampu meredam suara hiruk pikuk 

menjadi suasana hening. Kewibawaan yang memancar dari 

seorang pemandu acara disebabkan oleh : bentuk fisisk yang 

tegar, cara berjalan yang pasti, sikap yang tenang, tatapan mata 

yang tajam, vokal yang berat, dan pilihan kata-kata yang tepat 

serta nada suara yang bagus. 

b. Kebijakan. Kebijakan timbul dari seorang pemandu acara yang 

disebabkan oleh sikap jujur dan sikap adil. Sikap jujur akan 

mendorong seseorang untuk bertindak apa saja. Sikap ini 

menyebabkan orang orang menghargai dan menghormati 

keberadaan seseorang. Perpaduan antara kejujuran dan keadilan 

akan menciptakan seseorang mampu berbuat secara tepat yakni 
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tepat dalam melangkah, tepat bertindak dan tepat membuat 

keputusan. 

c. Kearifan. Arif adalah suatu sikap untuk mempertimbangkan segala 

sesuatu sebelum seseorang mengambil keputusan untuk 

melangkah. Seorang pemandu acara atau MC tidak akan membuat 

suatu langkah secara tergesa-gesa. 

4. Komunikatif 

Pesan yang disampaikan pemandu acara mudah dipahami 

khalayak, mudah dicerna dan mudah dimengerti maksudnya. 

5. Sabar dan cekatan 

Pemandu acara memiliki watak yang sabar. Dia mampu 

menyampaikan pesan atau informasinya kepada hadirin secara jelas 

dan tanpa hambatan. Sikap sabar, tapi banyak akal itulah yang harus 

dimiliki seorang pemandu acara ketika menghadapi hadirin dan 

penonton yang tidak terkendali. 

Cekatan bagi pemamndu acara, artinya cepat dan tepat dalam 

membuat keputusan. Cekatan tidak berarti tergesa-gesa. Cekatan 

dilandasi pemikiran yang matang, sedangkan tergesa-gesa tanpa 

disertai perhitungan dan penalaran. Dalam keadaan darurat seorang 

pemandu acara sering dituntut membuat suatu keputusan yang cepat. 

Keputusan seperti perubahan acara secara tiba-tiba atau pengajuan 
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dimulainya suatu acara, penggantian pengisi acara, perubahan yang 

mendadak ini segera dilakukan dengan tepat.47 

6. Memiliki naluri antisipasi yang baik 

Orang yang sudah terbiasa di lapangan dapat memperkirakan 

apa yang terjadi sebelum acara dimulai. Apa yang sudah 

direncanakan misal acara pukul 19.00. sampai pukul 18.30 belum 

ada tanda-tanda pelaku acara hadir. Seorang pemandu acara sudah 

merencanakan apa yang akan dilakukan, dia sudah menyiapkan 

sebagai pengganti acara misal berupa joke-joke, informasi-informasi, 

acara mini dan sebagainya. Apa yang dikemukakan tadi itulah yang 

disebut naluri antisipasi.48 

7. Memiliki spontanitas yang baik 

Pemandu acara perlu memiliki kemampuan spontan. Spontanitas 

harus terkontrol dan diyakini dapat mengangkat situasi negatif 

menjadi positif.49 

8. Memiliki rasa humor yang tinggi 

Humor yang akan ditampilkan seorang pemandu acara 

haruslah humor yang bermutu. Seorang MC perlu mengumpulkan 

dan mencari lelucon atau humor situasional. 
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Pernikahan yang dianggap sakral bisa diisi dengan kalimat-

kalimat yang sopan, tapi orang atau hadirin mendengarkannya 

dengan senyum simpul. 

9. Berpengetahuan umum yang luas 

Seorang pembawa acara harus memiliki pengetahuan yang 

luas. Pengetahuan luas yang ada relevansi dengan dirinya atau 

spesialisasinya. Misal spesial musik, spesialis acara seni tradisional, 

spesialis acara perikahan, seminar, olahraga dan sebagainya. 

Pengetahuan yang lain misal menyebut nama orang yang 

benar, tanyakan kepada yang bersangkutan atau orang terdekat 

bagaimana menyebut nama, sebutan jabatan, nama kota, huruf 

singkatan, soal kepangkatan, dan soal jabatan akademis.50 

5. Pranatacara / MC Jawa 

Pranatacara atau MC Jawa ialah seorang yang bertugas 

mengendalikan jalannya suatu acara adat jawa dari awal sampai 

berakhirnya runtutan acara tersebut. Menjadi pranatacara itu tidak beda 

dengan dalang umpamanya. Harus siap sedia, tidak boleh membantah, 

kalau tidak benar-benar berhalangan. Berat ringannya seorang yang 

menjadi pranatacara, memang tidak bisa disepelekan. Maka, dengan 

ringkas harus memegang etika sebagai berikut:51 

                                                           
50 Ibid., 102. 
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 Suwardi Endraswara, Mutiara Wicara Jawa (Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, 1999), 1-2. 
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1. Ketika disuruh yang memiliki acara, tidak menolak. Kalau suka 

menolak, bisa menjadi dihafali oleh orang lain. Sehingga, besok lagi 

kemudian tidak akan disuruh. Kalau terpaksa menolak, alasannya 

harus yang tepat, lebih baiknya lagi dibuat lebih halus, tidak akan 

terlihat. Terlebih lagi harus penuh dengan kehati-hatian, ketika 

berbicara tadi walau kira-kira hanya “gotong royong” atau tidak akan 

mendapat imbalan, ini jelas harus yang bijaksana. 

2. Harus bisa meyakinkan yang menyuruh, agar mantap, tapi juga tidak 

boleh banyak bicara. 

3. Siap sedia (tidak membantah). 

4. Ketika membagi waktu dalam rangkaian acara siang-malam, para-para 

yang bertugas, namanya tempat, denah lokasi dan seterusnya harus 

yang jelas. 

5. Yang berhubungan dengan wujud fisik (warna kulit umpamanya) 

mempelai, lebih baik dengan orang lain saja untuk bertanya, atau 

dikira-kira dengan spontanitas saja kalau sudah sampai berjalannya 

acara. 

6. Tidak perlu “manja”, minta dijemput, kalau tidak banget kepepet. 

7. Mengurangi pembicaraan yang membahas “uang” (upah). 

8. Mengurangi perkara pribadi (mempelai janda/duda). 

9. Tidak perlu menyebut nama sound system. 

10. Datangnya tidak tepat waktu, tetapi bisa setengah jam sebelumnya. 
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Ketika bertugas menjadi pranatacara juga harus mempehatikan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Suara 

Menjadi pranatacara, suaranya harus dipersiapkan dengan 

baik dan teratur. Kalau perlu direkam dahulu, kemudian didengarkan 

sendiri. Agar diketahui mana yang kurang dan mana yang 

kebablasan. Akan lebih bagus, menyuruh untuk mengritik orang lain. 

Kalau semua tadi bisa dilaksanakan, setidaknya akan 

menjadi suara: 

a) Kung/Ngeng merdu (bahasa Jawa). 

b) Tidak melengking. 

c) Naik turun. 

d) Bukan suara lugas (biasa), tapi juga tidak dibuat-buat. 

e) Jangan terlalu banyak menggunakan pemutus kata (ee....). 

f) Tidak bersuara sengau (bindeng). 

g) Tidak terputus-putus. 

2. Sikap, gerak badan, etika 

Ketika maju menjadi pranatacara baik memperhatikan etika 

berikut:52 

a) Napas tidak ngos-ngosan, panjang. 

b) Tidak meniup microphon dan mengetuk. 

c) Microphon dipegang tangan kanan, tangan kiri pas bawah dada. 
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d) Jika microphon dipasang pada tiangnya, tangan bisa bersedekap. 

e) Berdiri dengan tegap, tegak, janggut ditarik sedikit, tidak 

kebanyakan gerak, tidak memegangi baju, tidak membetul-

betulkan pakaian, tidak memperhatikan pakaian sendiri. 

f) Tidak gugup, tidak kagetan, luwes. 

g) Tidak takut, tidak ndredek, tidak gemetar, hati ditata dengan 

baik, tidak peduli olok-olok orang lain, percaya diri. 

h) Berdiri di tepi, tidak terlalu dekat dengan tamu. 

i) Ramah, banyak senyum, bersahabat. 

j) Ketika ada yang ingin berbicara, jangan menghindar. 

k) Tangan sedekap, tidak dimasukkan saku, tidak garuk-garuk, 

tidak memegangi hidung, tangan jangan dibelakang (posisi 

istirahat). 

l) Baik mencari teman. 

m) Harus tangguh, siap, menyelesaikan karya. 

3. Pandangan 

Pranatacara perlu juga memperhatiakan bab pandangan, 

yaitu:53  

a) Tidak memperhatikan salah satu tamu saja. 

b) Jika memandang, rata-rata air. 

c) Tidak jelalatan. 

d) Tidak menunduk. 
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e) Penglihatan tajam, berkedip yang mengenakkan hati. 

f) Berkedip biasa saja. 

4. Busana 

Busana itu sangat penting, sebaiknya pranatacara harus:  

a) Rapi, pas (tidak kebesaran tidak kekecilan). 

b) Memilih warna dan corak yang sesuai dengan warna kulit. 

c) Tidak perlu kebanyakan aksesori. 

d) Tidak kebanyakan wangi-wangian. 

e) Make up tidak perlu berlebihan. 

5. Faham bahasa kias (pangrengga basa)/sastra 

Dalam menggunakan bahasa, pranatacara memang harus 

cerdas. Di antaranya harus: 

a) Tidak menggunakan bahasa harian, kecuali jika untuk becanda 

(banyolan) boleh. 

b) Tidak kebanyakan dhialek tempat-tempat tertentu apalagi 

idhiolek. 

c) Memilki kata-kata kias (basa rinengga). 

d) Mengerti pada bahasa kias. 

e) Pandai olah sastra seperti peribahasa, pantun dsb. 

f) Pandai bernyanyi Jawa (tembang dan gendhing). 

g) Kaya bumbu-bumbu humor. 

h) Ketika menyela yang pantas, tidak menyinggung pribadi. 

i) Tidak memaksa tamu untuk berdiri. 
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j) Bahasanya yang santun. 

k) Berhati-hati dalam menyebut gelar. 

Pranatacara juga perlu memperhatiakan ilmu sinonim 

untuk para pelaksana dalam acara resepsi, agar bahasa atau kata-

katanya bisa berganti-ganti.54 

6. Sepak Terjang. 

Pranatacara itu harus menyeluruh. Agar bisa menguasai 

suasanan, trengginas dan menuntaskan pekerjaan. Maka perlu 

berhubungan dengan pelaku-pelaku yang lain, seperti pramusaji, 

sound system, penata rias, dsb. Lebih-lebih dengan yang memiliki 

kewenangan dalam acara tersebut.55 

7. Gladi Pranatacara 

Yang perlu diperhatiakan, sebelum maju, pranatacara 

harus gladi terlebih dahulu, tidak usah merasa malu. Jika perlu, gladi 

berkali-kali di depan kaca. Atau menyuruh orang lain untuk 

memperhatikan dan juga untuk mengritik. Supaya terlihat luwes, 

pantas, dan menjiwai terhadap apa yang akan ditampilkan. 

Ketika gladi, harus sudah mengerti wujud dari acara. 

Sukur sudah mengerti pelaku-pelaku yang akan bekerja dalam acara 

tersebut. Perlunya, ketika sudah maju tidak kesasar-sasar. Jika perlu, 

dirancang mana yang harus diisi humor dan bab lain yang membuat 

bagus. Begitu juga, improvisasi ketika maju juga tidak bisa 
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ditinggalkan. Untuk mengantisipasi jika ada permintaan apa-apa dari 

yang memiliki hajat, pranatacara memang perlu catatan-catatan 

khusus, tidak usah malu.56 

6. Pamedhar Sabdha 

MC dan Pamedhar Sabdha dalam tradisi pernikahan adat Jawa 

merupakan suatu hal yang saling berkaitan dan saling melengkapi. MC 

yaitu seseorang yang diberi wewenang untuk mengatur jalannya suatu 

acara. Adapun Pamedhar Sabdha ialah bahasa kias yang diperuntukkan 

memperindah suasana sehingga nampak mewah apa yang menjadi bahan 

bahasannya.57 Jadi  Pamedhar Sabdha ini merupakan nilai tambah jika 

mampu dikuasai oleh seorang MC. 

7. Relevansi 

 Dalam kamus induk istilah ilmiah, relevansi  adalah keterkaitan, 

hubungan, keadan relevan.58 Maksud dari relevansi dalam kasus ini ialah 

keterkaiatan/hubungan kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa bagi siswa 

terhadap standar kompetensi lulusan yang ada di Madrasah Aliyah Ma’arif 

Balong Ponorogo.59 Yakni : 

1. Peserta didik dapat mencapai  target akademis yang diharapkan. 

2. Peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai 

anggota masyarakat. 
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7. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah Ma’arif Balong 

Ponorogo memiliki dua pin penting, yakni :  

1. Peserta didik dapat mencapai  target akademis yang diharapkan. 

2. Peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai 

anggota masyarakat. 

Adapun Standar Kompetensi Lulusan (SKL) satuan pendidikan 

adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, 

ketramplan dan sikap, yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam 

penentuan kelulusan peserta didik dari suatu pendidikan. SKL meliputi 

kompetnsi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.60  

SKL pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan untuk 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.61 

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) 

SMA/MA/SMALB*/Paket C. dijelaskan sebagai berikut: 

1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan 

perkembangan remaja. 

2. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan 

kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya. 

                                                           
60 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 91. 
61 Ibid., 
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3. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas 

perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya. 

4. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial. 

5. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi dalam lingkup global. 

6. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara 

logis, kritis, kreatif, dan inovatif. 

7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan 

inovatif dalam pengambilan keputusan. 

8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk 

pemberdayaan diri. 

9. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan 

hasil yang terbaik. 

10. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah 

kompleks. 

11. Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial. 

12. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung 

jawab. 

13. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

14. Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. 

15. Mengapresiasi karya seni dan budaya. 
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16. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok. 

17. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta 

kebersihan lingkungan. 

18. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun. 

19. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan 

di masyarakat. 

20. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap 

orang lain. 

21. Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara 

sistematis dan estetis. 

22. Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan 

berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris. 

23. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti 

pendidikan tinggi.62 

B. Telaah Pustaka 

Untuk memperkuat masalah yang diteliti,dan menghndari adanya 

persamaan pembahasan maka peneliti mengadakan telaah pustaka dengan 

cara mencari dan menemukan penelitian yang telah ada sebelumnya. 

Banyak penelitian yang membahas tentang kegiatan ekstrakurikuler 

seperti kepramukaan, muhadoroh, qiro’atil Qur’an, dsb. Terdapat juga 

penelitian yang membahas mengenai standar kompetensi lulusan (SKL). Di 

antara penelitian yang sudah ada tentang hal tersebut adalah : 

                                                           
62 Ibid., 94-95. 
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Skripsi Suciati Wahyuningsih, 2005. Dengan judul Peranan kegiatan 

ekstrakurikuler kerohanian Islam (ROHIS) dalam upaya peningkatan perilaku 

keberagaman siswa sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN 1) Ponorogo.  

Dengan hasil penelitian bahwa Kegiatan Ekstrakurikuler  Kerohanian Islam 

(Rohis) Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) I Ponorogo itu melalui 

pembelajaran, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama. Adapun upaya 

meningkatkan perilaku keberagamaan siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMKN) I Ponorogo dilakukan melalui pelatihan dan pembiasaan melakukan 

sholat Dhuha, Dzuhur dan membaca Al-Qur’an serta memotivasi siswa siswa 

untuk melaksanakan ajaran agama secara baik dan benar. 

Skripsi Lia Susi Setyawati, 2011. Dengan judul Perkembangan 

kejiwaan anak dalam perspektif standar kompetensi lulusan (SKL) di rintisan 

sekolah dasar standar nasional (RSDSN). Dengan hasil penelitian 

Perkembangan intelektual anak di SDN 2 Ronowijayan Ponorogo yang sesuai 

dengan rumusan SKL adalah menunjukkan kegemaran membaca, menulis, 

menyimak, berbicara, berahitung, berfikir logis, kritis, serta kemampuan 

memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan 

emosi anak di SDN 2 Ronowijayan Ponorogo yang telah sesuai dengan 

rumusan SKL adalah : menunjukkan kecintaan dan kebangsaan terhadap 

bangsa, negara dan menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni 

dan budaya lokal dan mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam 

lingkungannya, menghargai budaya, agama, suku, ras dan golongan sosial 
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ekonomi di lingkungannya, serta bekerjasama dalam kelompok dan tolong 

menolong serta menjaga diri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya. 

Skripsi Rahayu Nengsih, 2009. Dengan judul Upaya guru dan kepala 

sekolah dalam penerapan PERMENDIKNAS No 23. Tahun 2006 tentang 

standar kompetensi lulusan (SKL) di MA. Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo.  Dengan hasil penelitian dengan penyediaan sarana dan prasarana 

dan media pembelajaran yang mendukung serta menambah wawasan, 

pengetahuan, dan pemahaman guru terhadap SKL dengan mengadakan dan 

mengikut sertakan guru-guru dalam pelatihan-pelatihan dan workshop yang 

diadakan di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Permasalahan yang 

dihadapi oleh guru dan kepala sekolah dalam penerapan Permendiknas  No. 23 

tahun 2006 tentang SKL di MA. Al-Mawaddah yaitu : kurangnya alokasi 

waktu jam pelajaran, keterbatasan literatur dan referensi yang relevan di 

perpustakaan MA. Al-Mawaddah, serta kurangnya pemahaman beberapa guru 

terhadap Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang SKL. 

Dari berbagai dokumen skripsi yang terdahulu dapat diketahui 

kesamaan ataupun perbedaannya dengan skripsi yang akan peneliti tulis. 

Skripsi Suciati Wahyuningsih membahas kegiatan ekstrakurikuler dalam 

bentuk Kerohanian Islam (Rohis). Skripsi Lia Susi Setyawati dengan tujuan 

penelitian untuk mengetahui perkembangan intelektual anak, perkembangan 

emosi anak, perkembangan moral anak dalam perspektif standar kompetensi 

lulusan (SKL). Skripsi Rahayu Nengsih dengan tujuan penelitian untuk 

mengetahui deskripsi guru dan kepala sekolah dalam penerapan permendiknas 
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No. 23, upaya penerapan permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang standar 

kompetensi lulusan (SKL).  

Sementara skripsi yang akan peneliti tulis saat ini membahas tentang 

Orientasi kegiatan ekstrakulikuler pelatihan MC berbagai acara dalam bahasa 

Jawa, relevansi kegiatan ekstrakurikuler dengan standar kompetensi lulusan 

(SKL) serta implikasi dari kegiatan ektrakurikuler tersebut terhadap siswa di 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo. Sehingga skripsi tentang orientasi 

kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa dan relevansinya dengan standar 

kompetensi lulusan (SKL) belum pernah ada di STAIN Ponorogo, sehingga 

dapat dikatakan penelitian ini orisinil dan berbeda dengan penelitian terdahulu.  
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BAB III 

 DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MA. Ma’arif  Balong Ponorogo63
  

Sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Ma'arif Balong Ponorogo tidak 

dapat dipisahkan dari peran serta para anggota pengurus MWC NU Kec. 

Balong dan para ahli waqif serta dukungan dari warga besar Nahdlatul 

Ulama di Kecamatan Balong. 

Ide pendirian Madrasah bermula dari adanya kebutuhan yang mendesak saat 

itu akan adanya lembaga pendidikan setingkat SLTA yang berbentuk 

Madrasah di wilayah Kec. Balong yang berada di bawah naungan Lembaga 

Pendidikan Ma’arif NU.  

Setelah melalui proses yang panjang dan berliku serta berkali-kali 

mengadakan pertemuan untuk bertukar pendapat dan mencari berbagai 

masukan, maka diputuskan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan 

setingkat SLTA itu, yakni Madrasah Aliyah. 

Setelah persiapan dianggap cukup, maka secara resmi pada tanggal  

20 Juli 1987 didirikan Madrasah Aliyah Ma’arif  Balong yang 

berkedudukan di desa Jalen, Kec. Balong, Kab. Ponorogo dengan Surat 

Pengesahan dari LP Ma’arif Cabang Ponorogo No. 09/MA/87/87 tanggal 25 

                                                           
63 Lihat lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor: 01/D/24-I/2015 dalam penelitian ini. 
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Desember 1987 dengan Kepala Madrasah yang pertama adalah Bapak Drs. 

Slamet Bisri. 

Kemudian saat itu juga mulai dibuka pendaftaran murid baru. Dan 

pada tahun pertama ini memperoleh siswa sebanyak sebelas orang. Ternyata 

perkembangan madrasah semakin hari semakin menggembirakan, terbukti 

dengan semakin meningkatnya animo para orang tua untuk menyekolahkan 

anaknya di Madrasah ini. 

Keadaan ini mendorong seorang aghniya’ yang bernama H.M. Na’im untuk 

mewakafkan sebidang tanah kepada madrasah ini. Di atas tanah wakaf 

inilah dibangun komplek gedung Madrasah Aliyah Ma’arif Balong secara 

permanen. Di kompleks inilah madrasah ini melakukan benah diri dan 

inovasi secara terus menerus untuk mengikuti dinamika perkembangan 

zaman sehingga tetap exis di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan 

saat ini. 

Demikian sejarah singkat Madrasah Aliyah Ma’arif Balong, yang 

tidak lain merupakan andil dan partisipasi warga besar Nahdlatul Ulama di 

wilayah Kecamatan Balong dalam bidang pendidikan. Semoga Madrasah ini 

tetap exis dan lestari sampai akhir zaman dan menjadi amal jariyah kita 

bersama serta diterima di sisi Allah SWT. Amin. 
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2. Letak Geografis
64

  

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo ini memiliki lokasi yang  

cukup strategis. Hal ini dikarenakan lokasi madrasah ini tidak jauh dari jalan 

utama menuju ke kota Pacitan dan kota Ponorogo, sehingga membuat semua 

orang cukup mudah untuk mengunjunginya karena dapat dijangkau dengan 

kendaraan umum. Madrasah ini tepatnya berada di jalan Diponegoro desa 

Jalen Balong Ponorogo. 

3. Identitas Sekolah
65

 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo berdiri pada tanggal 20 Juli 

1  di bawah yayasa  le baga pe didika  a’arif Balo g.  

4.  Visi dan Misi
66

 

a. Visi : Terwujudnya lulusan yang taat beragama, cerdas, terampil, berakhlak 

mulia, serta memiliki kecakapan hidup bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

b. Misi :  

1. Menyelenggarakan pendidikan yang inovatif, agamis, dan ilmiah 

berdasarka  Isla  Ahlussu ah Wal Ja a’ah.; 

2. Mencetak peserta didik yang sehat jasmani dan rohani.; 

3. Memberikan kecakapan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

4. Memberikan bekal ketrampilan untuk hidup mandiri. 

                                                           
64

 Lihat lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor: 02/D/24-I/2015. 
65

 Lihat lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor: 03/D/24-I/2015. 
66

 Lihat lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor: 03/D/24-I/2015. 
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5. Melakukan penguatan posisi dan peran seluruh komponen madrasah secara 

terus menerus sesuai dengan  tugas dan fungsi masing-masing. 

 

5.  Tujuan Madrasah
67

 

1. Ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2. Memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk bekal hidup yang 

mandiri. 

3. Menghasilkan insan kamil yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam 

Ahlussu ah Wal Ja a’ah. 

4. Melaksanakan misi perjuangan dan pengabdian kepada Agama, Bangsa, dan 

Negara. 

6.  Keadaan Guru 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong memiliki guru pengajar secara 

keseluruhan berjumlah 27 guru tetap yayasan (GTY).68  Adapun lulusan dari 

tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong mempunyai jenjang 

pendidikan terakhir S1, SMA/MA dan D3 sebagaimana terlampir.69 

7.  Jumlah Kelas dan Siswa 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong memiliki tiga kelas yang terdiri dua rombongan 

belajar (rombongan belajar)  pada tiap-tiap kelasnya.  Adapun siswa siswi madrasah 

aliyah ma’arif Balong sebagian besar berasal dari desa sekitar kecamatan balong, 

dikarenakan letak sekolahan ini berada di daerah pedesaan di kecamatan balong.  

                                                           
67

 Lihat lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor: 15/D/14-II/2015. 
68

 Lihat lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor: 08/D/24-I/2015. 
69

 Lihat lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor: 09/D/24-I/2015. 
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Dengan jumlah keseluruhan 193 siswa yang terdiri dari 74 laki-laki dan 119 

perempuan. Untuk mengetahui rincian jumlah siswa MA. Ma’arif Balong dapat dilihat 

pada lampiran.
 70

 

8. Susunan Personalia Organisasi Sekolah 

Adapun susunan personalia organisasi Madrasah Aliyah Ma’arif Balong 

adalah sebagai berikut: 

a. Komite Sekolah  : Slamet Sunaryanto, BA 

b. Kepala Madrasah  : M. Syamsul Hadi, S.T.H.I 

c. Kepala Tata Usaha  : Joko Wasito 

Untuk mengetahui secara jelas mengenai  susunan personalia  organisasi Madrasah 

Aliyah dapat dilihat pada lampiran.71 

9. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan 

akan sangat diperlukan untuk membantu suksesnya pelaksanaan proses 

kegiatan belajar-mengajar. Sarana dan Prasarana merupakan suatu 

perlengkapan yang harus ada dan merupakan sesuatu yang urgen bagi 

kelancaran kegiatan, sarana dan prasarana merupakan tolok ukur terhadap 

tingkat kemajuan dan kualitas lembaga itu sendiri. 

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MA. Ma’arif Balong 

cukup memadai. Dapat kita ketahui bahwa luas lahan Madrasah Aliyah Ma’arif 

                                                           
70

 Lihat lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor: 04/D/24-I/2015. 
71

 Lihat lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor: 06/D/24-I/2015. 
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Balong Ponorogo  seluruhnya 530 m² bersertifikat dan 1260 m2 belum 

bersertifikat.  Untuk jenis fasilitas dan jumlah ruang yang dimiliki untuk 

menunjang proses pendidikan dapat dilihat pada lampiran. 72 

10. Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo 

Madrasah aliyah ma’arif Balong merupakan lembaga pendidikan yang 

berbasis keagamaan berupaya meningkatkan kualitas lulusannya yang 

memenuhi Standar Kompetensi Lulusan madrasah aliyah ma’arif  Balong. 

Adapun standar kompetensi lulusan madrasah aliyah ma’arif Balong Ponorogo 

ialah : Peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan dan 

peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota 

masyarakat. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai standar kompetensi 

lulusan Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo dapat dilihat pada deskripsi 

data khusus dan lampiran dalam penelitian ini.73  

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Tujuan Diadakannya  Kegiatan Ekstrakurikuler Berbahasa Jawa Di 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo 

Semakin berkembang dunia teknologi, khususnya teknologi 

informasi di kalangan pelajar belakangan ini membawa pengaruh  positif  

dan juga membawa pengaruh negatif. Pengaruh posistifnya ialah lebih 

cepat dan mudah untuk mencari informasi, baik informasi mengenai 

pelajaran sekolah maupun informasi yang umum seperti berita maupun 

                                                           
72

 Lihat lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor: 05/D/24-I/2015. 
73

 Lihat lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor: 13/D/14-II/2015. 
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hiburan. Akan tetapi kemudahan tersebut mambawa pengaruh negatif yang 

tidak disadari, yakni gaya bahasa yang tidak sesuai dengan tata bahasa 

yang semestinya (bahasa gaul). Selain itu, generasi muda yang semakin 

hari semakin berkurang rasa peduli (ngeruri)  terhadap seni dan budaya 

daerah, dan ditambah bahasa di kalangan pelajar dalam pergaulan sehari-

hari yang sudah salah kaprah dalam penggunaannya seperti anggah-

ungguh basa terhadap orang yang lebih tua, menambah kemerosotan 

dalam hal tata krama bahasa. 

Dalam masyarakat pedesaan yang masih kental dengan tradisinya, 

dan bahasa daerah merupakan salah satu bagian dari budaya daerah maka 

tidak aneh jika para orang tua khususnya di daerah Balong sangat 

menginginkan para generasi muda mampu menguasai bahasa Jawa secara 

baik dan benar serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan 

bermasyarakat. Seperti betutur kata sampai berpidato, menjadi pranatacara 

dan pamedhar sabdha dalam acara kedaerahan. 

Ketika seorang siswa lulus dari suatu lembaga pendidikan, maka ia 

akan membaur dan ikut memosisikan diri di dalam masyarakatnya. Akan 

tetapi bekal ketrampilan menulis dan berhitung yang di dapat dari bangku 

sekolah tidak cukup untuk dapat menjadi anggota masyarakat yang 

diperhitungkan. Masyarakat akan cepat menerima jika seorang siswa yang 

telah kembali dengan bekal skill, mahir berbahasa, terampil dalam karya, 

serta mampu menjawab dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
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Di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo menginginkan para 

lulusannya dapat andil dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian 

penting dalam masyarakat tersebut. Di samping kemampuan kognitif, 

afektif serta psikomotorik yang di peroleh dari berbagai mata pelajaran 

yang ada di kelas, Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo 

menginginkan para siswanya memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam 

bidang budaya dan bahasa Jawa. Karena out come para siswa ialah 

masyarakat pedesaan yang kental dengan anggah-ungguh nya sekaligus 

sebagai jawaban dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo mengadakan kegiatan 

ekstrakurikuler berbahasa Jawa. Adapun isi dari kegiatan ini meliputi : 

5. Pelatihan MC berbagai acara dalam bahasa Jawa. 

6. Pelatihan Pamedhar Sabdha dalam resepsi pernikahan adat Jawa. 

7. Kegiatan pembelajaran tata bahasa Jawa secara baik dan benar. 

8. Pelatihan pidato dalam bahasa Jawa. 

Pranatacara atau MC ialah seorang yang bertugas mengendalikan 

jalannya suatu acara dari awal sampai berakhirnya runtutan acara tersebut. 

Menjadi pranatacara itu tidak beda dengan dalang umpamanya. Harus siap 

sedia, tidak boleh membantah, kalau tidak benar-benar berhalangan. Berat 

ringannya seorang yang menjadi pranatacara, memang tidak bisa 

disepelekan. 

Di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo memiliki salah satu 

kegiatan tambahan yang jarang ditemukan pada sekolah yang setingkat 
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dengannya, yakni kegiatan tambahan pelatihan MC berbagai acara dalam 

bahasa Jawa. Selain sebagai kegiatan untuk menambah ketrampilan siswa 

ketika kembali dalam masyarakat, bahwa kegiatan ini untuk membentuk 

kader muda yang multi talenta dalam bidang pranatacara. Senada dengan 

yang dikatakan oleh kepala MA. Ma’arif Balong bapak M. Syamsul Hadi, 

S.T.H.I : 

Siswa-siswi yang masuk MA. Ma’arif ini sebagian besar berasal 
dari latar belakang masyarakat pedesaan yang kental dengan adat 
istiadatnya, terus kami berfikir mengenai para siswa-siswi kami 
jika setelah lulus apa modal mereka untuk terjun kembali kedalam 
masyarakat mereka masing-masing. Dari situ kami berniat 
mengadakan kegiatan tambahan untuk menunjang serta membekali 
mereka dengan pelatihan MC berbagai acara dengan bahasa Jawa. 
Selain itu mudah-mudahan para siswa kami bisa mengenal 
kebudayaan Jawa.74 

Selain itu beliau juga menambahkan : 

Akhir-akhir ini saya berfikir mengenai potensi-potensi yang mudah 
diterima dalam masyarakat dan berguna dalam kehidupan 
bermasyarakat mas, dan saya lihat dalam masyarakat  yang dewasa 
ini laku yakni menjadi MC dan Pamedar Sabda dalam acara 
pernikahan adat Jawa. Dari situ saya berinisiatif untuk 
memasukkan pelatihan MC berbagai acara dalam bahasa Jawa ke 
dalam pelajaran tambahan siswa-siswi, setidaknya ketika mereka 
kembali ke dalam masyarakatnya masing-masing walaupun hanya 
bisa menjadi MC dalam acara tertentu, entah dalam acara 
pengajian, pernikahan, musyawarah karang taruna, dsb. di 
lingkungan masyarakatnya masing-masing insyaalloh akan 
bermanfaat bagi mereka.75 

Kegiatan pelatihan MC berbagai acara dalam bahasa Jawa di 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo ini selain menjawab keinginan 

                                                           
74

 Lihat lampiran Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/24-I/2015. 
75

 Lihat lampiran Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/24-I/2015. 
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masyarakat untuk mendapatkan kader muda dalam bidang MC, kegiatan 

ini juga memiliki beberapa tujuan. di antaranya ialah : 

a) Untuk meningkatkan kemampuan bebahasa Jawa siswa secara 

baik dan benar. 

b) Untuk mempersiapkan diri baik secara mental serta 

ketrampilan dalam pengembangan potensi diri sebagai seorang 

MC dalam masyarakat. 

c) Untuk melestarikan budaya adat atau tradisi daerah. 

Pamedhar Sabdha dan MC dalam tradisi pernikahan adat Jawa 

merupakan suatu hal yang saling berkaitan dan saling melengkapi. MC 

yaitu seseorang yang diberi wewenang untuk mengatur jalannya suatu 

acara. Adapun Pamedhar Sabdha ialah bahasa kias yang diperuntukkan 

memperindah suasana sehingga nampak mewah apa yang menjadi bahan 

bahasannya.76 Jadi  Pamedhar Sabdha ini merupakan nilai tambah jika 

mampu dikuasai oleh seorang MC. Di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong 

Ponorogo mencoba melengkapi kemampuan menjadi pranatacara dengan 

ditambah materi Pamedhar Sabdha sehingga akan didapatkan hasil yang 

utuh yaitu siswa mampu menjadi seorang MC sekaligus mampu menjadi 

Pamedhar Sabdha.   

Kegiatan pelatihan MC dan pelatihan Pamedhar Sabdha ini dibagi 

kedalam dua kelompok, untuk kelas X khusus materi MC, kelas XI dengan 
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materi Pamedhar Sabdha. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh 

pembimbing kegiatan pelatihan MC, Bapak Gatot sudjianto : 

Untuk materi pelajaran yang saya sampaikan kepada siswa-siswi 

ada banyak mas, pertama mengenai jenis-jenis bahasa Jawa seperti 

bahasa Jawa ngoko, madya, krama, kedhaton. Untuk MC mulai 

dari pengertian, tata cara, sampai jenis dan macamnya MC.77 

 

Beliau juga menambahkan mengenai materi kegiatan ekstra kurikuler 

pelatihan MC berbahasa Jawa : 

Kelas yang mengikuti atau yang diberi jam pelajaran tambahan 

pelatihan MC berbagai acara dengan bahasa Jawa di Ma. Ma’arif 
Balong sini adalah kelas X dan Kelas XI. Untuk kelas X khusus 

MC saja, untuk kelas XI khusus Pamedhar Sabdanya.78 

 

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil observasi yang telah 

dilakukan peneliti pada tanggal 31 januari 2015 : 

Susasana siang hari yang panas di Kelas XI-A MA Ma’arif 
Balong bukan menjadi halangan ataupun faktor yang 

menghambat dalam proses kegiatan pelatihan MC berbahasa 

Jawa. Dengan dipandu seorang pembimbing yang humoris 

membuat suasana menjadi menyenangkan. Tepat pada kegiatan 

inti saya mengikuti proses berjalannya proses pembelajaran 

bersama para siswa. Dalam kegiatan ekstrakurikuler pelatihan 

MC berbahasa Jawa ini melibatkan:  

a. Peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang materi yang akan dipelajari. 

b. Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain.  

c. Memfasilitasi terjadinya proses interaksi antar peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar 

lainnya. 

d. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 
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e. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk kosa kata yang baru terhadap peserta didik. 

f. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman 

dan hal-hal lain yang menunjang dalam kemampuan 

menjadi seorang MC Jawa. 

g. Memberi fasilitas kepada siswa untuk mempermudah 

proses pembelajaran dengan memberikan buku panduan 

seputar MC dan Pamedhar Sabda.79 

  Bahwa pelatihan Pamedhar Sabdha ialah pelatihan untuk 

melengkapi pelatihan MC, sehingga ketika kelak menjadi seorang MC 

sudah lengkap beserta Pamedhar Sabdha. Untuk pembagian materi 

pelatihan MC dan Pamedhar Sabdha di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong 

Ponorogo di bedakan untuk kelasnya. Untuk kelas X pelatihan MC, kelas 

XI untuk pelatihan Pamedhar Sabdha. 

Cara berbahasa dalam berbicara perlu diperhatiakan siapa yang 

menjadi lawan bicaranya. Berbicara dengan seorang anak kecil sudah tentu 

berbeda dengan cara berbicara dengan orang tua. Tata cara berbicara dan 

berbahasa kepada orang lain yang harus baik dan benar dalam bahasa Jawa 

itu disebut Unggah-Ungguhing Basa. Inti dari Unggah-Ungguhing Basa 

itu ada tiga macam yaitu basa ngoko, basa madya, basa krama. Mengingat 

bahwa in come siswa Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo dari 

kalangan masyarakat pedesaan yang menjunjung tinggi Unggah-

Ungguhing Basa, maka Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo 

memberikan kegiatan pembelajaran tata bahasa Jawa secara baik dan 

benar. 
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Terlepas dari in come siswa Madrasah Aliyah Ma’arif Balong 

Ponorogo dari kalangan masyarakat pedesaan yang menjunjung tinggi 

Unggah-Ungguhing Basa, bahwa kegiatan pembelajaran tata bahasa Jawa 

secara baik dan benar yang ada di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong 

Ponorogo ialah adanya keperihatinan orang tua terhadap generasi muda 

yang kurang mengerti dalam Unggah-Ungguhing Basa. Hal ini sesuai dari 

pernyataa Bapak Muklison selaku Guru Bahasa Arab dan sekaligus warga 

masyarakat daerah Balong : 

Banyak anak-anak yang kurang pas dalam anggah ungguh dalam 

berbahasa Jawa mas, jadi ketika mereka berbicara itu se enaknya 

saja. Tidak peduli itu dengan siapa lawan bicaranya, apa itu Guru, 

Orang tua, semua disamakan ketika ia berbicara dengan temannya. 

Kalau untuk generasi muda dalam bidang MC dan Pamedhar 

Sabdha memang masih jarang dan sedikit sekali mas.80 

  Bahwa pernyataan tersebut memang benar adanya, karena sesuai 

dengan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti : 

Saat peneliti sedang melakukan interview dengan informan di 
perpustakaan Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo, di 
tengah-tengah perbincangan kami ada seorang siswa laki-laki 
masuk ke dalam ruangan tanpa permisi terlebih dahulu. Seketika 
seorang guru pembimbing dari kegiatan ekstrakurikuler berbahasa 
Jawa marah dan berkata “ Hei, Ngerti Anggah-unnguh ra ? Arep 

nyapo ?” dan siswa tersebut menjawab “Ajeng Mundut buku pak.” 

Setelah itu, jam istirahat pun tiba. Siswa mulai keluar dari ruang 
kelasnya masing-masing, sambil berjalan mereka dengan santai 
bercanda dengan guru dengan bahasa layaknya kepada teman 
mereka sendiri.81 
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Pembelajaran bahasa Jawa yang ada di Madrasah Aliyah Ma’arif 

Balong Ponorogo merupakan kegiatan pembelajaran yang terfokus pada 

aspek kognitif siswa dalam bidang bahasa Jawa. Adapun kegiatan 

pembelajaran bahasa Jawa ini termasuk kedalam pelajaran Muatan Lokal 

yang ada di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo, jadi penilaian 

akhir dari kegiatan pembelajaran ini akan muncul pada rapor siswa. 

Pidato ialah kata-kata yang disusun secara baik dan disampaikan 

kepada orang lain. Pidato merupakan ketrampilan lisan untuk 

mengungkapkan isi fikiran, perasaan, gagasan, berita dan yang lainnya. 

Seperti halnya di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo diadakannya 

pelatihan pidato dalam bahasa Jawa ialah untuk mendapatkan siswa yang 

memiliki ketrampilan lisan untuk mengungkapkan isi fikiran, perasaan, 

gagasan, berita untuk disampaikan kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa Jawa secara baik dan benar. Dan bahwa kegiatan 

pelatihan pidato ini merupakan pengembangan bahasa siswa yang telah di 

perolehnya dari kegiatan pembelajran bahasa Jawa. 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa yang ada di 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo, alur kegiatan pembelajaran 

tidak jauh beda dengan alur proses kegiatan pembelajaran yang lainnya 

yang menggunakan pendahuluan serta kegiatan awal ketika di awal proses 

kegiatan ekstrakurikuler, dengan menyiapkan peserta didik secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, melakukan apersepsi 

dengan memberi intruksi kepada siswa untuk mempersiapkan diri karena 
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akan diadakan pertanyaan langsung mengenai materi kegiatan yang telah 

lalu, serta memberi wawasan sedikit dengan menanyakan hal baru yang 

akan diajarkan kepada siswa untuk memancing rasa keingin tahuan 

siswa.82 

Observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan 

menemukan :  

Suasana di dalam ruang kelas ketika proses pembelajaran 

berlangsung tampak hidup. Para siswa terlihat santai dan tenang 

serta serius dalam mengikuti alur proses kegiatan pembelajaran. 

Pada kegiatan inti pembimbing menggunakan metode ceramah dan 

demontrasi. Di depan para siswa guru pembimbing menyampaikan 

berbagai pengetahuan mengenai budaya Jawa, dan bagian-bagian 

dari budaya tersebut ialah Bahasa, Seni, Adat dan hal-hal yang bisa 

mendukung penampilan ketika menjadi seorang MC. 

Ditengah penyampaian materi pelajaran beliau memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya apa saja yang ada 

hubungannya dengan materi yang disampaikan. 

Setelah waktu hampir habis, Guru pembimbing menyuruh kepada 

beberapa siswa untuk membaca dengan keras materi yang telah 

disampaikan pada saat pertemuan tersebut. Anak-anak terlihat 

semangat dan mengikuti intruksi dari guru pembimbing. 83 

Dari hasil observasi di atas maka dapat direfleksikan bahwa 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler 

pelatihan MC berbagai acara dalam bahasa Jawa tidak terpaku pada satu 

metode saja, akan tetapi menggunakan berbagai metode yang sesuai untuk 

mencapai hasil yang diinginkan , yakni teacher center (ceramah), student 

center, menghafal serta demontrasi. Hal ini sesuai dengan apa yang 
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diungkapkan oleh pembimbing kegiatan ekstra kurikuler pelatiahan MC, 

Bapak Gatot Sudjianto. Beliau mengatakan : 

Masalah metode yang saya gunakan dalam penyampaian 

pelajaran, pertama saya memberikan bab khusus contohnya MC 

Pengajian Akbar. Setelah itu saya yang berbicara siswa yang 

menulis, selanjutnya setelah selesai siswa saya suruh bertanya apa 

saja yang ada hubungannya dengan yang saya sampaikan. Untuk 

pertemuan selajutnya siswa saya minta untuk menghafalkan satu 

per satu maju kedepan secara bergantian. Begitu terus dengan bab-

bab selanjutnya.84 

 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran dipengaruhi oleh banyak 

faktor, begitu juga proses kegiatan ektrakurikuler berbahasa Jawa di 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo. Di samping semangat siswa 

dan metode yang digunakan dalam proses kegiatan berlangsung, bahwa 

faktor lain seperti : sarana, pendekatan, media, serta kompetensi guru 

sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan suatu proses 

pembelajaran.85  

Keberhasilan ataupun kegagalan suatu proses kegiatan 

pembelajaran akan dapat diketahui ketika memasuki proses penilaian akhir 

dari pembelajaran tersebut. Untuk mengetahui hasil akhir dari kegiatan 

ekstrakurikuler berbahasa Jawa maka sekolah mengadakan evaluasi pada 

tiap semesternya. Dalam penilaian kegiatan ektrakurikuler berbahasa Jawa 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo, tetap mengacu pada tiga 

aspek yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Sesuai dengan hasil observasi 
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yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 14 februari 2015, sebagai 

berikut : 

Siswa-siswi terlihat serius memegang buku pelajarannya masing-
masing di dalam ruangan kelas. Ternyata hari itu akan diadakan 
hafalan mengenai materi per MC an yang telah diajarkan seminggu 
sebelumnya guna untuk mengukur pemahaman dan kesiapan 
mereka terhadap materi yang telah diberikan. 

Dalam penilaian kegiatan ektrakurikuler pelatihan MC 
berbahasa Jawa di MA. Ma’arif Balong, tetap mengacu pada tiga 
aspek yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Aspek kognitif dapat 
dilakukan pembimbing dengan cara bertanya langsung mengenai 
materi yang telah diajarkan dan menyuruh siswa untuk membuat 
kalimat yang benar dari kata dasar tertentu yang diberikan oleh 
pembimbing. Aspek afektif dapat dilakukan dengan isian sikap 
yang disesuaikan dengan tujuan program, serta aspek psikomotorik 
dapat dilakukan dengan menyuruh siswa-siswi maju kedepan kelas 
untuk mempraktekkan materi yang telah diajarkan. Sedangkan 
yang dinilai dari praktek menjadi MC siswa-siswi ditinjau dari tiga 
komponen, yaitu: Wiraga yakni bagaimana meragakan menjadi 
seorang MC yang benar, Wirama yakni bagaimana irama atau 
notasi bahasa Jawa yang benar ketika menjadi MC Jawa, Wirasa 

yakni bagaimana penghayatan siswa-siswi dalam menyampaikan 
kata-kata ketika menjadi MC Jawa. 86  

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 

terhadap guru pembimbing dari kegiatan ekstrakurikuler : 

Untuk penilaian yang saya lakukan ada beberapa cara mas, bisa 
langsung bertanya kapada siswa pada tiap-tiap pertemuan dalam 
kelas, bisa dari praktek siswa, dan juga dari ujian semester.87 

Penilaian aspek kognitif dapat dilakukan pembimbing dengan cara 

bertanya langsung mengenai materi yang telah diajarkan dan juga dapat 

dilakukan dengan cara menyuruh siswa untuk membuat kalimat yang 

benar dari kata dasar tertentu yang diberikan oleh pembimbing. Selain itu 

penilaian tentang pengetahuan serta pemahaman siswa  terhadap materi 
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yang telah diajarkan ketika ujian semester maupun tengah semester 

dengan cara menjawab soal yang telah dipersiapkan oleh guru 

pembimbing. Pada penilaian kognitif ini lebih ditekankan kepada 

pengetahuan siswa mengenai bahasa Jawa. 

Penilaian aspek afektif dapat dilakukan dengan isian sikap yang 

disesuaikan dengan tujuan program, serta penilaian aspek psikomotorik 

pada kegiatan ekstrakurikuler pelatiahan MC berbagai acara serta 

pelatiahan Pamedhar Sabdha, dapat diketahui ketika siswa praktek 

menjadi MC dan menjadi Pamedhar Sabdha ditinjau dari tiga komponen, 

yaitu: Wiraga yakni bagaimana meragakan menjadi seorang MC dan 

Pamedhar Sabdha yang benar, Wirama yakni bagaimana irama atau notasi 

bahasa Jawa yang benar ketika menjadi MC dan Pamedhar sabdha, 

Wirasa yakni bagaimana penghayatan siswa-siswi dalam menyampaikan 

kata-kata ketika menjadi MC dan Pamedhar Sabha.  

Adapun hasil dari akumulasi penilaian kognif, afektif serta 

psikomotorik  akan muncul pada rapor siswa yang masuk ke dalam mata 

pelajaran muatan lokal. 

Dalam pertumbuhan suatu kegiatan, pasti ada berbagai faktor yang 

mendukung dan juga tidak terlepas dari berbagai faktor hambatan. Hal itu 

biasa di temukan dalam proses suatu kegiatan. Seperti halnya yang di 

alami dalam proses kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa yang ada di 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo. Hal ini dapat dijadikan 



70 

 

 

 

sebagai bahan motivator untuk tetap giat dalam melaksanakan proses 

kegiatan untuk dapat mencapai suatu tujuan. 

Adapun di bawah ini adalah berbagai faktor pendukung dan 

penghambat yang dialami dalam proses kegiatan ekstrakurikuler 

berbahasa Jawa di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo, yaitu : 

a. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung yang dimiliki dalam pelaksanaan proses 

kegiatan ektrakurikuler berbahasa Jawa adalah komitmen seluruh stick 

holder di Madrasah Aliyah Ma’arif  Balong untuk menciptakan para 

lulusan yang bermanfaat di masyarakat. Dan kami setiap tahunnya 

rutin mengadakan lomba antar kelas untuk menambah semangat dan 

kesiapan siswa-siswi kelak saat terjun di masyarakat. Hal ini 

disampaikan oleh guru pembimbing kegiatan yakni Bapak Gatot 

Sudjianto88 : 

Faktor pendukung dalam kegiatan ekstrakurikuler pelatihan MC 

berbagai acara dengan Bahasa Jawa di Madrasah Aliyah Ma’arif 
Balong ini adalah komitmen seluruh stick holder di Madrasah 

Aliyah Ma’arif  Balong untuk menciptakan para lulusan yang 

bermanfaat di masyarakat. Dan kami setiap tahunnya rutin 

mengadakan lomba antar kelas untuk menambah semangat dan 

kesiapan siswa-siswi. 

 

Faktor pendukung dari siswa-siswi Madrasah Aliyah Ma’arif 

Balong yakni kemauan dan antusias siswa untuk bisa menguasai 

bahasa Jawa secara baik dan benar serta keyakinan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler berbahasa Jawa di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong 
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kelak akan membawa manfaat. Sesuai yang dikatakan salah seorang 

siswi Madrasah Aliyah Ma’arif Balong yang bernama Mita Kharisma 

Novalia89 : 

Faktor pendukung dalam kegiatan ekstrakurikuler pelatihan MC 

berbagai acara dengan Bahasa Jawa di Madrasah Aliyah Ma’arif 
Balong ini adalah adalah keinginan saya untuk menguasai 

bahasa jawa yang halus mas, dan saya yakin bila kegiatan ini 

insyaalloh akan membawa manfaat kepada saya pribadi 

kususnya dan siswa pada umumnya. 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Fitria Ningrum, siswi kelas 

XI-A Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo :90 

Faktor pendukung dalam kegiatan ekstrakurikuler pelatihan MC 

berbagai acara dengan bahasa Jawa di Madrasah Aliyah Ma’arif 
Balong ini adalah keinginan saya untuk menjadi MC mas, 

karena di desa saya belum ada yang bisa menjadi MC seperti 

yang diajarkan di sini. Dari situ saya ingin bisa menjadi MC. 

 

Selain dari faktor kemauan dan semangat siswa, ada faktor 

upaya pelestarian budaya dan bahasa Jawa di kalangan generasi muda 

pada zaman sekarang terlebih pada kalangan generasi pelajar yang 

kurang mengerti mengenai tata bahasa Jawa secara baik dan benar. 

Anwar sanusi siswa kelas XI-A Madrasah Aliyah Ma’arif Balong 

mengatakan91 : 

Faktor pendukung dalam kegiatan ekstrakurikuler pelatihan MC 

berbagai acara dengan bahasa Jawa di Madrasah Aliyah Ma’arif 
Balong ini adalah saya ingin melestarikan bahasa Jawa mas, 

karena di kalangan pemuda zaman sekarang ini banyak yang 

tidak mengerti tentang bahasa Jawa secara baik dan benar. 
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b. Faktor Penghambat 

Berbagai penghambat dalam proses kegiatan ekstrakurikuler  

berbahasa Jawa ialah kesulitan pemahan siswa mengenai bahasa yang 

digunakan karena bahasa yang digunakan ialah bahasa Jawa halus 

yang jarang digunakan siswa dalam percakapan sehari-hari. Terlepas 

dari itu yang menjadi faktof penghambat kegiatan ini adalah alokasi 

waktu yang hanya diberi satu jam pelajaran/45 menit setiap minggu 

pada tiap-tiap kelasnya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak 

Gatot Sudjianto selaku guru pembimbing92 : 

Sedangkan faktor penghambatnya ialah kesulitan dalam 

memahami pelajaran, karena bahasa yang dipakai ialah bahasa 

Jawa yang tidak biasa anak-anak pakai dalam kehidupan sehari-

hari. Selain itu, alokasi waktu yang kurang karena dalam setiap 

minggunya hanya ada satu jam pelajaran dan satu kali 

pertemuan yaitu hari sabtu saja. Jadi untuk menyampaikan 

materi saya rasa kurang maksimal, sebab ketika saya selesai 

menyampaikan materi dan akan meneruskan untuk praktek 

waktunya tidak cukup, otomatis akan mengulur waktu untuk 

dilanjutkan pertemuan yang akan datang. 

 

Senada dengan itu, Fitria Ningrum juga mengatakan93 : 

Untuk faktor penghambatnya adalah bahasa yang sulit dan 

kurangnya waktu dalam belajar di kelas mas. 
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Beberapa siswa menyatakan faktor penghambat ialah kesulitan 

dalam penghafalan materi yang telah diberikan, Mita Kharisma 

Novalia salah satu siswa kelas XI-A mengatakan94 : 

Untuk faktor penghambat yang saya rasakan ialah kesulitan 

dalam menghafalkan teks yang diberikan karena bahasanya 

jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. 

 

Anwar Sanusi kelas XI-A mengatakan bahwa faktor 

penghambat ialah pemahaman yang kurang mengenai tata bahasa 

Jawa, berikut pernyataannya95 : 

Faktor penghambat yang saya rasakan ialah sedikit ada kesulitan 

jika ada tugas untuk menyusun kalimat menggunakan bahasa 

Jawa secara baik dan benar karena kurangnya pemahan saya. 

 

2. Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah Ma’arif Balong 

Ponorogo 

Standar kompetensi lulusan yang ada di Madrasah Aliyah Ma’arif 

Balong Ponorogo memiliki dua  komponen  penting. Yakni : 

1. Peserta didik dapat mencapai  target akademis yang diharapkan. 

2. Peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai 

anggota masyarakat. 

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo, Bapak M. Syamsul Hadi, 

S.T.H.I : 

                                                           
94

 Lihat lampiran Transkrip Wawancara Nomor: 08/W/07-II/2015. 
95

 Lihat lampiran Transkrip Wawancara Nomor: 10/W/07-II/2015. 
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Untuk Standar Kompetensi Lulusan yang ada di Madrasah Aliyah 
Ma’arif Balong Ponorogo ini ada dua poin mas : 

1. Peserta didik dapat mencapai  target akademis yang 
diharapkan. 

2. Peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka 
sebagai anggota masyarakat.96 

Dari komponen SKL yang pertama di atas, madrasah aliyah ma’arif 

Balong Ponorogo memiliki tiga indikator penting yakni : indikator yang 

pertama ialah Peserta didik memperlihatkan kemajuan yang lebih baik 

dalam mencapai target Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan 

(SKL-SP) SMA/MA/SMALB*/Paket C,97 yang meliputi : 

a) Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan 

perkembamngan remaja. 

b) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan 

diri serta memperbaiki kekurangannya. 

c) Memajukan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, 

perbuatan dan pekerjaannya. 

d) Berpartisipasi dalam penegakkan aturan-aturan sosial. 

e) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi dalam lingkup global. 

f) Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, 

kritis, kreatif, dan inovatif. 

g) Menunjukkan kemampuan berfikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

dalam mengambil keputusan. 

                                                           
96

 Lihat lampiran Transkrip Wawancara Nomor: 13/W/07-II/2015. 
97

 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 94-95. 



75 

 

 

 

h) Menunjukan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk 

pemberdayaan diri. 

i) Menunjukkan sifat kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil 

yang terbaik. 

j) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah 

komplek. 

k) Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial. 

l) Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab. 

m) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

n) Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. 

o) Mengapresiasi karya seni dan budaya. 

p) Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok. 

q) Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta 

kebersihan liungkungan. 

r) Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun. 

s) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat. 

t) Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang 

lain. 

u) Menunjukkan ketrampilan membaca dan menulis naskah secara 

sistematis dan estetis. 
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v) Menunjukkan ketrampilan menyimak, membaca, menulis, dan 

berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris. 

w) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan 

tinggi. 

Untuk indikator kedua ialah Peserta didik memperlihatkan kemajuan 

sebagai pembelajar yang mandiri. Serta indikator  yang ketiga ialah peserta 

didik memperlihatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri yang tinggi. 

Sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal peserta didik 

memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dalam mencapai target yang 

ditetapkan SKL maka Sekolah menfasilitasi para peserta didik untuk dapat 

meningkatkan hasil belajar secara konsisten dengan program remedial dan 

menambah jam belajar pelajaran Ujian Nasional. Sedang agar tercapai 

Peserta didik memperlihatkan kemajuan sebagai pembelajar yang mandiri, 

maka Sekolah menfasilitasi para peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman belajar dari berbagai sumber yang ada Perpustakaan, 

Laboraturium dan lingkungan sekitar. Dan agar peserta didik 

memperlihatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri yang tinggi, maka 

Sekolah menfasilitasi semua peserta didik mengekspresikan karya seni dan 

budaya. 

 

Sedangkan untuk mencapai komponen SKL Peserta didik dapat 

mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota masyarakat, maka 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo bertanggung jawab penuh 
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dalam pencapaian komponen tersebut dengan tiga indikator, yakni : 

Sekolah mengembangkan kepribadian peserta didik, sekolah 

mengembangkan keterampilan hidup serta Sekolah mengembangkan nilai-

nilai agama, budaya, dan pemahaman atas sikap yang dapat diterima. 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo menginginkan para 

siswa-siswinya sebagi lulusan dapat mengembangkan potensi secara 

maksimal dalam masyarakat, langkah yang dilakukan oleh madrasah 

aliyah ma’arif Balong ialah dengan cara Sekolah mengembangkan 

kepribadian peserta didik. Untuk mencapai ke situ maka Sekolah 

menfasilitasi para peserta didik berkepribadian sesuai dengan nilai dan 

norma yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat.  

Ketika Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo menginginkan 

agar peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai 

anggota masyarakat dengan cara sekolah mengembangkan keterampilan 

hidup, maka Sekolah menfasilitasi pengembangan ketrampilan hidup 

melalui penambahan kegiatan ekstra kurikuler untuk semua peserta didik. 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo juga mengembangkan 

nilai-nilai agama, budaya, dan pemahaman atas sikap yang dapat diterima 

untuk mencapai peserta didik yang dapat mengembangkan potensi penuh 

mereka sebagai anggota masyarakat. Maka Sekolah menfasilitasi 

peningkatan penerapan nilai agama dan budaya.98 

Untuk mengetahui tentang standar kompetensi lulusan yang ada di 
                                                           

98
 Lihat lampiran Transkrip Dokumentasi Nomor: 16/D/14-II/2015. 
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Madrasah Aliyah Ma’arif  Balong Ponorogo secara lebih jelas dapat dilihat 

pada lampiran dokumentasi dalam penelitian ini. 99 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong menghendaki siswa/siwinya 

memiliki  pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan standar 

kompetensi lulusan yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga mereka 

mampu menunjukkkan kompetensi mereka di manapun dan kapanpun. 

3. Relevansi Kegiatan Ekstrakurikuler Berahasa Jawa Bagi Siswa 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo Dengan Standar 

Kompetensi Lulusan 

Dalam pencapaian suatu kompetensi lulusan yang dimiliki oleh 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong sudah tentu membutuhkan proses dan 

aktifitas pendidikan yang tepat, demikian pula untuk mencapai butir 

kompetensi lulusan siswa yang mampu : Berpartisipasi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menunjukan kemampuan 

mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri, 

Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya, dan 

Mengapresiasi karya seni dan budaya serta mampu berkomunikasi lisan 

dan tulisan secara efektif dan santun. Maka Madrasah Aliyah Ma’arif 

Balong mencetuskan kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa. 

Yang menjadi poin penting dari berbagai alasan di atas tentang 

diadakannya kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa di Madrsah Aliyah 

                                                           
99

 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 13/D/14-II/2015. 
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Ma’arif Balong ponorogo, bahwa kegiatan ekstrakuler ini merupakan salah 

satu jawaban dari standar kompetensi lulusan peserta didik dapat 

mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota masyarakat. 

Karena potensi-potensi yang dibutuhkan oleh masyarakat dari lulusan ialah 

bagaimana ia bisa dimanfatkan di dalam masyarakat tersebut. Maka 

kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa yang di dalam terdapat pelatihan 

MC berbagai acara dalam bahasa Jawa, pelatihan Pamedhar Sabdha, 

kegiatan pembelajaran bahasa Jawa serta pelatihan pidato dalam bahasa 

Jawa merupakan kegiatan untuk memperkaya ketrampilan siswa baik 

secara skill maupun kognitif yang dapat di kembangkan dalam masyarakat. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Tentang Orientasi Kegiatan Ektrakurikuler Berbahasa Jawa Di 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo 

Pada dasarnya penyelenggaraan kegiatan ekstrakulikuler  ditujukan untuk 

menggali dan memotivasi siswa dalam bidang tertentu. Karena itu, aktivitas 

ekstrakurikuler itu harus disesuaikan dengan hobi serta kondisi siswa sehingga 

melalui kegiatan tersebut, siswa dapat memperjelas identitas diri. Kegiatan itu 

pun harus ditujukan untuk membangkitkan semangat, dinamika, dan optimisme 

siswa sehingga mereka mencintai sekolahnya dan menyadari posisinya di 

tengah-tengah masyarakat. 

Pendidikan seni budaya ketika diklasifikasikan menjadi dua bagian 

penting, yaitu :  

a) Pendidikan Vokasional, yang sering disebut sebagai sekolah kejuruan 

seni dan ketrampilan yang menitik beratkan lulusannya sebagai: 

Seniman, guru, tenaga ahli tingkat dasar atau pengelola dalam bidang 

seni dan ketrampilan.  

b) Pendidikan Avokasional, yaitu seni budaya dititik beratkan sebagai 

media pendidikan, seni sebagai bagian integral dari keseluruhan 

pendidikan. Antara lain sebagai pembinaan pikir, rasa, serta 

ketrampilan. Jenis ini yang dilaksanakan di sekolah umum (non 

kejuruan). 
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Dengan orientasi yang berbeda di atas maka konsekuensi tujuan serta 

konsep juga berbeda pula. Dilihat dari situ  yang sesuai dengan jabatan guru 

kesenian pada sekolah umum adalah butir yang ke dua yakni seni budaya 

dititik beratkan sebagai media pembentuk pola pikir, rasa serta ketrampilan 

tertentu untuk dikembangkan pada lingkungannya. Seperti halnya di Madrasah 

Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo, selain materi MC dan Pamedhar Sabdha, 

para siswa-siswi juga diberi materi tembang Jawa (macapat) sebagai 

pendukung ketika benar-benar menjadi seorang MC dan Pamedhar Sabdha  . 

Kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa yang diadakan oleh Madrasah 

Aliyah Ma’arif  Balong Ponororgo, merupakan salah satu kegiatan 

pembelajaran yang bertujuan menjawab dari permasalahan yang ada di 

masyarakat yang menjadi in come siswa. Implikasi dari kegiatan 

ekstrakurikuler berbahasa Jawa yang ada di madrasah aliyah ma’arif Balong 

Ponorogo  ialah terbentuknya para lulusan yang  memiliki ketrampilan serta 

potensi yang dapat di kembangkan pada masyarakat serta memiliki 

pengetahuan dan kemampuan dalam berbahasa Jawa. Adapun potensi yang 

dapat dikembangkan oleh siswa ialah : 

9. Menjadi pelaku MC berbagai acara dalam bahasa Jawa. 

10. Menjadi pelaku Pamedhar Sabdha dalam resepsi pernikahan adat 

Jawa. 

11. Menguasai tata bahasa Jawa secara baik dan benar. 

12. Mampu berpidato dalam bahasa Jawa. 
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B. Analisis Tentang Relevansi Kegiatan Ekstrakulrikuler Berbahasa Jawa 

Dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Madrasah Aliyah Ma’arif 

Balong Ponorogo 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) satuan pendidikan adalah 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap, yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan 

peserta didik dari suatu pendidikan. SKL meliputi kompetnsi untuk seluruh 

mata pelajaran atau kelompok matapelajaran.100  

SKL pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan untuk 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.101 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo memiliki standar 

kompetensi lulusan yang mentargetkan  para peserta didik di Madrasah Aliyah 

Ma’arif  Balong Ponorogo dapat mencapai target akademis, baik dari 

pencapaian KKM setiap pelajaran maupun dari Ujian Nasional dan Peserta 

didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota 

masyarakat.  Di samping standar kompetensi yang dimiliki oleh  madrasah 

aliyah ma’arif Balong Ponorogo,  sekolah ini memasukkan Standar Kompetensi 

Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) SMA/MA/SMALB*/Paket C, yang 

meliputi : 

x) Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan 

perkembangan remaja. 

                                                           
100 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 
91. 
101 Ibid., 
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y) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan 

kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya. 

z) Memajukan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, 

perbuatan dan pekerjaannya. 

å) Berpartisipasi dalam penegakkan aturan-aturan sosial. 

ä) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi dalam lingkup global. 

ö) Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara 

logis, kritis, kreatif, dan inovatif. 

aa) Menunjukkan kemampuan berfikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

dalam mengambil keputusan. 

bb) Menunjukan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk 

pemberdayaan diri. 

cc) Menunjukkan sifat kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil 

yang terbaik. 

dd) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah 

komplek. 

ee) Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial. 

ff) Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab. 

gg) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

hh) Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. 
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ii) Mengapresiasi karya seni dan budaya. 

jj) Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok. 

kk) Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta 

kebersihan liungkungan. 

ll) Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun. 

mm) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam 

pergaulan di masyarakat. 

nn) Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap 

orang lain. 

oo) Menunjukkan ketrampilan membaca dan menulis naskah secara 

sistematis dan estetis. 

pp) Menunjukkan ketrampilan menyimak, membaca, menulis, dan 

berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris. 

qq) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti 

pendidikan tinggi.  

kedalam indikator dari komponen standar kompetensi lulusan Madrasah Aliyah 

Ma’arif Balong Ponorogo. 

Adapun standar kompetensi lulusan yang dimiliki oleh Madrasah 

Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo memiliki dua komponen penting, yakni 

Peserta didik dapat mencapai  target akademis yang diharapkan dan Peserta 

didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota 

masyarakat. Untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut memerlukan 

usaha yang dilakukan sekolah untuk menjembatani siswa menuju target SKL. 
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1. Peserta didik dapat mencapai  target akademis yang diharapkan. Adapun 

indikator dari komponen SKL ini ialah: 

a. Peserta didik memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dalam 

mencapai target yang ditetapkan SKL. 

b. Peserta didik memperlihatkan kemajuan sebagai pembelajar yang 

mandiri. 

c. Peserta didik memperlihatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri 

yang tinggi. 

Sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal peserta didik 

memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dalam mencapai target yang 

ditetapkan SKL maka Sekolah menfasilitasi para peserta didik untuk dapat 

meningkatkan hasil belajar secara konsisten dengan program remedial dan 

menambah jam belajar pelajaran Ujian Nasional. Sedang agar tercapai 

Peserta didik memperlihatkan kemajuan sebagai pembelajar yang mandiri, 

maka Sekolah menfasilitasi para peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman belajar dari berbagai sumber yang ada Perpustakaan, 

Laboraturium dan lingkungan sekitar. Dan agar peserta didik 

memperlihatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri yang tinggi, maka 

Sekolah menfasilitasi semua peserta didik mengekspresikan karya seni dan 

budaya. 

2. Peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai 

anggota masyarakat. Adapun indikator dari komponen SKL ini ialah : 

a. Sekolah mengembangkan kepribadian peserta didik. 
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b. Sekolah mengembangkan keterampilan hidup. 

c. Sekolah mengembangkan nilai-nilai agama, budaya, dan pemahaman 

atas sikap yang dapat diterima. 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo menginginkan para 

siswa-siswinya sebagi lulusan dapat mengembangkan potensi secara 

maksimal dalam masyarakat, langkah yang dilakukan oleh Madrasah 

Aliyah Ma’arif Balong ialah dengan cara Sekolah mengembangkan 

kepribadian peserta didik. Untuk mencapai ke situ maka Sekolah 

menfasilitasi para peserta didik berkepribadian sesuai dengan nilai dan 

norma yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat.  

Ketika Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo menginginkan 

agar peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai 

anggota masyarakat dengan cara sekolah mengembangkan keterampilan 

hidup, maka Sekolah menfasilitasi pengembangan ketrampilan hidup 

melalui penambahan kegiatan ekstra kurikuler untuk semua peserta didik. 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo juga mengembangkan 

nilai-nilai agama, budaya, dan pemahaman atas sikap yang dapat diterima 

untuk mencapai peserta didik yang dapat mengembangkan potensi penuh 

mereka sebagai anggota masyarakat. Maka Sekolah menfasilitasi 

peningkatan penerapan nilai agama dan budaya. 

Dalam pencapaian suatu kompetensi lulusan yang dimiliki oleh 

Madrasah Aliyah Ma’arif Balong sudah tentu membutuhkan proses dan 
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aktifitas pendidikan yang tepat, demikian pula untuk mencapai butir 

kompetensi lulusan peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh 

mereka sebagai anggota masyarakat serta butir SKL : Berpartisipasi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menunjukan 

kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri, 

Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya, dan 

Mengapresiasi karya seni dan budaya serta mampu berkomunikasi lisan 

dan tulisan secara efektif dan santun. Maka Madrasah Aliyah Ma’arif 

Balong mencetuskan kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa yang berisi 

Pelatiahn MC berbagai acara dalam bahasa Jawa, Pelatihan Pamedhar 

Sabdha, kegiatan pembelajaran bahasa Jawa dengan baik dan benar serta 

pelatihan pidato bahasa Jawa. 

Kompetensi lulusan dalam lembaga pendidikan harus mencakup 

aspek kognitif, afektif serta psikomotorik. Adapun kegiatan 

ekstrakurikuler berbahasa Jawa  yang ada di Madrasah Aliyah Ma’arif 

Balong Ponorogo sangat relevan dengan kompetensi lulusan, karena 

kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa ini mampu mencakup ketiga 

aspek di atas. Dari aspek kognitif, siswa dibekali pengetahuan berbahasa 

Jawa dengan baik dan benar dari kegiatan pembelajaran bahasa Jawa. 

Aspek afektif, siswa dibekali cara bersikap serta menghormati kepada 

orang lain dari pembelajaran bahasa Jawa. Aspek psikomotorik, siswa 

dibekali ketrampilan menjadi seorang MC, ketrampilan Pamedhar Sabdha, 
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kemapuan berbicara di depan umum menggunakan bahasa Jawa dengan 

baik dan benar yang di dapat dari pelatihan MC berbagai acara dalam 

bahasa Jawa, pelatihan Pamedhar Sabdha, pelatihan pidato menggunakan 

bahasa Jawa secara baik dan benar. 
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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian tentang orientasi kegiatan ekstrakurikuler 

berbahasa Jawa dan relevansinya dengan standar kompetensi lulusan (SKL) di 

MA. Ma’arif Balong Ponorogo peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Kegiaatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa di Madrasah Aliyah Ma’arif 

Balong Ponorogo merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang bertujuan 

menjawab dari permasalahan yang ada dalam masyarakat terhadap generasi 

muda yang kurang mengenal dan mengerti akan budaya dan bahasa Jawa. 

Adapun isi dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut meliputi pelatihan MC 

berbagai acara dalam bahasa Jawa, pelatihan Pamedhar Sabdha dalam resepsi 

pernikahan adat Jawa, kegiatan pembelajaran tata bahasa Jawa secara baik dan 

benar, serta pelatihan pidato dalam bahasa Jawa. Implikasi dari kegiatan 

ekstrakurikuler berbahasa Jawa yang ada di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong 

Ponorogo  ialah terbentuknya para lulusan yang  memiliki ketrampilan serta 

potensi yang meliputi : 

a. Menjadi pelaku MC berbagai acara dalam bahasa Jawa. 

b. Menjadi pelaku Pamedhar Sabdha dalam resepsi pernikahan adat Jawa. 

c. Menguasai tata bahasa Jawa secara baik dan benar. 

d. Mampu berpidato dalam bahasa Jawa. 
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yang dapat di kembangkan pada masyarakat. 

2. Standar kompetensi lulusan yang ada di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong 

Ponorogo meliputi dua komponen penting yakni Peserta didik dapat mencapai  

target akademis yang diharapkan dan Peserta didik dapat mengembangkan 

potensi penuh mereka sebagai anggota masyarakat. 

3. Relevansi kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa bagi siswa Madrasah 

Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo dengan standar kompetensi lulusan (SKL) 

ialah bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan yang bertujuan 

untuk mencapai butir kompetensi lulusan peserta didik dapat mengembangkan 

potensi penuh mereka sebagai anggota masyarakat serta butir SKL-SP. 

Adapun kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa  yang ada di Madrasah Aliyah 

Ma’arif Balong Ponorogo sangat relevan dengan kompetensi lulusan, karena 

kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa ini mampu mencakup ketiga aspek di 

atas. Dari aspek kognitif, siswa dibekali pengetahuan berbahasa Jawa dengan 

baik dan benar dari kegiatan pembelajaran bahasa Jawa. Aspek afektif, siswa 

dibekali cara bersikap serta menghormati kepada orang lain dari pembelajaran 

bahasa Jawa. Aspek psikomotorik, siswa dibekali ketrampilan menjadi seorang 

MC, ketrampilan Pamedhar Sabdha, kemapuan berbicara di depan umum 

menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan benar yang di dapat dari pelatihan 

MC berbagai acara dalam bahasa Jawa, pelatihan Pamedhar Sabdha, pelatihan 

pidato menggunakan bahasa Jawa secara baik dan benar. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Sebaiknya Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo membuat wadah 

khusus bagi alumni yang ingin melanjutkan untuk mendalami dan sharing 

bersama mengenai budaya dan bahasa Jawa. 

2. Sebaiknya Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo beserta guru 

pembimbing kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa mencarikan tempat 

praktek langsung dalam masyarakat bagi siswa yang mampu dan 

berprestasi dalam kegiatan ini. 

3. Sebaiknya Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo sering mengadakan 

studi banding dalam hal pengetahuan seni dan budaya yang berkaitan 

dengan kegiatan ektrakurikuler berbahasa Jawa untuk memperbanyak 

wawasan siswa terhadap budaya Jawa. 

4. Sebaiknya Madrasah Aliyah Ma’arif Balong Ponorogo melengkapi sarana 

dan prasarana untuk menunjang pengetahuan dan kemampuan siswa dalam 

bidang kesenian dan kebudayaan Jawa. 

Dari saran di atas diharapkan dapat menambah dan meningkatkan kualitas 

kegiatan ekstrakurikuler berbahasa Jawa di Madrasah Aliyah Ma’arif Balong 

Ponorogo. 
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