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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mendidik anak usia dini bukanlah hal yang mudah apalagi jika anak telah 

terkontaminasi dengan pola sikap buruk yang ia adopsi dari lingkungan pergaulan 

bermainnya. Di usianya yang masih labil dan mudah terpengaruh dengan apa yang 

dilihatnya atau diterimanya, anak akan sangat memerlukan bimbingan intensif 

terutama yang dianggap sangat berpengaruh bagi dirinya yakni dari orang-orang yang 

sering dekat dengannya. Saat di sekolah, peran guru pun sangat penting dalam 

membantu anak dalam pembentukan karakter yang baik.
1
 Oleh karena itu, seorang 

guru dituntut agar bisa memposisikan dirinya sebagai orang tua yang penuh kasih, 

pendidik yang mulia, pemimpin yang lihai, dan dokter yang ahli, sehingga semua 

sikap guru tersebut, dapat mengantarkan muridnya untuk melangkah mengikuti 

teladan yang dicontohkannya, baik dari segi kebersihan, kerapian menuju penampilan 

yang baik.
2
 

Sopan santun dalam pergaulan sangat diperlukan di kehidupan masyarakat. 

Bersopan santun akan mendapatkan nilai dan tempat yang baik dalam sebuah 

pergaulan. Sebaliknya, orang yang mengabaikan sopan santun akan mendapatkan 

penialian yang tidak baik dan kurang mendapat tempat pergaulan. Bahkan, bila sudah 

pada tingkat pengabaian yang parah,  maka akan dijauhi oleh masyarakat.
3
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Pengajaran nilai karakter sebenarnya sudah lama ada. Ini dibuktikan dengan 

adanya pernyataan dari Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, ia 

menegaskan: “Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan 

karakter, karena charakter building inilah yang akan membuat Indonesia menjadi 

bangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermartabat”. Namun implementasi 

pendidikan karakter itu masih belum optimal karena hal ini bukanlah suatu proses 

menghafal materi soal ujian dan teknik menjawab, tetapi hal tersebut memerlukan 

pembiasaan. Pembiasaan untuk berbuat baik, seperti berlaku jujur, ksatria, tidak 

malas, dan yang sejenisnya.
4
 

Di Indonesia, pelaksanaan pendidikan karakter semakin dirasakan mendesak. 

Gambaran situasi masyarakat bahkan situasi dunia pendidikan di negara ini menjadi 

motivasi pokok utama implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Pendidikan 

karakter ini dirasa amat perlu pengembangannya jika mengingat makin meningkatnya 

tawuran antarpelajar, pemerasan/kekerasan (bullying), kecenderungan dominasi senior 

terhadap junior, serta bentuk-bentuk kenakalan remaja lainnya terutama di kota-kota 

besar.  

Disiplin dan tertib berlalu lintas , budaya antri, budaya baca, sampai pada 

budaya hidup bersih dan sehat, dan keinginan menghargai lingkungan masih jauh di 

bawah standar. Kebanggaan peneliti terhadap jati diri dan kekayaan budaya sendiri 

juga masih rendah. Parahnya, media massa juga lupa akan kewajibannya untuk ikut 

mencerdaskan bangsa dan memotivasi agar cinta kepada budaya bangsa.
5
 

Dalam rangka meningkatkan nilai karakter yang baik terhadap berbagai pola 

sikap yang masih kurang baik yang terjadi pada anak-anak sekarang ini, salah satu 
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caranya adalah melalui pendidikan pada mata pelajaran Bahasa Jawa. Para guru pada 

awalnya hanya membahas dan mengajarkan tentang pentingnya cara berbahasa yang 

santun terhadap orang yang lebih tua atau terhadap sesama teman, lalu bisa 

dikembangkan dengan pembahasan yang lebih kompleks lagi dalam hal pembentukan 

nilai-nilai karakter lainnya. 

Bahasa Jawa merupakan bahasa ibu bagi etnis Jawa. Tetapi, pada 

kenyataannya bahasa Jawa sudah tidak banyak lagi digunakan, apalagi oleh anak 

muda, mereka beranggapan bahwa bahasa Jawa itu bahasa yang sulit, bahasa yang 

kuno, mereka lebih mementingkan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa sendiri. 

Bahkan, sebagian orang mengatakan bahwa bahasa Jawa akan mati atau punah, 

karena orang Jawa sendiri saja tidak akan mengerti bahasa Jawa. 

Sudah disebutkan bahwa bahasa Jawa merupakan bagian dari kebudayaan 

Jawa. Jadi, menyelamatkan bahasa Jawa berarti juga menyelamatkan kebudayaan 

Jawa. Untuk menyelamatkannya dengan menanamkan sejak dini bahasa dan 

kebudayaan Jawa kepada anak-anak, supaya mereka tidak menganggap bahasa Jawa 

adalah bahasa kuno, dan supaya mereka terbiasa menggunakan bahasa Jawa serta 

membiasakan diri menggunakan bahasa Jawa, di dalam kehidupan sehari-hari dalam 

berbicara baik dari segi bahasanya maupun unggah-ungguh (sopan-santunnya), 

supaya dapat ditiru oleh anak-anak. Jadi bahasa Jawa akan tetap lestari dengan baik 

dengan mengajarkan bahasa baik secara formal (sekolah) maupun informal 

(masyarakat). Secara formal bahasa Jawa dan kebudayaaan Jawa diajarkan di sekolah-

sekolah di dalam pembelajaran, sehingga anak didik mengenal dan mengetahui 

bahasa dan kebudayaan Jawa dengan baik. Secara informal bahasa Jawa bisa 

diajarkan kepada anak-anak di lingkungan keluarga atau masyarakat, mereka akan 



 

 

belajar secara langsung mengenai kebudayaan Jawa yang ada di masyarakat, sebagai 

bentuk praktik dari teori yang ada di sekolah tadi.  

Dalam implementasi pembelajarannya nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam 

kurikulum, pendekatan lain adalah menerapkannya dalam mata pelajaran yang cocok 

dan sesuai dengan nilai-nilai tersebut, misalnya nilai demokrasi dan patriotisme 

diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan; nilai menghargai alam diajarkan dalam 

pembelajaran sains. Perlu diketahui, di Indonesia hanya ada satu istilah, yakni 

kewarganegaraan yang merupakan terjemahan dari civic, sementara di negara-negara 

Barat ada istilah lain, yaitu citizenship yang dapat diartikan kewargaan. Di Indonesia, 

istilah kewargaan (citizenship) dan kewarganegaraan (civic) sering kali dianggap 

sesuatu yang identik.
6
 

Membahas pendidikan karakter, di Indonesia ada berbagai cara dalam 

mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya adalah pengembangan 

pendidikan karakter secara tradisional. Pengembangan pendidikan karakter secara 

tradisional ini melalui berbagai macam adat, di antaranya adat Sunda, adat Madura, 

dan juga adat Jawa. Dalam adat-adat tersebut ada berbagai macam pembahasan 

tentang pendidikan karakter menurut adat masing-masing.  

Peneliti membahas adat jawa yang berkaitan dengan pendidikan karakter. 

Bergantung pasa sumber yang diacu, banyak sekali nilai karakter Jawa yang 

sepatutnya dianut dan dikembangkan oleh masyarakat Jawa. Salah satu contoh adalah 

seperti yang dikembangkan dalam Taman Siswa. Ki Tyasno Sudarto, Ketua Umum 

Majelis Hukum Taman Siswa seperti yang dikutip oleh Ekowarni yang menyatakan 

bahwa dasar filosofis karakter adalah Tri Rahayu (tiga kesejahteraan) yang 
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merupakan nilai-nilai lihur (supreme values) dan merupakan pedoman hidup (guiding 

principles) meliputi :  

Mamayu hayuning salina  ( bagaimana hidup untuk menungkatkan kualitas diri 

pribadi), 

Mamayu hayuning bangsa  (bagaimana berjuang untuk negara dan bangsa, dan 

Mamayu hayuning bawana  (bagaimana membangun kesejahteraan dunia) 

Untuk mencapai Tri Rahayu tersebut, manusia harus memahami, menghayati, 

serta melaksanakan tugas sucinya sebagai manusia yang trecantum dalam Tri Satya 

Brata ( tiga ikrar bertindak), yaitu : 

Rahayuning bawana kapurba waskitaning manungsa  (kesejahteraan dunia bergantung 

kepada manusia yang memiliki ketajaman rasa), 

Dharmaning manungsa mahanani rahayuning nagara (tugas utama manusia adalah 

menjaga keselamatan negara), dan 

Rahayuning manungsa dumadi karana kamanungsane (keselamatan manusia 

ditentukan pada tata perilakunya, rasa kemanusiaannya).
7
 

Derasnya arus globalisasi di segala sektor kehidupan dianggap sebagai pemicu 

menurunnya pemakaian bahasa Jawa di masyarakat. Kalangan generasi muda tidak 

bisa berbahasa Jawa krama lagi, padahal sebagian besar orang percaya bahwa 

pemakaian tingkat tutur atau unggah-ungguh mencerminkan sopan santun. Penuturan 

pemakaian bahasa daerah juga dipicu dengan adanya anggapan negatif masyarakat 

terhadap bahasa daerah. Sebagaimana yang dikutip oleh Soepomo menyebutkan 

sejumlah anggapan negatif masyarakat terhadap bahasa daerah seperti: 1) Bahasa 

daerah adalah sesuatu yang kuno, berasal dari masa lampau, 2) Bahasa daerah tidak 

berguna di luar daerahnya, 3) Bahasa daerah merupakan bahasa orang miskin dan 
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tidak berpendidikan, 4) Bahasa daerah menghalangi proses belajar dan menjadi orang 

pintar,5) Bahasa daerah menghalangi kemajuan, 6) Bahasa daerah menghalangi 

keterbelakangan, bahasa daerah tidak bergengsi.
8
 

Sekarang sulit dijumpai orang atau generasi muda berbudi luhur, bertutur kata 

lemah lembut dan berunggah-ungguh dengan baik. Fenomena yang terlihat, 

kebanyakan orang menyukai sesuatu yang praktis, ekonomis, dinamis, dan 

demokratis. Berbahasa Jawa dengan menerapkan unggah-ungguh merupakan 

tindakan yang kurang demokratis menurut kebanyakan masyarakat penutur Jawa. 

Pemahaman seperti itu terhadap penggunaan bahasa Jawa adalah perkembangan 

negatif bahasa Jawa. Hal itu sebagai akibat alpanya para penutur termasuk para 

pemegang kekuasaan terhadap pemeliharaan bahasa Jawa, misalnya status 

pengajaran bahasa Jawa di pendidikan formal hanya sebagai muatan lokal, tak 

menentukan kelulusan.   

Akibatnya, pengajaran bahasa Jawa hanya dipandangn sebelah mata. Para 

siswa termasuk orang tua murid lebih mengedepankan mata pelajaran untuk UAN. 

Hal ini ikut andil dalam perubahan perilaku orang Jawa yang telah kehilangan jati 

diri atau karakter yang sesungguhnya. Untuk itu, perlu adanya perhatian, 

pemahaman, pembinaan, dan penggalakan terhadap bahasa Jawa. Salah satu 

bentuknya adalah Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

895-5/01/2005 tentang pengajaran bahasa Jawa diajarkan sejak SD sampai 

SMU/SMK. Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor 060/421/2011 dan Bupati-

Bupati Kepala Daerah Di Kabupaten-Kabupaten se –Eks karesidenan surakarta 

yang menginstruksikan agar digunakan bahasa Jawa secara aktif dalam 
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komunikasi inter dan antar personal maupun forum-forum resmi, seperti rapat dan 

kedinasan lainnya.
9
 

Pendidikan bahasa Jawa adalah pendidikan yang di arahkan kepada terjadinya 

transfer nilai-nilai budaya di dalam kehidupan berbudaya Jawa. Berbahasa Jawa 

merupakan bagian integral kebudayaan bangsa Indonesia, dan karenanya 

pembinaan dan pengembangannya tetap dalam bingkai keindonesiaan. Artinya 

pembinaan dan pengembangan bahasa Jawa harus dilakukan deiring dengan 

pembinaan dan pengembangan bahasa nasional. Bahasa Jawa tumbuh sebagai 

identitas diri atau karakter dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang 

trekandung di dalamnya dan bahasa Indonesia tumbuh sebagai perekat bangsa. 

Selain itu, bahasa Jawa tidak dapat dilepasakan dari kebudayaan Jawa karena 

bahasa Jawa merupakan bingkai budaya Jawa sekaligus sebagai hasil budaya 

Jawa. 

Bahasa Jawa memiliki 3 fungsi utama yaitu: fungsi kebudayaan, fungsi 

komunikasi, dan fungsi pendidikan. Fungsi kebudayaan diarahkan untuk tujuan 

pelestarian kebudayaan. Fungsi komunikasi diarahkan untuk tujuan alat 

perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat Jawa. 

Adapun fungsi pendidikan diarahkan untuk 2 hal, yaitu kultural dan edukatif. 

Tujuan edukatif diarahkan agar seseorang dapat menggunakan bahasa Jawa secara 

baik dan benar, dan untuk pemerolehan nilai-nilai budaya untuk keperluan 

pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Tujuan kultural diharapkan agar 

melalui pendidikan dapat digali dan ditanamkan kembali nilai-nilai budaya Jawa 

sebagai upaya untuk membangun identitas dan menanamkan filter dalam 

menyeleksi pengaruh budaya luar. Untuk menghadapi situasi yang serba 
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merepotkan dan membingungkan, maka diperlukan penerapan fungsi bahasa Jawa 

sebagai sarana pendidikan. Pendidikan yang terkandung dalam bahasa Jawa 

adalah pendidikan budi pekerti dan pendidikan karakter.
10

 

Berdasarkan  observasi di MI MA’ARIF SETONO Jenangan Ponorogo masih 

ada beberapa siswa yang memiliki karakter yang kurang baik dalam bertingkah laku. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya siswa-siswi tidak mempunyai tata krama 

ketika diajak bicara, tidak menundukkan badan ketika berjalan di depan guru atau 

orang yang lebih tua. Dari hal tersebut, peneliti tertarik terhadap pengembangan 

karakter melalui pelajaran Bahasa Jawa dan akan mengambil beberapa nilai karakter 

yang sangat berkaitan dengan pelajaran Bahasa Jawa yaitu bertata krama yang baik, 

jujur, toleransi, peduli lingkungan.
11

 

Berdasarkan hal-hal di atas: 1) Dengan menggunakan bahasa Jawa yang muda 

menghormati yang tua, dianggap tua atau dituakan. Sebaliknya yang tua merangkul, 

ngemong yang muda, sehingga yang tercipta suasana yang nyaman seperti yang 

diharapkan. 2) Penerapan bahasa Jawa ragam krama dapat dijadikan sarana untuk 

pendidikan karakter, identitas, dan jati diri bangsa. 3) Bahasa Jawa menangkal 

pengaruh derasnya global yang tidak sesuai dengan budaya Jawa maupun budaya 

Indonesia pada umumnya. 4) Belum adanya penelitian tentang korelasi kemampuan 

bahasa Jawa dengan nilai karakter Jawa siswa. 

Maka “Korelasi Kemampuan Bahasa Jawa Dengan Nilai Karakter Jawa Siswa 

Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016” belum dilakukan. 
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B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Nilai karakter Jawa anak rendah disebabkan kurangnya kemampuan 

berbahasa Jawa siswa.  

2. Kemampuan berbahasa Jawa siswa yang kurang baik dalam kehidupan 

sehari-hari.  

3. Banyaknya anak yang berbicara tidak sopan disebabkan karena kurangnya 

nilai moral. 

C. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk menindak lanjuti dalam 

penelitian ini. Namun, karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai 

keterbatasan yang ada bauk keterbatasan teoritis, metodologi, maupun ruang lingkup, 

dalam penelitian ini tidak semua dapat ditindak lanjuti. Untuk itu, dalam penelitian 

ini dibatasi pada variabel kemampuan bahasa Jawa siswa kelas V dan nilai karakter 

Jawa. 

D. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana tingkat kemampuan Bahasa Jawa siswa kelas V MI MA’ARIF 

SETONO Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016? 

2. Bagaimana nilai karakter jawa yang ada pada diri siswa kelas V MI MA’ARIF 

SETONO Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016? 

3. Adakah korelasi kemampuan Bahasa Jawa dengan nilai karakter jawa siswa 

kelas V MI MA’ARIF SETONO Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016? 

4.  



 

 

I. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui tingkat kemampuan Bahasa Jawa kelas V MI MA’ARIF 

SETONO Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016. 

2. Untuk mengetahui nilai karakter jawa yang ada pada diri siswa kelas V MI 

MA’ARIF SETONO Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi kemampuan Bahasa Jawa dengan 

nilai karakter jawa siswa kelas V MI MA’ARIF SETONO Jenangan 

Ponorogo. 

II. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dalam 

memecahkan masalah pendidikan yang dikembangkan lebih lanjut oleh 

pemerhati pendidikan. 

2. Secara praktis 

a. Bagi guru, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan informasi 

tentang kemampuan bahasa Jawa siswa dengan  nilai karakter jawa 

siswa, sehingga diharapkan mereka dapat memberikan bimbingan serta 

arahan kepada siswa-siswinya agar keberhasilan bisa tercapai. 

b. Bagi peserta didik, diharapkan peserta didik dapat memiliki niali 

karakter jawa yang baik sehingga mampu melestarikan budaya 

daerahnya. 

c. Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan wawasan pengetahuan dan cakrawala pengalaman 

menulis tentang hal yang berkaitan dengan kemampuan Bahasa Jawa 

dengan nilai karakter jawa siswa. 



 

 

d. Kepala sekolah, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi kepala sekolah dalam kemampuan Bahasa 

Jawa sehingga dapat meningkatkan nilai karakter Jawa siswa di 

sekolah. 

E. Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan penulisan ini, pembahasan dalam laporan penelitian 

penulis dikelompokkan menjadi V (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri sub 

bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan tersebut adalah : 

Bab pertama,  merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran 

bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematiak pembahasan. 

Bab kedua , adalah landasan teori tentang kemampuan berbahasa jawa, 

karakter jawa, hubungan kemampuan bahasa jawa dengan nilai karakter jawa. Bab 

ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori yang dipergunakan untuk melakukan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data, serta uji validitas dan reabilitas instrumen. 

Bab keempat, adalah temuan hasil penelitian tentang kemampuan bahasa jawa 

dengan nilai karakter jawa siswa-siswi kelas V MI Ma’arif Setono Jenangan, yang 

meliputi gambaran atau data umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data, 

serta pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari laporan penelitian ini yang berisi 

tentang suatu kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 

  



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. a. Kemampuan Berbahasa Jawa 

Bahasa Jawa merupakan sarana utama untuk menangkap, 

mengkomunikasikan, mendiskusikan, mengubah, dan mewariskan arti-arti 

budayanya kepada generasi baru dari kelompok etnik di Indonesia yang asalnya 

hidup di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
12

 

Bahasa dan sastra Jawa adalah bahasa dan sastra daerah yang ada di 

Indonesia dan merupakan aset kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Aset 

tersebut bukanlah hal yang mati sebab kehadirannya justru memperkaya bahasa 

dan sastra nasional. Sebagai contoh : kata, ungkapan, dan peribahasa banyak yang 

masuk atau digunakan bahasa dan sastra Indonesia. Dengan digunakannya kata, 

ungkapan, dan peribahasa itu masyarakat pemakai bahasa Indonesia bukan saja 

mengambil istilah lahirnya saja, tetapi juga kandungan filsafat yang ada di 

dalamnya.
13

 

Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa yang memiliki tutur kata yaitu 

variasi bahasa yang perbedaanya ditentukan oleh sikap pembicara kepada mitra 

bicara atau orang yang dibicarakan. Selain itu bahasa Jawa juga mengenal 

                                                           
12

 Kuntowijoyo,  Budaya dan Masyarakat, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006), 47. 

 
13

 Artati Mudji Rahayu, Bahasa Jawa Sebagai Media Komunikasi Keluarga Jawa Masa Kini, (Online), 

(Summary Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 

2011, 3, Http://Eprints.Undip.Ac.Id/28999/1/SUMMARY-SKRIPSI_Artati_Mudji_Rahayu.Pdf, Diakses 20 

Januari 2016. 

http://eprints.undip.ac.id/28999/1/SUMMARY-SKRIPSI_Artati_mudji_rahayu.pdf


 

 

unggah-ungguh basa yang mana bahasa ini merupakan alat untuk menciptakan 

jarak sosial.
14

 

Menurut Poerwadarminta sebagaimana dikutip oleh Mulyanto, unggah-

ungguh adalah tata bahasa yang didasari oleh tata krama (tata pranataning basa 

mitoeroet loenggoehing tatakrama) atau sudah pada tempatnya, sangat pantas 

(mungguh, mapan, mis prenah banget, pantes banget). Bentuk unggah-ungguh 

adalah kata majemuk, atau bentuk ulang dari kata unggah yang artinya naik; 

berorientasi pada adanya tata krama, basa-basi, dan sopan santun yang bersifat 

umum.
15

 

Bahasa dan sastra Jawa sebagai sumber pendidikan karakter setidaknya 

harus dibawa pada tiga fungsi pokok bahasa, yaitu (1) alat komunikasi, (2) 

edukatif, dan (3) kultural. Fungsi alat komunikasi diarahkan agar siswa dapat 

menggunakan bahasa Jawa secara baik dan benar untuk keperluan alat 

perhubungan dalam keluarga dan masyarakat. Fungsi edukatif diarahkan agar 

siswa dapat memperoleh nilai-nilai budaya Jawa untuk keperluan pembentukan 

kepribadian dan identitas bangsa. Fungsi kultural agar dapat digali dan 

ditanamkan kembali nilai-nilai budaya Jawa sebagai upaya untuk membangun 

identitas bangsa.
16

 

Ketiga fungsi pokok itu jika dilihat dari substansi nilai, merupakan usaha 

pengembangan dan penanaman nilai-nilai moral. Pada fungsi pertama, bahasa 

sebagai alat komunikasi yang diarahkan agar siswa dapat berbahasa Jawa dengan 
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baik dan benar, mengandung nilai hormat atau sopan santun. Seperti diketahui 

bahwa dalam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh, dan dalam unggah-

ungguh itu terkandung nilai-nilai hormat diantara para pembicara, yaitu orang 

yang berbicara, orang yang diajak bicara, dan orang yang dibicarakan. Sebagai 

contoh, untuk menyatakan keadaan sedang makan, jika yang berbicara anak dan 

yang dibicarakan bapak, menggunakan kalimat “ Bapak, nembe dhahar” (Bapak 

baru makan), jika yang sedang makan orang yang berbicara (anak), maka 

menggunakan kalimat “Kulo saweg nedha”(saya sedang makan). Penggunaan 

kata dhahar (makan) merupakan realisasi dari rasa hormat dari anak kepada orang 

tua. 

Bahasa Jawa membawakan kitab-kitab lama dan baru yang memberikan 

tuntunan moral dan ketuhanan untuk hidup bermakna dan mendambakan 

kelepasan jiwa dalam kesempurnaan.
17

 

b. Bahasa Jawa  

Bahasa adalah “gudang kebudayaan”. Berbagai arti yang diberikan manusia 

terhadap objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan perilaku merupakan jantung 

kebudayaan. Dan bahasa merupakan sarana utama untuk menangkap, 

mengkomunikasikan, mendiskusikan, mengubah, dan mewariskan arti-arti ini 

kepada generasi baru. Dengan bahasa, manusia memberikan informasi tentang 

berbagai hal di masa lalu. Dengan bahasa, dapat mendiskusikan berbagai hal yang 

belum pernah dilihat, dapat mengkomunikasikan ide-ide yang abstrak, dapat 

mengungkapkan pengalaman, dapat menyatakan kegembiraan dan rasa sakit. 

Namun bahasa bukan sekedar sarana komunikasi atau mengekspresikan sesuatu. 

Dengan bahasa, manusia menciptakan dunianya yang khas manusiawi 
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(kebudayaan), serta membangun cara berfikir bahkan menciptakan dirinya 

sendiri.
18

 

Tanpa bahasa, ilmu dan teknologi modern tak dapat berkembang maju. 

Kemampuan berbahasa secara baik dan benar merupakan syarat bagi 

pengembangan ilmu dan teknologi modern yang canggih. Bahasa yang kacau 

menunjukkan kekacauan cara berfikir si pemakai bahasa. Apa yang disebut bahasa 

itu bukan sekedar daftar kata-kata yang dipergunakan manusia. Menurut Bourdieu 

sebagaimana dikutip oleh Rafael, sintaksis atau ketentuan-ketentuan untuk 

mengkombinasikan serta memodifikasi kata-kata sama pentingnya. Semua bahasa 

mempunyai aturan tertentu untuk membuat pernyataan, untuk mengajukan 

pertanyaan, untuk mengingkari sesuatu, dan untuk memakai ungkapan pasif atau 

aktif.
19

 

Jawa adalah sekelompok etnik terbesar di Asia Tenggara. Etnik ini berjumlah 

kurang lebih 40% dari 200 juta penduduk Indonesia. Suku Jawa adalah kelompok 

etnik Indonesia yang asalnya hidup di Jawa Tengah dan Timur. Di daerah itu ada 

daerah kolektif yang terdiri dari Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, 

Madiun, dan Malang yang disebut “Kejawen”. Daerah-daerah inilah yang 

dianggap sebagai pusat kebudayaan Jawa. Kebudayaan tersebut bersumber pada 

kerajaa-kerajaan yang ada di daerah tersebut.
20

 

Menurut Mulder sebagaimana yang dikutip oleh Sri Mulyani mengemukakan 

bahwa orang Jawa memiliki kaidah-kaidah moral yang mengatur dorongan-

dorongan dan emosi pribadi. Kaidah moral tersebut adalah “narimo, sabar, 
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waspada-eling, andhap asor, dan prasaja”. Mulder juga menyatakan sebagai 

mana yang dikutip oleh Mulyani bahwa anak Jawa dimanjakan, tidak dilatih untuk 

berdiri sendiri, dan dorongan untuk berprestasi tidak dihargai ataupun didorong. 

Atas dasar keadaan tersebut ia berpendapat bahwa orang Jawa tidak banyak 

mempunyai kesempatan untuk mengadakan petualangan dan penjajakan.
21

 

Pendidikan bahasa Jawa adalah pendidikan yang diarahkan kepada terjadinya 

transfer nilai-nilai budaya di dalam kehidupan berbudaya Jawa. Bahasa Jawa 

merupakan bagian integral kebudayaan bangsa Indonesia, dan karenanya 

pembinaan dan pengembangan tetap dalam bingkai keindonesiaan. Artinya 

pembinaan dan pengembangan bahasa Jawa harus dilakukan seiring dengan 

pembinaan dan pengembangan bahasa nasional. Bahasa Jawa tumbuh sebagai 

identitas diri atau karakter dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang 

terkandung di dalamnya dan bahasa Indonesia tumbuh sebagai perekat bangsa. 

Selain itu, bahasa Jawa tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan Jawa karena 

bahasa Jawa merupakan bingkai budaya Jawa sekaligus sebagai hasil budaya 

Jawa.
22

   

2. Karakter Jawa 

a. Nilai karakter  

Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan 

keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral 

dalam hidupnya. Demikian juga, seorang pendidik dikatakan berkarakter jika 
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memiliki nilai dan keyakinan yang dilandasi hakikat dan tujuan pendidikan serta 

digunakan sebagai kekuatan moral dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
23

 

Dalam rangka meningkatkan nilai karakter yang baik terhadap berbagai pola 

sikap yang masih kurang baik yang terjadi pada anak-anak sekarang ini, salah satu 

caranya adalah melalui pelajaran bahasa Jawa. Para guru pada awalnya hanya 

membahas dan mengajarkan pentingnya cara berbahasa yang santun terhadap 

orang yang lebuh tua atau terhadap sesama teman, lalu bisa dikembangkan dengan 

pembahasan yang lebih kompleks lagi dalam ham pembentukan nilai-nilai 

karakter lainnya.  

Berdasarkan kajian empirik Pusat Kurikulum yang bersumber dari agama, 

pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, teridentifikasi sejumlah nilai 

untuk pendidikan karakter. Nilai karakter tersebut ada 18 yaitu: jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan 

religius.
24

  

Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku yang khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu 

yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat 

dari keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia 

yang berhubungan dengan Tuhan Yng Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 
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lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya, adat istiadat, dan estetika. 

Sementara itu, dalam desain induk pendidikan karakter antara lain diutarakan 

bahwa secara substantif karakter terdiri atas 3 nilai operatif, nilai-nilai dalam 

tindakan, atau tiga unjuk perilaku yang satu sama lain saling berkaitan dan terdiri 

atas pengetahuan tentang moral, perasaan berlandaskan moral, dan perilaku 

berlandaskan moral.
25

 

Pendidikan karakter bertujuan untuk penanaman nilai dalam diri siswa dan 

pembaharuan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu. 

Tujuan jangka panjangnya tidak lain adalah mendasarkan diri pada tanggapan 

aktif kontekstual individu atas impuls natural sosial yang diterimanya, yang pada 

gilirannya semakin mempertajam visi hidup yang akan diraih lewat proses 

pembentukandiri secara terus menerus. 

Pendidikan karakter juga bertujuan meningkatkan mutu penyelenggaraan dan 

hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan 

karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai 

standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik 

mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, 

mengkaji, dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan 

akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.
26

 

b. Nilai Karakter Jawa 
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Karakter merupakan aplikasi dari nilai-nilai kebaikan dalam cara berfikir serta 

berperilaku sesuai dengan moral yang berlaku. Pada saat terjadi krisis karakter 

seperti sekarang ini, Kemendiknas merevitalisasi pengintegrasian pendidikan budi 

pekerti ke dalam pembelajaran di sekolah dengan menggunakan istilah pendidikan 

karakter. Pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam kurikulum KTSP 

dilakukan ke semua perangkat pembelajaran, mulai dari silabus, RPP, dan metode 

yang digunakan guru dalam pembelajaran. Dalam RPP bahasa Jawa yang disusun 

oleh Guru SMP Negeri 30 Semarang, pengintegrasian pendidikan karakter 

ditemukan dalam semua aspek ketrampilan berbahasa, termasuk aspek berbicara. 

Nilai karakter yang dikembangkan  umumnya  mengacu pada Kemendiknas, 

namun pada mata pelajaran bahasa Jawa juga terdapat karakter yang bersumber 

dari budaya Jawa. Menurut Saryono nilai budaya terbagi menjadi nilai religius, 

nilai filosofis, nilai atis, dan nilai estetis.
27

   

Menurut Megawangi sebagaimana yang dikutip oleh Indrawati Rudy 

menyatakan bahwa ada sembilan pilar karakter yang penting untuk ditanamkan 

dalam pembentukan kepribadian anak. Berbagai pilar tersebut sejalan dengan 

nilai-nilai kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai luhur universal, meliputi: 

(1) cinta kepada Tuhan dan alam semesta beserta isinya, (2) tanggung jawab, (3) 

kejujuran, (4) hormat dan sopan santun, (5) kasih sayang, kepedulian, dan kerja 

sama, (6) percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, (7) keadilan 

dan kepemimpinan, (8) baik dan rendah hati, (9) toleransi, cinta damai, dan 

persatuan.
28

 

Peneliti membahas nilai karakter yang berhubungan dengan sopan santun atau 

dalam bahasa Jawa disebut dengan unggah-ungguh. Dalam “Tata Bahasa Baku 
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Bahasa Jawa”, unggah ungguh bahasa Jawa sudah dibakukan, yaitu dibedakan 

atas dipakai tidaknya kosakata yang berkadar halus. Kosakata berkadar halus 

adalah kata yang secara tradisional diidentifikasi sebagai krama Inggil. Atas dasar 

itu, unggah ungguh bahasa Jawa dibedakan atas (1) ngoko, (2) ngoko alus, (3) 

krama, dan (4) krama alus. Unggah-ungguh ngoko semua kosakata terdiri dari 

kosakata ngoko, ngoko alus, kosakatanya ngoko yang di dalamnya terdapat 

kosakata halus atau krama alus atau krama inggil.
29

 

Fungsi edukatif diarahkan agar siswa dapat memperoleh nilai-niali budaya 

Jawa untuk keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Pengajaran 

unggah-ungguh bahasa Jawa  seperti diuraikan di depan, selain untuk keperluan 

komunikasi juga dapat mengembangkan fungsi edukatif. Melalui unggah ungguh 

basa, dapat ditanamkan kepada siswa nilai-nilai sopan santun. Upaya yang lain 

adalah melalui berbagai karya sastra Jawa misalnya, sastra wayang. Melalui sastra 

wayang, para siswa dapat ditanamkan nilai-nilai estika, estetika, sekaligus logika. 

Ungkapan tradisional juga banyak mengandung nilai-nilai lokal Jawa untuk 

kepentingan pendidikan. Semboyan pendidikan nasional kita “Ing Ngarso Sung 

Tuladha, Ing madya mangun karsa, dan Tutwuri Handayani” juga berasal dari 

ungkapan tradisional Jawa. Pendek kata, dalam khasanah bahasa dan sastra Jawa 

banyak mengandung nilai-nilai lokal Jawa yang dapat berfungsi untuk 

mengembangkan fungsi edukatif, yaitu fungsi untuk pembentukan kepribadian. 
30

 

Fungsi kultural diarahkan untuk menggali dan menanamkan kembali nilai-

nilai budaya Jawa sebagai upaya untuk membangun identitas bangsa. Jika fungsi 

sebagai alat komunikasi dan edukatif telah terlaksana dengan baik, maka 
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sebenarnya fungsi kultural sesungguhnya terkait langsung dengan kedua fungsi 

itu. Melalui fungsi alat komunikasi dan edukatif, diharapkan telah ditanamkan 

nilai-nilai kepribadian luhur sebagai bagian dari tata nilai dan budaya Jawa. Jika 

penanaman nilai-nilai budaya Jawa telah berhasil, maka akan terbangun 

kepribadian yang kuat, dan pada akhirnya akan membentuk karakter yang kuat 

pula. 

 Fungsi yang ketiga ini (fungsi kultural), banyak karya sastra Jawa, baik karya 

sastra Jawa lama maupun baru yang mengandung nilai-nilai budaya Jawa yang 

sekaligus mengandung nilai-nilai moral, misalnya yang terkenal sekali yaitu 

Pepali Ki Ageng Sela, yaitu pedoman hidup yang diberikan oleh Ki Ageng Sela, 

dekat Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah. Ia seorang keturunan Majapahit yang 

hidup sebagai petani dan menurunkan panembahan senopati pendiri Mataram 

yang di dalamnya berisikan 32 nasehat, seperti dalam bait pertama jangan tinggi 

hati, jangan sombong, jangan jahil, jangan serakah, jangan panjang tangan, dan 

jangan gila pujian.
31

 

Selanjutnya, masih banyak sastra Jawa yang mengandung nilai-nilai moral 

sebagai bahan implementasi pendidikan karakter, misalnya Serat Sasana Sastra 

yang disusun oleh Ki Yasawidagda dan Ki Hadiwijaya, Serat Gita Wicara yang 

ditulis oleh Ki Hadiwijayana, Arjunasasrabahu yang ditulis oleh R.Ng, 

Sundisastra, Serat Sanasusnu yang ditulis oelh R.Ng. Yasadipura II, Serat 

Trilaksita yang ditulis oleh M.Ng. Mangun Wijaya, dan lain-lain. 

3. Hubungan Kemampuan Bahasa Jawa dan Karakter Jawa  

Pendidikan karakter pada dasarnya adalah pendidikan budi pekerti dengan 

cara menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Nilai adalah sesuatu 
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yang  diiakan atau diamini. Nilai moral merupakan nilai tertinggi, yang memiliki 

ciri-ciri (1) berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab, (2) 

berkaitan dengan hati nurani, (3) mewajibkan manusia secara absolut yang tidak 

bisa ditawar-tawar, dan (4) bersifat formal. Nilai moral berkaitan juga dengan apa 

yang seyogyanya tidak dilakukan karena berkaitan dengan prinsip moralitas yang 

ditegakkan. Nilai moral terdiri dari ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-

khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan entah lisan ataupun 

tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi 

manusia yang baik. Nilai moral yang terkandung dalam bahasa dan sastra jawa 

yang berwujud tata nilai kehidupan Jawa, seperti norma, keyakinan, kebiasaan, 

konsepsi, dan simbol-simbol yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa, 

toleransi, kasih sayang, gotong royong, andhap asor, kemanusiaan, nilai hormat, 

dan tahu berterima kasih yang dapat digunakan sebagai sumber pendidikan 

karakter. 

Adat Jawa yang berkaitan dengan pendidikan karakter, bergantung pada 

sumber yang diacu. Banyak sekali nilai karakter Jawa yang sepatutnya dianut dan 

dikembangkan oleh masyarakat Jawa. Salah satu contoh adalah seperti yang 

dikembangkan dalam Taman Siswa. Ki Tyasno Sudarto, Ketua Umum Majelis 

Hukum Taman Siswa, seperti yang dikutip oleh Ekowarni yang mengatakan 

bahwa dasar filosofis karakter adalah Tri Rahayu (tiga kesejahteraan) yang 

merupakan nilai-nilai lihur (supreme values) dan merupakan pedoman hidup 

(guiding principles) meliputi : 1) Mamayu hayuning salina  ( bagaimana hidup 

untuk menungkatkan kualitas diri pribadi), 2) Mamayu hayuning bangsa 

(bagaimana berjuang untuk negara dan bangsa, dan 3) Mamayu hayuning bawana  

(bagaimana membangun kesejahteraan dunia). 



 

 

Untuk mencapai Tri Rahayu tersebut, manusia harus memahami, menghayati, 

serta melaksanakan tugas sucinya sebagai manusia yang trecantum dalam Tri 

Satya Brata ( tiga ikrar bertindak), yaitu :1) Rahayuning bawana kapurba 

waskitaning manungsa  (kesejahteraan dunia bergantung kepada manusia yang 

memiliki ketajaman rasa), 2) Dharmaning manungsa mahanani rahayuning 

nagara (tugas utama manusia adalah menjaga keselamatan negara), dan 3) 

Rahayuning manungsa dumadi karana kamanungsane (keselamatan manusia 

ditentukan pada tata perilakunya, rasa kemanusiaannya).
32

 

Realisasi pendidikan budi pekerti bangsa yang digali dari sumber bahasa dan 

sastra Jawa dapat dimulai dari kalangan pendidikan melalui pembelajaran bahasa 

dan sastra Jawa dan pengembangan kultur sekolah. Dalam pembelajaran bahasa 

dan sastra Jawa, hendaknya dapat berlangsung melalui proses meaning making 

(membuat bermakna), sehingga akan terjadi internalisasi nilai-nilai dalam diri 

siswa. Pengembangan kultur sekolah dapat dilakukan dengan cara memberi 

keteladanan secara langsung sesuai dengan nilai-nilai kultural bahasa dan sastra 

Jawa.
33

 

B. Telaah Pustaka  

Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada kaitannya 

dengan variabel-variabel yang diteliti antara lain: 

Skripsi yang ditulis oleh SITI MUALIFATUS SHOLIHAH yang berjudul 

“Studi Korelasi Budaya Sekolah Dengan Nilai Karakter Religius Siswa/Siswi 

Kelas V di SD Ma’arif Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012”. Kesimpulannya 

adalah terdapat korelasi positif dan signifikan antara budaya sekolah dengan nilai 
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karakter religius siswa/siswi kelas V di SD Ma’arif Ponorogo Tahun Pelajaran 

2011/2012. Dengan koefisien sebesar 0.495%  

Skripsi yang ditulis oleh RESTU YULIA HIDAYATUL UMAH yang 

berjudul “Studi Komparasi Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa Jawa Di 

Lingkungan Keluarga Berbahasa Indonesia dengan Lingkungan Keluarga 

Berbahasa Jawa Siswa Kelas V di MIN Manisrejo Madiun Tahun Pelajaran 

2012/2013”. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara 

hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa di lingkungan keluarga berbahasa 

Indonesia dengan lingkungan keluarga berbahasa Jawa siswa kelas V di MIN 

Manisrejo Madiun Tahun Pelajaran 2012/2013. Berdasarkan uji t diperoleh t0 > tt 

dimana pada taraf signifikan 5%, t0 = 3.4422 dan tt = 2.02. 

Jurnal yang ditulis oleh mahasiswa UNIVERSITAS NEGERI 

YOGYAKARTA yang berjudul “Penggunaan Tingkat Tutur Bahasa Jawa Siswa 

Kelas I Sd Negeri 2 Trenten Kecamatan Candimulyo Magelang”. Kesimpulannya 

adalah ada tingkat keakraban hubungan antara penutur dengan minat tutur pada 

tingkat ngoko lugu dan ngoko alus serta mencerminkan makna hormat antara 

penutur dengan minat tutur pada tingkat tutur krama lugu dan krama alus.
34

 

Tabel Perbedaan dan Persamaan 

No Judul  Persamaan Perbedaan 

1. Siti Mualifatus Sholihah 

210608033 

Studi Korelasi Budaya Sekolah 

Dengan Nilai Karakter 

Religius Siswa/Siswi Kelas V 

Menggunakan 

metode kuantitatif. 

Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan 

Membahas budaya 

sekolah serta nilai 

karakter religius 

siswa/siswi kelas 

V. 
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angket dan 

observasi. 

 

 

2. Restu Yulia Hidayatul Ummah 

210609071 

Studi Komparasi Hasil Belajar 

Mata Pelajaran Bahasa Jawa 

Di Lingkungan Keluarga 

Berbahasa Indonesia Dengan 

Lingkungan Keluarga 

Berbahasa Jawa Siswa Kelas V 

Menggunakan 

metode kuantitatif. 

Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan 

dokumentasi. 

Membahas 

lingkungan 

keluarga 

berbahasa 

Indonesia dan 

lingkungan 

keluarga 

berbahasa Jawa 

mempengaruhi 

hasil mata 

pelajaran bahasa 

Jawa siswa. 

Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan 

wawancara 

terstruktur. 

 

Jadi, dari tabel di atas maka jelaslah perbedaan dan persamaan antara yang 

penulis lakukan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini mengacu pada 

kemampuan bahasa Jawa dengan nilai karakter Jawa yang difokuskan pada siswa 

kelas V MI Ma’arif Setono Jenangan, dan menekankan pada pengaruh 



 

 

kemampuan bahasa Jawa dengan nilai karakter Jawa siswa yang didapat selama 

penelitian. 

C. Kerangka Berfikir 

Bahasa Jawa merupakan sarana utama untuk menangkap, 

mengkomunikasikan, mendiskusikan, mengubah, dan mewarikan arti-arti 

budayanya kepada generasi baru dari kelompok etnik di Indonesia yang asalnya 

hidup di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
35

 Bahasa dan sastra Jawa sebagai sumber 

pendidikan karakter setidaknya harus dibawa pada tiga fungsi pokok bahasan, 

yaitu bahasa sebagai alat komunikasi yang diarahkan agar siswa dapat berbahasa 

jawa dengan baik dan benar, mengandung nilai hormat atau sopan santun. Bahasa 

sebagai fungsi edukatif diarahkan agar siswa dapat memperoleh nilai-nilai budaya 

Jawa untuk keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Bahasa 

sebagai fungsi kultural diarahkan untuk menggali dan menanamkan kembali nilai-

nilai budaya Jawa sebagai upaya untuk membangun identitas bangsa.
36

 

Keterkaitan kemampuan bahasa Jawa dengan nilai karakter Jawa dimaksudkan 

sebaga upaya guru dalam “meletakkan” nilai-nilai karakter Jawa kepada siswa dan 

membantu mengembangkannya. Sehingga siswa memiliki nilai karakter Jawa 

yang baik. Kemampuan bahasa Jawa dengan nilai karakter Jawa adalah sangat erat 

karena kemampuan bahasa Jawa bisa mempengaruhi nilai karakter Jawa siswa, 

dengan memiliki kemampuan bahasa Jawa yang baik maka diharapkan siswa-

siswi mampu memiliki nilai karakter Jawa dengan baik seperti yang diharapkan. 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka, dapat dikembangkan kerangka 

berfikir sebagai berikut: jika kemampuan bahasa Jawa baik, maka nilai karakter 
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Jawa siswa juga baik. Sebaliknya, jika kemampuan bahasa Jawa siswa kurang 

baik, maka nilai karakter Jawa siswa juga kurang baik.  

D. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, selanjutnya 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Ada Korelasi yang positif dan 

signifikan antara kemampuan bahasa Jawa siswa dengan nilai karakter Jawa siswa 

kelas V MI Ma’arif Setono Jenagngan Ponorogo tahun pelajaran 2015-2016”. 

 

 

 

 

 

  



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian  

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
37

 Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif  

yang datanya berupa angka-angka. Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul 

menggunakan penelitian korelasi yaitu untk menguji ada tidaknya hubungan dan 

apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu.
38

 

Dalam rancangan penelitian ini, penulis menggunakan hubungan antara dua 

variabel. Adapun pengertian dari variabel yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
39

 Variabel ada dua 

macam, yaitu: Variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). 

Variabel bebas (independent) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel terikat (dependent), sedangkan 

variabel terikat (dependent) adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
 40

 Penelitian ini terdiri dari variabel 

independent dan variabel dependent. Variabel independent adalah kemampuan bahasa 

Jawa, sedangkan variabel dependent adalah nilai karakter Jawa. 
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B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
41

 Populasi adalah seluruh data 

yang menarik perhatian kita dalam suatu ruang lingkup waktu yang kita 

tentukan.
42

 Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukannya manusianya, kalau 

setiap manusia memberikan satu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan 

sama dengan banyaknya manusia. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua seluruh siswa/siswi kelas V MI 

Ma’arif Setono Jenangan yang berjumlah 33 orang. Maka dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan semua populasi untuk diteliti. Dengan demikian, penelitian 

ini adalah penelitian populasi.
43

 

2. Sampel  

Sampel sering didefinisikan sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh 

(master) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.
44

 Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 
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populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
45

 

Mengingat jumlah populasi kurang dari 100, maka teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sampel populasi (populasi sampling)
46

 yaitu 

semua populasi berhak jadi sampel, sebanyak 33 siswa. 

C. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya.
47

 

Instrumen sebagai alat bantu pengumpulan data harus benar-benar dirancang 

dengan demikian rupa sehingga data yang dihasilkan adalah empiris sebagaimana 

adanya. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Data tentang kemampuan bahasa jawa siswa kelas V MI MA’ARIF Setono 

Jenangan tahun pelajaran 2015/2016. 

2. Data tentang nilai karakter jawa siswa kelas V MI MA’ARIF Setono 

Jenangan tahun pelajaran 2015/2016. 

 Untuk mengumpulkan data tentang variabel X penulis mengggunakan angket 

sedangkan untuk mengumpulkan data variabel Y penulis menggunakan tes bahasa 

Jawa. Untuk mengumpulkan data variabel X tersebut digunakan angket yang terdiri 

dari 25 butir pernyataan. Adapun instrumen pengumpulan data tersebut dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini.  
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Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

Variabel Indikator No. item 

Sebelum uji coba Sesudah uji coba 

1. X= 

kemampuan 

bahasa Jawa 

( variabel 

independen) 

a. Menyapa dan 

mengucapkan salam. 

b. Mendengarkan 

nasehat orang tua dan 

guru. 

c. Berbahasa ngoko dan 

krama. 

d.  Menjelaskan maksud 

suatu kata. 

e. Membaca tulisan 

aksara Jawa. 

f. Budi pekerti yang 

baik. 

g. Tradisi keluarga dan 

masyarakat. 

h. Cerita tradisi setempat 

dengan ragam bahasa 

tertentu. 

i. Membaca tembang. 

j. Memberi tanggapan 

atau komentar. 

1, 2, 3 

 

4, 5, 6 

 

 

7, 8, 9 

 

10, 11, 12 

 

13, 14, 15 

 

16, 17, 18 

 

19, 20, 21, 22 

 

23, 24, 25 

 

 

26, 27 

28, 29, 30 

 

1, 2, 3 

 

4, 5, 6 

 

 

7, 8, 9 

 

10, 11, 12 

 

13, 14, 15 

 

16, 17, 18 

 

19, 20, 21, 22 

 

23, 24, 25 

 

 

26, 27 

28, 29, 30 

 



 

 

k. Menulis kalimat 

sederhana berhuruf 

Jawa. 

l. Menulis kalimat 

sederhana berhuruf 

Jawa menggunakan 

pasangan. 

31, 32, 33 

 

 

34, 35 

 

31, 32, 33 

 

 

34, 35 

 

2. Y= nilai 

karakter Jawa 

(variabel 

dependen) 

a. Nilai cinta kepada 

Tuhan.  

b. Nilai tanggung jawab 

siswa.  

c. Nilai kejujuran siswa.  

d. Nilai hormat dan 

sopan santun. 

e. Nilai kasih sayang 

siswa. 

f. Nilai kerja sama 

siswa. 

g. Nilai kepedulian 

siswa. 

h. Nilai baik dan rendah 

hati siswa. 

i. Nilai toleransi dan 

persatuan siswa. 

1, 2,  

 

3, 4, 5 

 

6, 7, 8 

9, 10, 11, 12, 13,  

 

14, 15 

 

16, 17, 18 

 

19, 20, 21 

 

22, 23 

 

24, 25 

 

Drop, valid. 

 

Drop, drop, valid. 

 

Drop, valid, drop. 

valid, valid, valid, 

valid, valid 

Valid,valid. 

 

Valid, valid, valid 

 

Drop, valid, drop 

 

Drop, valid 

 

Drop, valid 

 

 



 

 

D. Uji validitas, Uji Reliabilitas, dan Uji Normalitas Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

 Instrumen dalam sutu penelitian perlu diuji validitas dan reabilitasnya. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau keshahihan suatu instrumen. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang dimaksud.
48

 

 Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis butir 

(item), yaitu dengan mengorelasikan skor tiap butir dengan total skor yang 

merupakan jumlah tiap skor butir.
49

 Adapun cara menghitungnya yaitu dengan 

menggunakan korelasi product moment dengan rumus: 
50

 

rxy = 

�  −        � 2− ( )²  � 2− ( )²  

Keterangan: 

rxy     = angka indeks korelasi product momen       = jumlah seluruh nilai X       = jumlah seluruh nilai Y     = jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y 

N   = jumlah responden 

 

 Untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen, peneliti mengambil sampel 

sebanyak 32 responden dengan menggunakan 25 item instrumen. Bila harga 

korelasi di bawah 0.349 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen 
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tersebut tidak valid. Jadi butir instrumen dikatakan valid apabila harga korelasi 

(rhitung) besarnya lebih dari 0.349. 

 Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 25 butir soal 

terdapat 16 butir soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 2, 5, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, sedangkan 9 item dinyatakan tidak 

valid. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket untuk uji validitas dapat 

dilihat pada lampiran 1. 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Instrumen Nilai Karakter Jawa Siswa 

   

Variabel No item “r”hitung “r”tabel Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai karakter 

Jawa siswa 

 

1 -0,19637 0,349 Tidak valid 

2 0,528117 0,349 Valid 

3 0,275592 0,349 Tidak valid 

4 -0,10554 0,349 Tidak valid 

5 0,457581 0,349 Valid 

6 0,131805 0,349 Tidak valid 

7 0,372069 0,349 Valid 

8 -0,14235 0,349 Tidak valid 

9 0,38073 0,349 Valid 

10 0,351975 0,349 Valid 

11 0,498487 0,349 Valid 

12 0,771197 0,349 Valid 

13 0,438487 0,349 Valid 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 0,414164 0,349 Valid 

15 0,41492 0,349 Valid 

16 0,452044 0,349 Valid 

17 0,371451 0,349 Valid 

18 0,697774 0,349 Valid 

19 0,227663 0,349 Tidak valid 

20 0,37586 0,349 Valid 

21 0,137063 0,349 Tidak valid 

22 0,289971 0,349 Tidak valid 

23 0,533616 0,349 Valid 

24 0,098318 0,349 Tidak valid 

25 0,381418 0,349 Valid 

 

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai untuk 

pengambilan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, butir soal instrumen dalam 

penelitian ini ada 12 butir soal. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik.
51

 Untuk 

menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini digunakan teknik belah dua 

(split half) dan untuk rekapitulasi uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 3 dan 

lampiran 4 yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown: 

               �� =
2. ��

1 + ��  
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   Langkah 1: menghitung nilai rxy dengan rumus: �  = 
�  −( )  ( ) (�  2− ( )2 (�  2  − ( )2)

 

� =
32 13177  −(650 645)  32 13360  − 650 2  32 13175  −(645)2)

 

� =
421664 −419250  427520 −422500  (421600 −416025 )

 

� =
2414 5020 5575

 

� =
2414 27986500

 

� =
2414

5290,226838
 � =0,456313136 � =0,456 

Langkah 2: memasukkan rumus �� =
2.��

1+��  

�� =
2. ��

1 + ��  

��  = 
2 0,456

1+0,456
 

��  =0,912

1,456
 ��  =0,626373626 

     =0,626 

Dari hasil uji reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas nilai 

karakter Jawa siswa di MI Setono Jenangan sebesar 0,626373626 atau 0,626 

kemudian dikonsultasikan dengan nilai tabel “r” product moment dengan db= N-2 

= 32-2 = 30, taraf signifikan 5% maka diperoleh rtabel = 0,349. Karena “r”hitung 



 

 

nilai karakter Jawa siswa > dari “r” tabel, yaitu 0,626 > 0,349 maka instrumen 

tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian. 

3. Uji Normalitas Instrumen 

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi 

frekuensi data. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka pengujiian normalitas 

data sangat tergantung pada kemampuan data dalam mencermati plotting data. 

Dalam penelitian ini  untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 

menggunakan rumus Kolmogorov-Sminorv. 

Uji normalitas variabel X (Kemampuan bahasa jawa) 

Langkah 1 : merumuskan hipotesa 

  Ho : data tidak berdistribusi normal 

  Ha : data berdistribusi normal 

Langkah 2 : menghitung rata-ratanya (mean) dengan membuat tabel lebih dahulu, untuk hal 

ini tabel dibuat distribusi tunggal. 

Data Perhitungan Rata-Rata dan Standar Deviasi 

X f fx X' Fx' X'² Fx'² 

65 1 65 10 10 100 100 

60 1 60 9 9 81 81 

55 2 110 8 16 64 256 

50 5 250 7 35 49 1225 

46 1 46 6 6 36 36 

45 3 135 5 15 25 225 



 

 

44 1 44 4 4 16 16 

42 2 84 3 6 9 36 

40 8 320 2 16 4 256 

38 1 38 1 1 1 1 

37 1 37 0 0 0 0 

35 1 35 -1 -1 1 1 

34 1 34 -2 -2 4 4 

30 4 120 -3 -12 9 144 

28 1 28 -4 -4 16 16 

Jumlah  33 1406 99 2397 

 

Menghitumg mean dan standar deviasi dengan langkah berikut: 

Mx = 
 �� =  

1406

33
= 42,606061 

SDx     =   � ′ 2� −  (
 � ′� )2 

  =  2397

33
− (

99

33
)2 

        =   72,636364 − (3)2 

                        =   72,636364 − 9 

                        =   63,636364     = 8,5226397 

Langkah 3:  menghitung nilai fkb 

Langkah 4 : menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (f/n) 



 

 

Langkah 5 : menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/n) 

Langkah 6 : menghitung nilai Z menggunakan rumus X adalah data nilai asli dan � adalah 

rata-rata populasi dapat ditaksir dengan menggunakan rata-rata sampel atau mean. 

Nilai Z akan dihitung setiap nilai setelah diurutkan dari terkecil keterbesar. 

Z = 
− �

 

Z = 
−42,606061  

8,5226397
 

Langkah 7 : menghitung P ≤ Z 

Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z yaitu dengan melihat nilai 

Z pada kolom 1 kemudian pada taraf signifikan yang terletak pada leher tabel. 

Untuk nilai negatif lihat kolom luar Z. Untuk nilai positif lihat kolom luas antara 

rata-rata dengan Z+0,5 

Langkah 8 : Untuk nilai a2 didapatkan dari selisih kolom 5 dan 7 (fkb/n dan P≤ Z) 

Langkah 9 : Untuk nilai a1 didapatkan dari selisih kolom 4 dan 8 (f/n dan a2) 

Data Perhitungan Uji Normalitas dengan Rumus Kolmogorov Sminorv 

X F fkb f/n fkb/n Z P ≤ Z a2 a1 

65 1 33 0,03 1 2,627583 0,99526 0,00474 0,02526 

60 1 32 0,03 0,969697 2,04091 0,9793 -0,0096 0,039603 

55 2 31 0,06 0,939394 1,454237 0,9265 0,012894 0,047106 

50 5 29 0,15 0,878788 0,867564 0,8051 0,073688 0,076312 

46 1 24 0,03 0,727273 0,398226 0,6517 0,075573 -0,04557 



 

 

45 3 23 0,09 0,69697 0,280892 0,6103 0,08667 0,00333 

44 1 20 0,03 0,606061 0,163557 0,5639 0,042161 -0,01216 

42 2 19 0,06 0,575758 -0,07111 0,4721 0,103658 -0,04366 

40 8 17 0,24 0,515152 -0,30578 0,3821 0,133052 0,106948 

38 1 9 0,03 0,272727 -0,54045 0,2946 -0,02187 0,051873 

37 1 8 0,03 0,242424 -0,65778 0,2578 -0,01538 0,045376 

35 1 7 0,03 0,212121 -0,89245 0,1867 0,025421 0,004579 

34 1 6 0,03 0,181818 -1,00979 0,1587 0,023118 0,006882 

30 4 5 0,12 0,151515 -1,47913 0,0708 0,080715 0,039285 

28 1 1 0,03 0,030303 -1,7138 0,0436 -0,0133 0,043297 

Langkah 10: membandingkan angka tertinggi dari a1 dengan tabel Kolmogorov-Sminorv. 

Apabila kita menoleransi tingkat kesalahan sebesar 0,05, maka dengan jumlah n 

= 33 diperoleh D(0,05,33)  dari tabel adalah 1,22. Untuk perbandingan dibagiakar 

dari jumlah data yaitu D(0,05,33) = 1,22/  � = 1,22/  33 = 1,22/5,7445626 = 

0,21237474 

Langkah 11 : uji hipotesa 

Terima Ho jika a1 maksimum ≤Dtabel sebesar 0,212 

Tolak Ho jika a1 maksimum > Dtabel sebesar 0,212 

Karena hasil hitungan maksimal nilai a1 adalah 0,106948 dimana angka tersebut 

lebih kecil dari tabel, dengan demikian keputusan yang dapat diambil adalah 

menerima Ho yang berarti distribusi data adalah normal. 

 

 



 

 

Uji Normalitas Variabel Y (Nilai Karakter Jawa) 

Data Perhitungan Rata-Rata dan Standar Deviasi 

Y F fy Y' Fy' Y'² Fy'² 

46 1 46 10 10 100 100 

45 1 45 9 9 81 81 

44 3 132 8 24 64 576 

43 2 86 7 14 49 196 

42 1 42 6 6 36 36 

41 1 41 5 5 25 25 

40 3 120 4 12 16 144 

39 3 117 3 9 9 81 

38 2 76 2 4 4 16 

37 1 37 1 1 1 1 

36 3 108 0 0 0 0 

34 2 68 -1 -2 1 4 

33 4 132 -2 -8 4 64 

32 1 32 -3 -3 9 9 

30 2 60 -4 -8 16 64 

29 2 58 -5 -10 25 100 

28 1 28 -6 -6 36 36 

Jumlah 33 1228 57 1533 

 

 



 

 

Menghitung mean dan standar deviasi dengan langkah berikut: 

Mx = 
 �� =  

1228

33
= 37,212121 

SDy     =   � ′ 2� −  (
 � ′� )2 

  =  1533

33
− (

57

33
)2 

        =   46,454545 − (1,7272727)2 

                        =   46,454545 − 2,983471 

                        =   43,471074     = 6,5932597 

Mencari fkb 

Z = 
− �

 

Z = 
−37,212121  

6,5932597
 

Data Perhitungan Uji Normalitas dengan Rumus Kolmogorov Sminorv 

Y f Fkb f/n fkb/n Z P ≤ Z a2 a1 

46 1 33 0,03 1 1,332858 0,9082 0,0918 -0,0618 

45 1 32 0,03 0,969697 1,181188 0,881 0,088697 -0,0587 

44 3 31 0,09 0,939394 1,029518 0,8461 0,093294 -0,00329 

43 2 28 0,06 0,848485 0,877848 0,8078 0,040685 0,019315 

42 1 26 0,03 0,787879 0,726178 0,7642 0,023679 0,006321 



 

 

41 1 25 0,03 0,757576 0,574508 0,7157 0,041876 -0,01188 

40 3 24 0,09 0,727273 0,422838 0,6628 0,064473 0,025527 

39 3 21 0,09 0,636364 0,271168 0,6064 0,029964 0,060036 

38 2 18 0,06 0,545455 0,119498 0,5438 0,001655 0,058345 

37 1 16 0,03 0,484848 -0,03217 0,488 -0,00315 0,033152 

36 3 15 0,09 0,454545 -0,18384 0,4286 0,025945 0,064055 

34 2 12 0,06 0,363636 -0,48718 0,3156 0,048036 0,011964 

33 4 10 0,12 0,30303 -0,63885 0,2643 0,03873 0,08127 

32 1 6 0,03 0,181818 -0,79052 0,2148 -0,03298 0,062982 

30 2 5 0,06 0,151515 -1,09386 0,1379 0,013615 0,046385 

29 2 3 0,06 0,090909 -1,24553 0,1075 -0,01659 0,076591 

28 1 1 0,03 0,030303 -1,3972 0,4177 -0,3874 0,417397 

 

Membandingkan angka tertinggi dari a1 dengan tabel Kolmogorov-

Sminorv. Apabila kita menoleransi tingkat kesalahan sebesar 0,05, maka 

dengan jumlah n = 33 diperoleh D(0,05,33)  dari tabel adalah 1,22. Untuk 

perbandingan dibagiakar dari jumlah data yaitu D(0,05,33) = 1,22/  � = 1,22/  33 = 1,22/5,7445626 = 0,21237474 

Karena hasil hitungan maksimal nilai a1 adalah 0,08127 dimana angka 

tersebut lebih kecil dari tabel, dengan demikian keputusan yang dapat diambil 

adalah menerima Ho yang berarti distribusi data adalah normal. 

 

 



 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes  

Tes adalah rangkaian pertanyaan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok.
52

 Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

terkait dengan variabel. Tes ini bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan. 

2. Angket (Kuesioner) 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.
53

 Dalam penelitian ini, angket yang berupa pernyataan digunakan untuk 

memperoleh data tentang kemampuan bahasa Jawa dan nilai karakter Jawa siswa 

kelas V di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. 

Adapun pelaksanaannya, angket diberikan kepada peserta didik kelas V agar 

mereka mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Skala yang digunakan 

adalah skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini 

telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yanng selanjutnya disebut dengan 

variabel penelitian.
54

 

Dengan menggunakan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Artinya, indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik 

tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang 

perlu dijawab oleh responden, dan yang menjadi responden adalah seluruh siswa-

siswi kelas V di Mi Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016. 
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Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang 

diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut: 

 Untuk pernyataan positif penskorannya adalah: 

  Selalu    ( SL) = 3 

  Kadang-kadanng ( KK) = 2 

  Tidak pernah  ( TP) = 1 

 

  Untuk pernyataan negatif penskorannya adalah: 

Selalu    ( SL) = 1 

  Kadang-kadanng ( KK) = 2 

  Tidak pernah  ( TP) = 3 

3. Teknik Observasi 

Observasi adalah penelitian yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan 

terhadap objek (manusia atau objek alam yang lain). Pengggunaan teknik observasi 

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data nilai karakter Jawa siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan, yaitu peneliti 

tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. 

4. Dokumentasi  

Menurut Irawan sebagaimana dikutip oleh Sukandarumi dokumentasi merupakan 

teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.
55

 Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang struktur organisasi, keadaan guru, dan 

siswa/siswi di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. 
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F. Teknik Analisis Data  

       Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan.
56

 Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis korelasional, di mana penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan ada 

tidaknya hubungan dan apabila ada, berupa eratnya hubungan serta berarti atau 

tidaknya hubungan itu. 

        Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 yang digunakan 

adalah mean dan standar deviasi dengan rumus sebagai berikut:
57

 

Rumus mean X dan Y: 

 Mx = 
 ��  dan My = 

 ��   
58

 

Keterangan: 

Mx atau My            = mean yang dicari  � dan  �    = jumlah dari hasil perkalian antara frekuensi dan variabel 

N   = jumlah data 

Rumus standar deviasi: 

 SDx =   � ′ 2� −   � ′�  2

 dan SDy =   � ′ 2� −   � ′�  2

  
59

 

Keterangan:  

SDX atau SDy   = Standar Deviasi 

i       = Kelas interval. 
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  � ′2
 atau  � ′2

 = jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing    

                        interval dengan ′2 atau ′2. 

  � ′
 atau  � ′

    = jumlah hasil perkalian antara masing-masing interval  

                         dengan ′  atau ′ . 
             N                               = Number of cases 

        Setelah perhitungan mean dan standar deviasi ditemukan hasilnya lalu dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus Mx + 1.SD dikatakan baik, Mx – 1.SD 

dikatakan kurang, dan Mx + 1.SD dikatakan cukup. Setelah dibuat pengelompokan 

dicari frekuensinya dan hasil diprosentasekan dengan rumus: 

P = 
���  x 100% 

Keterangan: 

P = angka persentase 

Fi = Frekuensi  

N = Number of cases (banyaknya individu) 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 3 yang digunakan adalah 

indeks korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut:
60

 

rxy =  

 � ′ ′� − ′ ′′ ′   ,  karena  N = 30 atau lebih dari 30 

Keterangan:  � ′ ′ = Jumlah hasil perkalian silang (product moment) antara 

frekuensi sel (f) dengan x’ da y’. 

Cx’ = nilai korelasi pada variabel X, Cx’ =  � ′�  

Cy’ = nilai korelasi pada variabel Y, Cy’ =   � ′�  

SDx’ = Standar deviasi nilai X dalam arti tiap nilai sebagai 1 unit (di mana i =1) 

SDy’= Standar deviasi nilai Y dalam arti tiap nilai sebagai 1 unit (di mana i = 1)  
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N     = number of cases 

        Untuk mengetahui kuat lemahnya tingkat atau derajat keeratan hubungan antara 

variabel X dan variabel Y, secara sederhana dapat diterangkan berdasarkan tabel  nilai 

koefisien korelasi sebagai berikut:
61

 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

00,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

 

       Kemudian, dikonsultasikan dengan interprestasi setelah mengetahui hasil rxy. 

Selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel nilai koefisien korelasi, supaya mengetahui 

tingkat hubungan antara variabel X dengan variabel Y.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono. 

MI Ma’arif Setono diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1955 oleh Organisasi 

NU Setono. Tokoh-tokoh pendiri MI Ma’arif Setono ini adalah Ahmad Ba’asyir, K. 

Abdul Aziz, Syajid Singodimejo, dan M. Umar. MI Ma’arif Setono didirikan di atas 

tanah wakaf dari Bapak Ahmad Ba’asyir dan Bapak Slamet, dengan luas tanah 756 

m
2
 dan luas bangunan 480 m

2
. Pada tanggal 19 Agustus 2002 tanah wakaf tersebut 

baru diproses ke PPAIW dan kantor Aqraria dengan homor W. 2. a/ 06/ 02 th 2002 

dan w. 2 a/05/02 th 2002 sampai sekarang sertifikat kepemilikan tanah masih 

diproses.  

Pada awal didirikan, kegiatan belajar mengajar di Madrasah ini dilaksanakan 

pada sore hari dengan nama Madrasah diniyah Ma’arif Setono, kemudian atas dasar 

keputusan Menteri Agama RI no. K/4/C.N/Agama pada tanggal 1 Maret 1963 (1 

Syawal 1382) serta Departemen Agama Kabupaten Ponorogo no. m/3/;195/A/1987, 

Madrasah ini diakui dan diberi nama MWB (Madrasah Wajib Belajar) dengan 

kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pagi hari. Pada waktu itu Ujian Akhir 

Nasional untuk kelas masih bergabung dengan Sekolah Dasar karena masih belum 

dapat melaksanakan ujian sendiri.  

Setelah ada keputusan (SKB) tiga materi, Madrasah wajib belajar mengubah 

menjadi Madrasah Ibtidaiyah setara dengan SD dengan Ijazah yang juga setara 

dengan SD, sehingga MI Ma’arif Setono dapat melaksanakan UAN sendiri di bawah 



 

 

pengawasan Departemen Agama, MI Ma’arif Setono juga mendapatkan bantuan dari 

Depag Kabupaten Ponorogo. 

Dari awal didirikan hingga sekarang, MI Ma’arif Setono mengalami enam 

pergantian Kepala Sekolah, yaitu:  

a. Maesaroh, A. MA   (1968-1972) 

b. M. Daroini, BA   (1973-1977) 

c. Sandi Idris, BA   (1978-1982) 

d. Sudjiono    (1983-2003) 

e. Suparmin, A. MA  (2003-2007) 

f. Maftoh Zaenuri, S. Ag  (2007- sekarang) 

2. Letak Geografis MI Ma’arif Setono  

MI Ma’arif Setono terletak di jalan Batoro Katong No. 1 desa Setono kecamatan 

Jenangan Ponorogo. Adapun batas-batas MI Ma’arif Setono adalah sebagai berikut:  

a. Sebelah utara berbatasan dengan makam Batoro Katong.  

b. Sebelah selatan  berbatasan dengan Desa Singosaren. 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kadipaten. 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Japan. 

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MI Ma’arif Setono 

Dalam menyelenggarakan aktivitas akademisnya, MI Ma’arif Setono memiliki 

visi, misi, dan tujuan yang mulia dalam upaya mencerdaskan masyarakat luas. 

Adapun visi, misi, dan tujuan MI Ma’arif Setono adalah sebagai berikut:  

a. Visi  

MI Ma’arif Setono memiliki visi membentuk anak yang berakhlakul 

karimah dalam IMTAK dan IPTEK yang berwawasan Ahlussunnah Wal Jama’ah. 



 

 

Indikator yang dapat dijadikan tolok ukur dalam pencapaian visi tersebut di atas 

adalah:  

1) Unggul dalam aktivitas keagamaan  

2) Unggul dalam disiplin dan budi yang luhur, tertib, ketauladanan, dan 

berpakaian muslim.  

3) Unggul dalam mencapai hasil nilai Ujian Akhir Sekolah  

4) Unggul dalam lomba mata pelajaran 

5) Unggul dalam bidang tekhnologi komunikasi (keterampilan komputer) 

6) Unggul dalam bidang keseniaan  

7) Unggul dalam bidang olahraga 

b. Misi  

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, MI Ma’arif Setono mempunyai 

misi sebagi berikut:  

1) Mengembangkan SDM untuk mengembangkan profesionalisme para guru 

dan karyawan serta lingkungan sekolah.  

2) Mengefektifkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan mengoptimalkan 

kegiatan ektrakurikuler serta meningkatkan keterampilan sejak dini.  

3) Melaksanakan 7 K (kedisiplinan, ketertiban, keamanan, kebersihan, 

kerukunan, keindahan, dan kerindangan) untuk menciptakan lingkungan 

madrasah yang konduksif dan berwawasan ASWAJA. 

4) Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana belajar mengajar. 

5) Memberdayakan potensi dan peran peserta didik di lingkungan sekolah.  

c. Tujuan  

1) Hasil nilai rata-rata UAS (Nilai Komulatif) meningkatkan dari 7,01 menjadi 

7,50. 



 

 

2) Hasil nilai rata-rata bidang studi disetiap kelas pada akhir ajaran meningkat 

dari 7,0 sehingga tidak ada tinggal kelas. 

3) Siswa MI Ma’arif Setono dapat meraih juara  tingkat kabupaten. 

4) Siswa dapat menjuarai lomba komputer tingkat kabupaten. 

5) Di samping siswa unggul dalam bidang kognitif, siswa mempunyai karakter 

yang sholeh dan dapat mengamalkan ilmunya pada segi vertikal 

(berhubungan dengan Allah), dari segi horisontal (hubungan dengan manusia 

sesuai dengan ASWAJA). 

4. Kurikulum MI Ma’arif Setono  

Kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh 

oleh peserta didik dalam kegatan pembelajaran yang dituangkan dalam kopetensi 

dimana peserta didik harus menguasai sesuai dengan beban belajar yang ditentukan.  

Kurikulum MI terdiri atas 3 komponen, yaitu Komponen Mata Pelajaran, 

Muatan Lokal, dan Pengembangan Diri. Adapun struktur kurikulum MI Ma’arif 

Setono adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Standart Kurikulum MI MA’ARIF Setono 

 

Komponen 

Kelas dan Alokasi Waktu 

I II III IV, V dan  

VI 

A. Mata Pelajaran  

1. Pendidikan Agama Islam 

a.  Al-Qur’an dan Hadist  

b.  Aqidah Akhlak  

c.  Fiqih  

 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 



 

 

d.  SKI  

2.  PPKn  

3.  Bahasa Indonesia  

4.  Bahasa Arab  

5.  Matematika  

6.  IPA  

7.  IPS  

8.  Seni Budaya dan 

Keterampilan  

9.  Penjaskes  

 

B.  Muatan Lokal  

1. Bahasa Jawa  

2. Bahasa Inggris  

3. Pendidikan Komputer  

 

C.  Pengetahuan Diri  

1. Pramuka  

2. Qiro’ah  

3. TPA  

0 

2 

4 

0 

4 

3 

3 

3 

 

4 

 

 

1 

1 

- 

 

 

 

 

 

0 

2 

4 

0 

4 

3 

3 

3 

 

4 

 

 

1 

1 

- 

 

 

 

 

 

2 

6 

6 

2 

6 

4 

3 

3 

 

4 

 

 

2 

1 

- 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

5 

4 

3 

4 

 

4 

 

 

1 

2 

1 

 

 

2 

2 

2 

 

5.  Organisasi MI Ma’arif  Setono 

Organisasi MI Ma’arif Setono terdiri dari Kepala 

Madrasah, pendidik dan peserta didik. Adapun tugas masing-masing dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 



 

 

a. Kepala Madrasah, berfungsi dan bertugas sebagai educator, 

manager,administrator,supervisor, pemimpin/leader,innovator, dan 

sebagai motivator. 

b. Pendidik, bertanggung jawab kepada Kepala Madraasah dan mempunyai tugas 

melaksnakan kegiatan PBM secara efektif dan efisien. 

c. Wali Kelas, membantu Kepala Madrasah dalam mengelola kelas, 

penyelenggaraan administrasi kelas, penyusunan pembuatan statistik bulanan 

peserta didik, pengisian daftar kumpulan nilai peserta didik (legger), 

pembuatan catatan khusus tentang peserta didik, pencatatan mutasi peserta 

didik, pengisian buku laporan penilaian hasil belajar, dan pembagian buku 

laporan hasil belajar. 

d. Pustakawan Madrasah, berperan dalam perencanaan pengadaan, pemeliharaan, 

perbaikan, penyimpanan, inventarisasi barang, dan pengadministrasian buku-

buku atau bahan-bahan pustaka atau media elektronika pengurusan 

pemeliharaan, merencanakan pengembangan, penyusunan tata tertib, serta 

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala. 

e. Pembantu Madrasah, berperan dalam mengurus berbagai hal yang berkaitan 

dengan sarana dan prasarana. 

f.  Peserta  Didik 

 

Tabel 4.2 

Jumlah peserta didik dalam Tahun Pelajaran 2014/2015 dan 2015/2016 

No Kelas 

2014/2015 2015/2016 

L P 
Jml 

(L+P) 
L P 

Jml 

(L+P) 

1. I 22 23 45 23 28 51 



 

 

2. II 14 20 34 22 23 45 

3. III 32 16 48 14 20 34 

4. IV 13 21 34 32 16 48 

5. V 16 16 32 13 20 33 

6. VI 15 15 30 16 16 32 

Total Jumlah 

Siswa 
112 111 223 120 123 243 

g. Sarana dan Prasarana Fisik  

Tabel 4.3 

No  Gedung / Ruang Jumlah Luas (m
2
) Keterangan 

1. Ruang Kelas  09     237,65  

2. Laboratorium / 

Perpustakaan 

1 126,50  

3. Komputer   9   

4. Ketrampilan  1 17,60  

5. Kesenian  -   

6. Ibadah    Masjid  

7. Kamar mandi / WC Guru 2   

8. Kamar mandi / WC 

Siswa 

2   

9. Ruang Guru  1 27,00  

10. Ruang Kepala Madrasah 1 35,40  

11. Ruang Tamu  1 35,40  

12 Ruang UKS 1 16,00  

13 Ruang BP / BK -   

 

h. Kegiatan MI MA’ARIF SETONO 

Sebagai suatu lembaga penyelenggara pendidikan, MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo mempunyai visi, misi, dan tujuan yang menghasilkan 

lulusan yang memiliki karakter, keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan 

yang memadai untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. 



 

 

Untuk mendukung hal tersebut, MI Ma’arif Setono Jenangan 

melaksanakan kegiatan lain di luar kegiatan belajar mengajar, seperti kegiatan 

ekstra kulikuler TPQ, hadroh, muhadloroh, pramuka, UKS, seni tari, kaligrafi, 

dan qiro’ah. 

B. Deskripsi Data Khusus 

Pada bab ini dijelaskan masing-masing variabel penelitian, yakni variabel 

kemampuan bahasa Jawa dan nilai karakter Jawa. Analisis data yang digunakan 

adalah analisis statistik dengan rumus product moment. Adapun hasil dari perhitungan 

dapat dianalisis data. 

1. Kemampuan Bahasa Jawa Siswa Kelas V Di MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo 

Untuk mendapatkan data kemampuan bahasa Jawa siswa peneliti 

menggunakan metode tes, yaitu responden menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek 

adalah siswa-siswi MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo, yaitu kelas V dengan 

jumlah 33 siswa. 

 

Tabel 4.4 

            Nilai Hasil Tes Kemampuan Bahasa Jawa Siswa-Siwi Kelas V MI Ma’arif 

No. Nilai hasil belajar Frekuensi No item 

1 64-69 1 3,03 % 

2 58-63 1 3,03 % 

3 52-57 2 6,06 % 

4 46-51 6 18,19 % 

5 40-45 14 42,42 % 

6 34-39 4 12,12% 

7 28-33 5 15,15 % 

 Jumlah 33 100 % 

 



 

 

Adapun secara terperinci hasil tes kemampuan bahasa Jawa responden dapat 

dilihat pada lampiran 9. 

2. Nilai karakter Jawa siswa-siswi kelas V MI Ma’arif Setono 

Untuk mendapatkan data nilai karakter Jawa siswa, peneliti menggunakan 

angket, yaitu angket dijawab oleh responden yang telah disajikan oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah seluruh siswa-siwi kelas V 

tersebut. 

Data nilai karakter Jawa siswa ini akan disajikan data hasil skoring angket. 

Untuk itu data tersebut perlu dianalisis, sehingga dapat diambil kesimpulan yang 

tepat. Adapun komponen yang diukur mengenai nilai karakter Jawa siswa kelas V 

MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo adalah dapat dilihat pada kisi-kisi yang 

terdapat pada lampiran 10. 

Hasil skor nilai karakter Jawa siswa kelas V di MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.5 

        Skor Jawaban Angket Nilai Karakter Jawa Siswa Kelas V MI Ma’arif Setono 

No. Skor Nilai Karakter Jawa Frekuensi Prosentase 

1 46-48 1 3,03% 

2 43-45 6 18,18% 

3 40-42 5 15,15% 

4 37-39 6 18,18% 

5 34-36 5 15,15% 

6 31-33 5 15,15% 

7 28-30 5 15,15% 

 Jumlah 33 100 % 

 

Adapun secara terperinci penskoran angket dari responden dapat dilihat pada 

lampiran 10. 



 

 

C. Analisis Data 

Setelah mengadakan penelitian dan memperoleh data yang peneliti butuhkan 

sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini, data tersebut belum dapat dimengerti 

sebelum adanya analisis data yang dimaksud. Agar para pembaca dapat mengerti 

keadaan yang sebenarnya seperti dalam gambaran yang ada dalam skripsi ini,akan 

dijelaskan dalam analisis di bawah ini: 

1. Kemampuan Bahasa Jawa Siswa Kelas V 

Dalam analisis ini diperoleh jawaban kemampuan bahasa Jawa siswa kelas 

V, dalam hal ini dengan cara menyusun urutan kedudukan atas tiga rangking atau 

tiga tingkatan. Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga rangking atau tiga 

tingkatan, dapat disusun dengan menjadi tiga kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan 

rendah. 

Kemudian mengatur, menyusun, dan menyajikan skor-skor tersebut di atas 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok yang terlebih dahulu harus 

mencari intervalnya sebagai berikut:  

R = H-L 

Keterangan  R = Range 

  H = High Score (nilai tertinggi) 

  L = Lowst Score (nilai terendah) 

Untuk menentukan banyaknya kelas, digunakan rumus: 

K  =  �  

Adapun untuk menentukan panjangnya interval kelas, menggunakan rumus: 

    i  = �  

Keterangan: i = interval kelas 



 

 

          K = Banyaknya kelas 

          R = Range
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Perhitungan Mean Dan Standar Deviasi Variabel X 

R = H – L 

    = 65 – 28 = 37 

Jadi R = 37 

         Mencari nilai k  

k = 1 + 3,332 log n, diketahui  

n = 33 sehingga log 33 = 1,51851394 

Jadi k  = 1 + 3,332 log 33 

  =1 + 3,332 x 1,51851394 

  = 1 + 5,044503308 

  = 6,044503308 sehingga nilai k = 7 

i = �  = 
37

7
= 5,285714286 sehingga intervalnya 6 

Dengan interval sebesar 6 dan jumlah kelasnya 7 selanjutnya dapat 

disusun tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut: 

Distribusi frekuensi kemampuan bahasa Jawa siswa kelas V  

Interval F 

64-69 1 

58-63 1 

52-57 2 

46-51 6 

40-45 14 

34-39 4 

28-33 5 
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Total 33 = n 

Kemudian mencari mean dan standar Deviasinya sebagai berikut: 

Perhitungan Untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi Dari Kedisiplinan 

Siswa Kelas V 

Interval  F Fkb X fX x’ fx’ x’2 fx’2 
X

2 
fX

2 

64-69 1 33 66,5 66,5 4 4 16 16 4422,25 4422,25 

58-63 1 32 60,5 60,5 3 3 9 9 3660,25 3660,25 

52-57 2 31 54,5 109 2 4 4 8 2970,25 5940,5 

46-51 6 29 48,5 291 1 6 1 6 2352,25 14113,5 

40-45 14 23 42,5 595 0 0 0 0 1806,25 25287,5 

34-39 4 9 36,5 146 -1 -4 1 4 1332,25 5325 

28-33 5 5 30,5 152,5 -2 -10 4 20 930,25 4651,25 

 33 - - 1420,5 7 3 35 63 17473,25 63404,25 

 

Dari hasil di atas, kemudian dicari mean dan Standar Deviasinya dengan langkah 

sebagai berikut: 

a. Mencari mean (rata-rata) dari variabel X 

Mx = 
 ��  = 

1420,5

33
 = 43,04545455 

b. Mencari standar deviasi dari variabel X 

SDx     = i   � ′ 2� −  (
 � ′� )2 

   = 6  63

33
− (

3

33
)2 

         = 6  1,909090909 − (0,09090909)2 

                         = 6  1,909090909 − 0,008264462 

                         = 6  1,900826446 

    = 6 x 1,378704626 

   = 8,272227756 



 

 

Dari hasil perhitungan dapat diketahui nilai rata-rata (Mx) hasil kemampuan 

bahasa Jawa adalah 43,04545455 dan standar deviasinya (SDx) kemampuan 

bahasa Jawa adalah 8,272227756. Untuk menentukan tingkatan kemampuan 

bahasa Jawa siswa tinggi, sedang, dan rendah, dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

1) Skor lebih tinggi dari Mx +1.SD adalah tingkatan kemampuan bahasa 

Jawa siswa kelas V itu tinggi. 

2) Skor kurang dari Mx – 1.SD adalah tingkatan kedisiplinan siswa kelas V 

itu rendah. 

3) Dan skor antara Mx- 1.SD sampai dengan Mx +1.SD adalah tingkatan 

kemampuan bahasa Jawa siswa kelas V itu sedang.
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 Adapun 

perhitungannya adalah: 

Mx +1.SD = 43,04545455 +  8,272227756 

  = 51,31768231 =  51 ( dibulatkan) 

Mx – 1.SD = 43,04545455 -  8,272227756 

  =  34,77322679=  34 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 51  dikategorikan 

kemampuan bahasa Jawa siswa kelas V tinggi, skor kurang dari 34 dikategorikan 

kemampuan bahasa Jawa siswa kelas V rendah, dan skor 34 – 51 dikategorikan 

kemampuan bahasa Jawa siswa kelas V sedang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tingkatan kemampuan bahasa Jawa siswa 

kelas V si MI MA’ARIF Setono dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.6 
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Kategori Kemampuan Bahasa Jawa Siswa 

No Nilai  Frekuensi  Persentase  Kategori  

1 Lebih dari 51 4 12,12 Tinggi 

2 34 – 51 24 72,73% Sedang  

3 Kurang dari 34 5 15,15% Rendah  

 Jumlah  33 100%  

   

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

kemampuan bahasa Jawa siswa kelas V di MI MA’ARIF Setono dalam kategori 

tinggi dengan frekuensi sebanyak 4 responden (12,12%), dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 24 responden (72,73%), dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi sebanyak 5 responden (15,15%). Dari kategori di atas nilai yang 

mempunyai frekuensi paling banyak terletak pada nilai 34-51, yang menunjukkan 

bahwa kemampuan bahasa Jawa siswa kelas V MI MA’ARIF Setono adalah 

sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan persentase 72,73%. 

Adapun hasil dari pengkategorisasian ini secara terperinci dapat dilihat 

dalam lampiran 12. 

2. Nilai Karakter Jawa Siswa Kelas V 

Untuk menentukan kategori nilai karakter Jawa, yaitu dengan menyusun 

urutan atas tiga rangking atau tiga tingkatan. Untuk keperluan tersebut maka 

terlebih dahulu mencari intervalnya. 

Perhitungan Mean Dan Standar Deviasi Variabel Y 

R = H – L = 46 – 28 = 18 

Jadi R = 18 

Mencari nilai k  

k= 1 + 3,322 log 33 

  = 1 + 5,044503308 



 

 

  = 6,044503308 sehingga nilai k = 7 

i= � = 
18

7
 = 2,571428571 

Jadi i = 3 dan k = 7 

Dengan interval sebesar 3 dan jumlah kelasnya 7 selanjutnya dapat disusun 

tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut: 

Distribusi Frekuensi Nilai Karakter Jawa Siswa Kelas V MI MA’ARIF Setono 

No. Skor Nilai Karakter Jawa Frekuensi 

1 46-48 1 

2 43-45 6 

3 40-42 5 

4 37-39 6 

5 34-36 5 

6 31-33 5 

7 28-30 5 

 Jumlah 33 

 

Kemudian  mencari mean dan standar deviasinya  sebagai berikut: 

Perhitungan Untuk Mencari Mean Dan Standar Deviasi Dari Nilai Karakter 

Jawa Siswa Kelas V 

Interval  F Y f.Y y’ f.y’ y’2 fy’2 

46-48 1 47 47 4 4 16 16 

43-45 6 44 265 3 18 9 54 

40-42 5 41 205 2 10 4 20 

37-39 6 38 228 1 6 1 6 

34-36 5 35 175 0 0 0 0 

31-33 5 32 160 -1 -5 1 5 

28-30 5 29 145 -2 -10 4 20 

Total  

 

33 - 1225 7 23 35 121 

 



 

 

Dari hasil data di atas, kemudian dicari mean dan standar deviasinya dengan 

langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean (rata-rata) dari variabel Y 

My = 
 ��  = 

1225

33
 = 37,12121212 

b. Mencari standar deviasi dari variabel Y 

SDy     = i   � ′ 2� −  (
 � ′� )2 

   = 3  121

33
− (

23

33
)2  

   = 3  3,666666667 − (0,696969697)2 

   = 3  3,666666667 − 0,485766758 

             = 3 3,180899909 

    = 3 x 1,783507754 

    = 5,350523262 

Dari hasil perhitungan dapat diketahui nilai rata-rata (My) nilai karakter Jawa 

siswa  adalah 37,12121212 dan standar deviasi (SDy) nilai karakter Jawa siswa 

adalah 5,350523262. Untuk menentukan tingkatan nilai karakter Jawa siswa 

tinggi, sedang, rendah, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari My + 1.SD adalah tingkatan nilai karakter Jawa siswa 

tinggi. 

2) Skor kurang dari My - 1.SD adalah tingkatan nilai karakter Jawa siswa 

rendah. 

3) Dan skor antara My – 1.SD sampai dengan My + 1.SD adalah tingkatan 

nilai karakter Jawa siswa sedang.
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 Adapun perhitungannya adalah: 

My + 1.SD = 37,12121212  +  5,350523262 

   = 42,47173538 = 42 (dibulatkan) 

My – 1.SD = 37,12121212  -  5,350523262 
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   =  31,77068886 = 31 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai lebih dari 42 dikategorikan 

nilai karakter Jawa siswa kelas V  tinggi, skor kurang dari 31 dikategorikan nilai 

karakter Jawa siswa kelas V rendah dan skor 31- 42  dikategorikan nilai karakter 

Jawa siswa kelas  V sedang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tingkatan nilai karakter Jawa siswa kelas V MI 

MA’ARIF Setono Jenangan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Kategorisasi Nilai Karakter Jawa Siswa Kelas V 

No Nilai  Frekuensi  Persentase  Kategori  

1 Lebih dari 42 7 21,21% Tinggi  

2 31 – 42  21 63,64% Sedang  

3 Kurang dari 31 5 15,15% Rendah  

 Jumlah  33 100%  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan nilai 

karakter Jawa siswa kelas V dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 7 

responden (21,21%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 21 

responden (63,64%), dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 5 

responden (15,15%). Dari kategori di atas nilai yang mempunyai frekuensi paling 

banyak terletak pada nilai 31- 42 yang menunjukkan bahwa nilai karakter Jawa 

siswa kelas V MI MA’ARIF Setono adalah sedang karena dinyatakan dalam 

kategorisasi menunjukkan persentase 63,64%. 

Adapun hasil dari pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat dalam 

lampiran 14. 

3. Korelasi antara Kemampuan Bahasa Jawa Siswa dengan Nilai Karakter 

Jawa Siswa Kelas V 



 

 

a. Pengajuan Hipotesis 

Setelah data terkumpul baik itu data kemampuan bahasa Jawa siswa 

maupun data nilai karakter Jawa siswa kelas V kemudian ditabulasikan. Untuk 

menganalisis data korelasi kemampuan bahasa Jawa dengan nilai karakter 

Jawa siswa kelas V peneliti digunakan teknik perhitungan product moment. 

Selanjutnya, dilakukan perhitungan dan diperoleh nilai korelasi sebesar 0,336. 

Tabel Korelasi Variabel X dan Variabel Y 

Y│X 28-33 34-39 40-45 46-51 52-57 58-63 64-69 F (y) y’ Fy’ y’2
 Fy’2 x’y’ 

46-48      1    
12 

 1 4 4 16 16 12 

43-45  1
      -3 

4      
0
 1    

3 
  1    

12 
7 3 21 9 63 12 

40-42 1     
-4 

 3      
0 

 1      
4 

  5 2 10 4 20 0 

37-39  1      
-1 

3      
0 

1     
1 

1      
2 

  6 1 6 1 6 2 

34-36 2      
0 

2       
0 

 1     
0 

   5 0 0 0 0 0 

31-33   2      
0 

2    
-2 

   4 -1 -4 1 4 -2 

28-30 1      
8 

 2      
0 

1    
-2 

   5 -2 -10 4 20 6 

F(x) 5 4 14 6 2 1 1 33 - 27 - 129 30 

x’ -2 -1 0 1 2 3 4 -     ▼ 

Fx’ -10 -4 0 6 4 3 4 3      

x’2 
4 1 0 1 4 9 16 -      

Fx’2 
20 4 0 6 8 9 16 63      

x’y’ 4 -4 0 0 6 12 12 30 ►  Hasil sama 

 

Cx’ = 
 � ′�   = 

3

33
 = 0,09090909 

Cy’      = 
 � ′�   = 

27

33
  = 0,818181818 

SDx = i  � ′ 2� − (
 � ′ 2� )2 

                = 1  63

33
− (

3

33
)2 

                = 1  1,909090909 − (0,09090909)2 

                = 1  1,909090909 − 0,008264462 

                = 1  1,900826446  

               = 1 x 1,378704626 = 1,378704626 



 

 

 

SDy = i   � ′ 2� − (
 � ′ 2� )2 

    =  1  129

33
− (

27

33
)2 

              = 1 3,909090909 − (0,81818181)2 

            = 1 3,909090909 − 0,669421474 

             = 1 3,239669435 

             = 1 x 1,799908174 = 1,799908174 

rxy = 

 ′ ′� − ′ ′′ ′   

    = 

30

33
− 0,09090909  0,818181818  
1,378704626 1,799908174

 

            = 
0,909090909−0,074380164

1,378704626 1,799908174
 

           = 
0,834710745

2,481541726
 

           = 0,336367805  = 0,336 

D. Interpretasi 

Untuk pengujian hipotesis, mencari derajat bebas (db/df) dengan 

menggunakan rumus db = N –nr. Diketahui bahwa responden berjumlah 33. Jadi 33 – 

2 = 31. Dengan db sebesar 31, diperoleh “r” tabel (rt) pada taraf signifikansi 5% 

sebesar 0,325, sedangkan pada taraf signifikansi 1% sebesar 0,418. 

Berdasarkan perhitungan “r” product moment ditemukan ro = 0,336> (lebih 

besar) daripada rt pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,325, maka ro > rt, sehingga H0  

ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  terdapat korelasi 

yang signifikan antara kemampuan bahasa Jawa dengan nilai karakter Jawa siswa 

kelas V MI MA’ARIF Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016. 



 

 

Untuk mengetahui kuat lemahnya tingkat atau derajat keeratan hubungan 

antara variabel X dan variabel Y, secara sederhana dapat diterangkan berdasarkan 

tabel  nilai koefisien korelasi sebagai berikut:
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Interval koefisien Tingkat hubungan 

00,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah  

Sedang  

Kuat  

Sangat kuat 

 

Selanjutnya dikonsultasikan dengan interprestasi dan tenyata hasil rxy 

diperoleh sebesar 0,336 berada antara 0,20-0,399, yang menunjukkan bahwa 

rendahnya korelasi antara variabel X dengan variabel Y.  Berdasarkan pedoman yang 

telah dikemukakan di atas bahwa ada korelasi positif yang signifikan di antara kedua 

variabel tersebut. 

E. Pembahasan 

1. Kemampuan bahasa Jawa siswa 

Secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan bahasa Jawa siswa kelas V 

adalah sedang dengan interval berkisar 34 -51. Dengan demikian siswa-siswi 

kelas V belum sepenuhnya memiliki kemampuan bahasa Jawa, hal tersebut dapat 

dipengaruhi oleh salah satunya adalah kurangnya pembiasaan berbahasa Jawa 

dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengamatan peneliti setelah melakukan 

penelitian, yang menyebabkan hasil kemampuan bahasa Jawa siswa menempati 

kategori sedang karena akibat dari kebiasaan siswa, yang mana siswa kurang 

memiliki sikap sopan santun kepada orang yang lebih tua terumata terhadap 

gurunya, misalnya berbicara kepada gurunya seperti kepada sesama teman. Hal ini 
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sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa, dalam bahasa Jawa sesuai dengan 

unggah-ungguh, dan dalam unggah-ungguh itu terkandung nilai-nilai hormat di 

antara para pembicara, yaitu orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, dan 

orang yang dibicarakan.
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2. Nilai karakter Jawa siswa kelas V 

Secara umum dapat dikatakan nilai karakter Jawa siswa kelas V MI MA’ARIF 

Setono adalah sedang dengan interval berkisar 31- 42. Dengan nilai karakter Jawa 

mempunyai kategori sedang, tidak sepenuhnya hal tersebut karena kebiasaan 

siswa. Karena pada dasarnya proses belajar mengajar ataupun kebiasaan siswa di 

sekolah maupun di rumah guru dan orang tua juga ikut andil terhadap 

keberhasilan siswa dan sikap yang baik pada siswa. Dari hasil angket yang dibuat 

oleh penulis, hanya ada  7 siswa yang memiliki karakter Jawa yang baik.  

3. Korelasi antara kemampuan bahasa Jawa siswa dengan nilai karakter Jawa siswa 

kelas V MI MA’ARIF Setono Jenangan Ponorogo. 

Berdasarkan analisis data di atas dengan perhitungan statistik dikemukakan 

bahwa terdapat korelasi antara kemampuan bahasa Jawa siswa dengan nilai 

karakter Jawa siswa kelas V MI MA’ARIF Setono Jenangan Ponorogo. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik tidaknya kemampuan bahasa 

Jawa yang ada pada siswa-siswi kelas V MI MA’ARIF Setono Jenangan 

Ponorogo  ada hubungannya dengan rendahnya nilai karakter Jawa siswa-siswi 

tersebut. Ini  sesuai dengan pernyataan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang mengatakan bahwa bahasa dan sastra Jawa banyak mengandung 

nilai-nilai lokal Jawa yang dapat berfungsi untuk mengembangkan fungsi 

edukatif, yaitu fungsi untuk pembentukan kepribadian atau karakter seseorang. Di 
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sini kemampuan bahasa Jawa dan nilai karakter Jawa siswa-siswi sama-sama 

menempati kategori sedang, kenyataan tersebut sudah dijelaskan di atas. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa  kemampuan bahasa Jawa mempengaruhi nilai 

karakter Jawa siswa. Nilai karakter yang baik dipengaruhi oleh kemampuan 

bahasa Jawa yang baik pula. Nilai karakter yang bagus dipengaruhi karena 

dorongan dari luar yang berupa tuntutan bukan dari kesadaran diri siswa sendiri. 

Siswa yang tidak mempunyai kesadaran untuk mempunyai kemampuan bahasa 

Jawa yang baik mengakibatkan nilai karakter Jawa siswa rendah. 

   

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari uraian deskripsi data dan analisis data dengan menggunakan teknik analisis 

statistik product moment dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan bahasa Jawa siswa kelas V MI MA’ARIF Setono Jenangan 

menunjukkan kategori sedang, yakni menunjukkan persentase 72,73%. 

2. Nilai karakter Jawa siswa kelas V MI MA’ARIF Setono Jenangan menunjukkan 

kategori sedang, yakni menunjukkan persentase 63,64%. 

3. Terdapat  korelasi positif yang signifikan antara kemampuan bahasa Jawa dengan 

nilai karakter Jawa siswa kelas V MI MA’ARIF Setono Jenangan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2015/2016. Hal ini terbukti pada hasil analisis korelasi, dengan 

hasil ro> rt  di mana ro = 0,336 dan rt pada taraf signifikansi 5% = 0,325. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengambil kebijakan 

lebih ditingkatkan dalam mengembangkan nilai karakter Jawa siswa-siswi. 

2. Bapak/ibu guru, untuk selalu berperan aktif dalam mengajarkan bahasa Jawa serta 

pembiasaan pada diri siswa-siswi untuk berbahasa Jawa dan berperilaku sesuai 

dengan tatanan adat Jawa. 

3. Siswa-siswi, agar mereka mempunyai nilai karakter Jawa yang baik yang melekat 

pada kebiasaan serta kesadaran siswa sebagai bekal dalam menghadapi dan 

memcahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.  

4. Peneliti yang akan datang, peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang sama, diharapkan agar memperhatikan variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi nilai karakter Jawa selain kemampuan bahasa Jawa. 
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