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ABSTRAK 

 

Muflikah, Eny. 2015. Peran Pendidikan Bahasa Jawa Fungsional dalam Meningkatkan 

Sikap Santun Siswa di MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun Tahun Pelajaran 

2014/2015. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

Jurusan Tarbiyah Sekolahan Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: Moh Miftahul Choiri, M.A. 

Kata Kunci: Pendidikan Bahasa Jawa dan Sikap Santun 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan banyak anak yang 

meninggalkan budaya Indonesia terutama Budaya Jawa. Mereka sudah kehilangan makna 

dari budaya itu sendiri sehingga menjadikan mereka kurang bersikap sopan dan santun baik 

dalam berbicara maupun perilakunya. Karena itulah, budaya Jawa harus tetap diberikan 

kepada siswa sejak dini utamanya pendidikan tingkat dasar. Pembentukan sikap santun 

melalui Pendidikan Bahasa Jawa Fungsional yang diterapkan di MI Nurul Ulum bertujuan 

untuk menjadikan siswa bersikap santun sesuai tata aturan orang Jawa sehingga dapat 

menjawab kebutuhan masyarakat yang mayoritas berbudaya Jawa. 

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui proses pembentukan sikap santun siswa 

melalui Pendidikan Bahasa Jawa Fungsional di MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun 

tahun pelajaran 2014/2015. (2) untuk mengetahui faktor penghambat pembentukan sikap 

santun siswa melalui Pendidikan Bahasa Jawa Fungsional di MI Nurul Ulum Sidorejo 

Kebonsari Madiun Tahun Pelajaran 2014/2015.  

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data dan sumber data 

dalam penelitian ini adalah kata-kata, tindakan dan dokumen, sedangkan sumber datanya 

yaitu informan, sumber data tertulis dalam dokumen, dan buku. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisa 

datanya menggunakan proses berfikir deduktif dan induktif. 

Berdasarkan analisis data di MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun ditemukan 

(1) Proses pembentukan sikap santun melalui Pendidikan Bahasa Jawa Fungsional diberikan 

melalui komponen kurikulum yaitu tujuan, bahan ajar, proses pembelajaran dan penilaian. 

Tujuan Pendidikan Bahasa Jawa Fungsional yaitu untuk memenuhi kebutuhan wali murid 

yang umumnya masyarakat Jawa. Sedangkan untuk memenuhi tujuan tersebut bahan ajar 

yang diberikan yaitu unggah-ungguh basa serta meneladani isi dari sebuah tembang, 

peribahasa, pacelaton dan cerita pewayangan. Proses pembelajaran dalam meningkatkan 

sikap santun siswa di MI Nurul Ulum menggunakan strategi hafalan, bermain peran, dan 

pembiasaan yang dilakukan di dalam maupun diluar kelas. Untuk mengetahui perkembangan 

sikap siswa guru membuat “buku penghubung” sebagai hasil penilaian dari guru. (2) Faktor 

penghambat pembentukan sikap santun melalui Pendidikan Bahasa Jawa Fungsional di MI 

Nurul Ulum yaitu kurangnya perhatian dari orang tua, latar belakang keluarga, serta 

perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini, 

telah menghadirkan banyak anak yang meninggalkan budaya Indonesia terutama 

Budaya Jawa yang menjadi budaya nenek moyang kita. Mereka lebih 

membanggakan budaya orang luar atau Barat yang mereka anggap lebih bisa 

menjadikan mereka percaya diri. Padahal tanpa mereka sadari dengan mereka 

mengkiblatkan pada budaya barat yang cenderung glamour, hedonis, dan bersifat 

hura-hura. Kebudayaan seperti itu juga akan pengaruh terhadap sikap dan 

perilaku mereka sehari-hari yang cenderung instan, ingin menang sendiri, kurang 

peduli dan kurang santun serta kurang menghargai terhadap diri sendiri maupun 

kepada orang lain 

Sedangkan jika kita menelaah lebih dalam, orang Jawa sendiri selalu 

bergaul dengan menerapkan etika (sopan santun atau tata krama). Penerapan 

etika ini dapat disaksikan melalui tradisi ujung pada saat lebaran, dimana orang 

muda datang kepada para sesepuh untuk melakukan sungkeman.
2
Rasulullah 

SAW sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk menghormati orang yang lebih 

tua, seperti dalam sabdanya “Yang tua dulu, yang tua dulu“3
 artinya supaya 

orang yang lebih tua berbicara terlebih dulu. Selain itu, Nabi juga pernah 

                                                           
2
 Sri Wintala Achmad, Falsafah Kepemimpinan Jawa  (Yogyakarta :Araska, 2013), 25. 

3
Jamal Aabdurrahman, Pendidikan Ala Kanjeng Nabi  (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2004), 159. 
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Bersabda “Bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua 

dari kita“4
. Dari penjelasan tersebut sebenarnya budaya Jawa sangat lekat dengan 

ajaran Islam yang selalu mengajarkan kepada akhlak dan perilaku yang baik.  

Ajaran-ajaran Islam yang ada dalam budaya Jawa dikemas dengan sangat 

apik oleh para ulama-ulama pada zaman dahulu salah satunya oleh Wali Songo. 

Ajaran-ajaran Islam yang disisipkan dalam budaya Jawa seperti lewat musik 

Jawa, kesenian daerah, lagu-lagu dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh 

ajaran-ajaran tersebut yaitu tembang Tombo Ati yang dibawa oleh Sunan 

Bonang, Tembang Macapat Pangkur  yang dibawa oleh Sunan Drajat
5
 sebagai 

sarana dakwahnya, masjid kudus yang dibangun oleh Sunan Kudus dibangun 

dengan bergaya Hindu Islam, Sunan Kalijaga berdakwah lewat kesenian wayang 

kulit dan tembang Ilir-ilir dan Gundul-Gundul Pacul, dsb.
6
 

Dengan menggunakan tata krama individu akan banyak dihargai oleh 

banyak orang. Tata krama sendiri berarti adat, sopan santun. Pada dasarnya ialah 

segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaidah 

atau norma tertentu. Tata krama dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakatdan 

terdiri dari aturan-aturan yang kalau dipatuhi diharapkan dapat tercipta interaksi 

sosial yang tertib dan efektif di dalam masyarakat yang bersangkutan.
7
 

                                                           
4
Ibid,160. 

5
Muhaji Fikriono, Puncak Makrifat Jawa (Bandung :PT Mizan Publika, 2012), 62. 

6
Ibid, 63. 

7
Elly Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar  (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2006), 

37. 
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Anak yang mempunyai tata krama yang baik akan cenderung disukai oleh 

banyak orang dan mempunyai banyak teman, dengan menggunakan prinsip 

kejawaannya seperti melakukan pengendalian diri dengan memperbaiki moral, 

akhlak, budi pekerti, membangun dan menjaga harmonisasi dalam 

kemasyarakatan dan juga dengan lingkungan alam serta mengamalkan nilai 

ajaran agama atau kepercayaan sebaik mungkin dalam rangka membangun 

keselamatan dunia akhirat.
8
 Hasan ibn Ali r.a berkata “aku bertanya kepada 

bibiku Hindun, “gambarkan kepadaku tentang tutur kata beliau”, Hindun 

menuturkan: Rasulullah  SAW selalu berpikir, tidak pernah istirahat, tidak 

berbicara selama tidak perlu, banyak diam, memulai dan mengakhiri percakapan 

dngan mengembangkan sudut bibirnya (tersenyum), berbicara dengan kalimat 

singkat namun padat., jelas, tidak perlu terperinci, tidak kasar, tidak menghina, 

menghargai ningmat meskipun kecil, dan tidak mencela orang lain.
9
 

Di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat anak yang kurang 

santun akan kurang bisa bersosialisasi dengan baik karena dengan kurangnya 

pemahaman tentang tata krama yang baik dalam masyarakat utamanya 

masyarakat Jawa akan berpengaruh besar pada sikap, kebiasaan, prestasi, dan 

kehidupan sosialnya. Sedangkan dalam ajaran Jawa sendiri mengajarkan budi 

pekerti yang baik termasuk dalam hal bergaul atau bersosialisasi dengan orang 

lain, seperti selalu jujur kepada siapapun, penuh kasih kepada sesama tanpa 

                                                           
8
Iman Budhi Santosa, Spiritualisme Jawa Sejarah, Laku, dan Intisari Ajaran (Yogyakarta: 

Memayu Publising, 2012), 8-9. 
9
Imam Abu syaikh, Meneladani Akhlak Nabi (Jakarta: Qisthi Press, 2009), 92-93. 
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membeda-bedakan status sosial, kaya miskin, pangkat, martabat dan sebagainya, 

tidak mencela sesama, menghargai dan menghormati sesama tanpa pandang bulu, 

menerima sesama tanpa penilaian baik buruk, salah benar, kaya miskin, hina 

mulia, selalu menghindari pertengkaran dan perdebatan, dan tidak fanatik 

terhadap pendapatnya sendiri
10

. Anak yang selalu memegang teguh budaya dan 

ajaran Jawa seperti itu akan disukai banyak orang dan dapat bergaul dengan baik 

dengan siapa saja dan dimana saja.  

Melihat dari informasi yang diketahui peneliti di MI Nurul Ulum Sidorejo 

Kebonsari Madiun, menemukan bahwa penanaman sikap santun siswa diterapkan 

dalam proses pembelajaran siswa di dalam maupun diluar sekolah. Peneliti 

mendapati aturan untuk berbahasa Jawa yang baik dengan seluruh warga sekolah 

setiap harinya dan dimanapun berada meskipun sudah diluar sekolah terutama 

kepada gurunya untuk berbicara krama yang baik dan benar, seperti jika 

berbicara dengan guru harus membahasakan dengan jenengan sedangkan jika 

dengan temannnya dengan bahasa sampeyan atau jika memanggil ke teman 

perempuannya dengan sapaan Mbak dan jika ke teman laki-lakinya dengan 

sapaan Mas.
11

 Pembelajaran tersebut diberlakukan agar siswa dapat bersikap 

santun kepada semua orang melalui cara berbicaranya, dalam ajaran Jawa 

pembicaraan diperlukan dalam berbagai macam aturan agar pembicaraan tersebut 

                                                           
10

Iman Budhi Santosa, Spiritualisme Jawa Sejarah, Laku, dan Intisari Ajaran (Yogyakarta: 

Memayu Publising, 2012), 146 – 147. 
11

Frans Magnis dan Suseno, Etika Jawa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 61. 
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lancar, dan berhasil sesuai kebutuhannya bukan malah menimbulkan masalah 

buruk yang tidak diinginkan.
12

 

Contoh lainnya peneliti menemukan di MI Nurul Ulum Sidorejo 

mewajibkan siswanya untuk selalu bersikap hormat dengan membungkukkan 

badan jika lewat didepan guru atau orang yang lebih tua. Hal itu sebagai bentuk 

rasa hormat atau merasa malu (isin), isin dan sikap hormat merupakan satu 

kesatuan. Orang Jawa merasa isin apabila ia tidak dapat menunjukkan sikap 

hormat kepada orang yang pantas dihormati. Sedangkan sungkan merupakan 

perasaan yang lebih dekat dengan isin, tetapi berbeda dengan cara anak merasa 

malu dengan orang asing. Sungkan merupakan perasaan malu yang lebih positif. 

Sungkan merupakan rasa malu positif yang dirasakan saat berhadapan dengan 

orang yang lebih tua.
13

 Metode atau strategi yang digunakan dalam pembentukan 

sikap santun melalui Pendidikan Bahasa Jawa di MI Nurul Ulum Sidorejo 

melalui pembiasaan, tauladan yang baik, serta hafalan. Pembiasaan untuk 

bersikap santun sesuai adat Jawa selalu diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, 

seperti bersungkem kepada guru sebelum masuk kelas yang sebelumnya berdoa 

bersama di lapangan. Hafalan bahasa yang baik menurut adat Jawa juga 

diterapkan dalam pembelajaran di kelas, jika anak ada yang tidak hafal maka 

akan diberikan sanksi untuk menghafalkan di luar kelas. 

                                                           
12

Iman Budhi Santoso, Spiritualisme Jawa (Yogyakarta: Memayu Publishing, 2012), 105. 
13

Frans Magnis dan Suseno, Etika Jawa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 64-65. 



7 
 

 

Dengan demikian lewat Pendidikan Bahasa Jawa di sekolah diharapkan 

anak bisa meningkatkan sikap santun terutama kepada orang lain dan yang lebih 

tua. Sikap santun disini tidak hanya dalam hal berperilaku namun juga berbicara, 

dan berpakaian atau berbusana. Dalam Bahasa Jawa terdapat materi-materi sikap 

santun yang sudah dibedakan sesuai sub bab yang ada, jika anak mampu 

menguasai dan memahami serta menerapkan dengan baik materi-materi tersebut 

maka anak akan mempunyai pribadi yang baik, terutama anak yang asli orang 

Jawa bahkan yang bukan dari keturunan Jawa.  

Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan Pendidikan Bahasa Jawa disekolah dalam meningkatkan sikap santun 

siswa, sehingga dalam skripsi ini penulis mengangkat judul “PERAN 

PENDIDIKAN BAHASA JAWA FUNGSIONAL DALAM MENINGKATKAN 

SIKAP SANTUN SISWA DI MI NURUL ULUM SIDOREJO KEBONSARI 

MADIUN TAHUN PELAJARAN 2014/2015”.  

B. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka peneliti akan memfokuskan 

tentang Peran Pendidikan Bahasa Jawa Fungsionaldalam meningkatkan sikap 

santun siswa di MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 
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Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pembentukan sikap santun siswa melalui Pendidikan 

Bahasa Jawa di MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun Tahun 

Pelajaran 2014/2015? 

2. Faktor-faktor apa yang menghambat peningkatan sikap santun siswa dalam 

Pendidikan Bahasa Jawa di MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun 

Tahun Pelajaran 2014/2015? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui proses pembentukan sikap santun siswa dalam 

Pendidikan Bahasa Jawa di MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun 

Tahun Pelajaran 2014/2015? 

2. Untuk mengetahuifaktor-faktor yang menghambat peningkatan sikap 

santun siswa dalam Pendidikan Bahasa Jawa di MI Nurul Ulum Sidorejo 

Kebonsari Madiun Tahun Pelajaran 2014/2015? 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini akan ditemukan Peran Pendidikan Bahasa Jawa 

Fungsional dalam meningkatkan sikap santun siswa di MI Nurul Ulum 

Sidorejo Kebonsari Madiun Tahun Pelajaran 2014/2015 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan kajian untuk lebih baik dalam mengajar disebuah 

lembaga sekolah agar menjadi sekolah yang berhasil dan dapat 

menciptakan anak-anak didik yang cerdas dan bersikap santun. 

b. Bagi Guru 

Sebagai pijakan guru agar lebih bisa bekerja sama dengan Kepala 

Sekolah dan saling membantu untuk kesejahteraan sekolah. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memperdalam 

keilmuan tentang sikap santun khususnya dalam kebudayaan Jawa. 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan 

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

data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis 

dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif, dan  

makna merupakan hal yang esensial.
14

 

                                                           
14

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2000), 3. 
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Ada 6 (enam) macam metode penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif, yaitu etnografi, studi kasus, teori grounded, penelitian 

interaktif, penelitian ekologikal dan penelitian masa depan.  

Dandalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Etnografi, 

yaitu sebuah metode penelitian yang yang bermanfaat dalam menemukan 

pengetahuan yang tersembunyi dalam suatu budaya atau komunitas. Tidak 

terdapat konsensus tentang apakah makna budaya secara pasti, tetapi sebagian 

besar ahli sosiologi dan atropologi percaya bahwa budaya merujuk pada sikap, 

pengetahuan, nilai-nilai dan orang tertentu.
15

 Dalam penelitian ini penelitian 

etnografi yang akan dilakukan merujuk pada sikap atau perilaku siswa. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan  

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
16

 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang. 

 

3. Lokasi Peneliti 

                                                           
15

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012), 18. 
16

Lexy Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2000)., 117.  
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Lokasi penelitian ini adalah  di MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari 

Madiun. MI Nurul Ulum Sidorejo merupakan salah satu Lembaga Pendidikan 

Dasar swasta di Kebonsari Madiun yang memadukan kurikulum pendidikan 

umum dan agama. Kedua kurikulum ini diaplikasikan secara bersama-sama, 

sehingga dengan demikian siswa diharapkan mampu memperoleh 

pengetahuan umum dan agama secara seimbang. 

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian 

sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai 

sumber data utama, sedangkan  sumber data tertulis,  foto dan  statistik, adalah 

sebagai sumber data tambahan. Data adalah segala fakta atau keterangan 

tentang sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu 

informasi.
17

 Sumber data adalah subjek tempat asal data dapat diperoleh, 

dapat berupa bahan pustaka, atau orang (informan atau responden).
18

 

a. Responden: Peran Pendidikan Bahasa Jawa Fungsionaldalam 

meningkatkan sikap santun. 

b. Informan: Kepala Sekolah, Guru, dan siswa. 

c. Dokumentasi: sumber data yang berupa dokumen yang meliputi arsip-

arsip, gambar dan catatan. 

                                                           
17

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2011), 61. 
18

Ibid,151. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknikpengumpulan data pada 

penelitianiniadalahmeliputiwawancara,observasi dan 

dokumentasi.Sebabbagipenelitikualitatiffenomenadapat dimengerti maknanya 

secara baik, apabila 

dilakukaninteraksidengansubyekmelaluiwawancaramendalam dan diobservasi 

pada latar, dimana fenomenatersebutberlangsung  dan 

disampingituuntukmelengkapi data, diperlukandokumentasi (tentang bahan-

bahan yang ditulisolehatautentangsubyek).  

a. Teknik Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud 

digunakannya wawancara antara lain adalah(a) mengkonstruksi  mengenai 

orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian dan lain-lain;  (b) merekonstruksi kebulatan-kebulatan 

demikian sebagai yang dialami masa lalu; (c) memproyeksikan kebulatan-

kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang 

akan datang; (d) memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang 

diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia; dan (e) 

memverifikasi, mengubah dan memperluas  konstruksi  yang 

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.
19

 

                                                           
19

Ibid,135.  
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Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga 

dengan wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpul semaksimal 

mungkin. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentangPeran 

Pendidikan Bahasa Jawa Fungsionaldalam meningkatkan sikap santu 

siswa. Adapun yang akan peneliti wawancarai diantaranya adalah kepala 

sekolah selaku pemegang kepemimpinan untuk mengetahui gambaran 

secara umum tentang  pendidikan bahasa Jawa dalam meningkatkan sikap 

santun siswa dalam kehidupan sehari-hari dan juga tentang sejarah 

berdirinya MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari, selanjutnya adalah guru 

selaku pelaksana kegiatan pembelajaran dan para siswa yang mendapat 

materi Pendidikan Bahasa Jawa. Hasil wawancara dari masing-masing 

informan tersebut ditulis lengkap dengan kode-kode dalam transkip 

wawancara. Tulisan lengkap dari wawancara ini dinamakan transkip 

wawancara. 

 

b. Teknik Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk 
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kemudian dilakukan pencatatan
20

. Sanafiah Faisal mengklasifikasikan 

observasi menjadi observasi berpartisipasi (participant observation), 

observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt observation and 

covert observation), dan observasi tak terstruktur (unstructured 

observation), dalam penelitian ini digunakan teknik observasi partisipatif, 

di mana pengamat bertindak sebagai partisipan.
21

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang Peran 

Pendidikan Bahasa Jawa Fungsionaldalam meningkatkan sikap santun 

siswa di MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun Madiun. Adapun 

yang akan diobservasi adalah  para dewan guru kelas dalam memberikan 

Pendidikan Bahasa Jawa beserta aplikasinya kepada siswa dalam 

meningkatkan sikap santun siswa. Disini peneliti akan mengamati langsung 

dan berdasarkan wawancara langsung dengan para guru kelas dan para 

siswa. 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam Catatan 

Lapangan (CL), sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di 

                                                           
20

P. Joko Subagyo, Metode Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta,2004),63. 
21

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2005), 64. 
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lapangan. Pada waktu di lapangan dia membuat “catatan”, setelah pulang  

ke rumah atau tempat tinggal barulah menyusun “catatan lapangan”. 22
 

c. Tehnik Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian. 

Sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

lain-lain.
23

 Dokumen merupakan pelengkap dari pengunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan 

data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkip 

dokumentasi. 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data 

berupa berdirinya MI Nurul Ulum, letak geografis, keadaan guru dan 

murid, serta proses pembentukan sikap santun melalui Pendidikan Bahasa 

Jawa dan faktor-faktor yang menghambatnya. Selain itu metode 

dokumentasi ini juga bisa peneliti gunakan untuk mendokumentasi 

kegiatan yang sedang berlangsung. Hasil pengumpulan data melalui cara 

dokumentasi ini, dicatat dalam format transkip dokumentasi. 

6. Analisis Data 

                                                           
22

Moleong, Metodologi Penelitian, 153-154. 
23

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif,82-83. 
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Dalam penelitian etnografi, analisis merupakan suatu proses 

penemuan pertanyaan. Sebagai pengganti datang ke lapangan dengan 

pertanyaan yang spesifik, peneliti etnografi menganalisis data lapangan 

yang dikumpulkan dari observasi partisipan untuk menemukan pertanyaan. 

Terdapat empat jenis analisis, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, 

analisis komponen, dan analisis tema.
24

 

Analisis domain yaitu memperoleh gambaran umum dan 

menyeluruh dan objek penelitian atau situasi sosial. Melalui pertanyaan 

yang rinci dan menyeluruh peneliti dapat memperoleh data yang banyak 

dan akurat sehingga dapat melanjutkan ke tahap penelitian selanjutnya. 

Analisis taksonomi yaitu menjabarkan kategori yang dipilih 

menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Hal ini 

dilakukan dengan melakukan penelitian yang lebih terfokus. 

Analisis konponensial yaitu mencari struktur spesifik pada setiap 

struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen. Hal ini dapat 

dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi yang mengontraskan 

pada inti penelitian. 

Analisis tema budaya yaitu mencari hubungan diantara domain dan 

hubungan dengan keseluruhan, yang selanjutnya ke dalam tema-tema 

sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian. 

                                                           
24

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012), 209-210. 
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Tahap-tahap pengamatan menurut Spradley
25
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Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 211-112. 
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Keabsahan data  merupakan konsep penting  yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan(reliabilitas).
26

Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik (1) pengamatan yang tekun, dan (2) triangulasi.  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti 

dengan cara : (a) mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada 

hubungannya dengan Peran Pendidikan Bahasa Jawa Fungsionaldalam 

meningkatkan sikap santun siswa di MI Nurul Ulum Sidorejo, kemudian 

(b) menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah 

sudah difahami dengan cara yang biasa.  

Teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai 

teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.
27

 Dalam penelitian ini, 

                                                           
26

Moleong, Metodologi Penelitian, 171. 
27

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), Hal. 83. 
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digunakan teknik triangulasi dengan sumber, berarti  membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat 

dicapai peneliti dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang dikatakan 

orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (d) membandingkan 

keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang  yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, 

orang pemerintahan, (c) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:  (1) Tahap 

pra lapangan,  yang meliputi : menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian, (2) Tahap 

pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri memasuki lapangan dan berperanserta sambil 
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mengumpulkan data, (3) Tahap analisis data, yang meliputi: analisis  

selama dan setelah pengumpulan data, (4) Tahap penulisan hasil laporan 

penelitian 

9. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu: 

Bab I Merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum 

untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan penelitian yang 

meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II Merupakan landasan teoritik dan telaah pustaka tentang pengertian 

Pendidikan Bahasa Jawa dan proses pembentukan sikap santun melalui 

Pendidikan Bahasa Jawa serta faktor yang menghambat pembentukan 

sikap santun siswa. 

Bab III Merupakan temuan penelitian. Bab ini mendiskripsikan tentang 

gambaran umum Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari 

Madiun dan mendiskripsikan tentang proses Pendidikan Bahasa Jawa 

dalam meningkatkan sikap santun serta faktor yang menghambat di MI 

Nurul Ulum.  

Bab IV Merupakan analisis dari proses kegiatan pembelajaran. Bab ini 

berfungsi menafsirkan dan menjelaskan data hasil temuan dilapangan. 
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Bab V Merupakan penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca 

dalam mengambil intisari skripsi ini yaitu berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. KAJIAN TEORI 

1. Tinjauan tentang Pendidikan Bahasa Jawa 

Pendidikan merupakan suatu hal yang benar-benar ditanamkan selain 

menempa fisik, mental dan moral bagi individu-individu, agar mereka 

menjadi manuasia yang berbudaya sehingga diharapkan mampu memenuhi 

tugasnya sebagai manusia yang diciptakan Allah Tuhan Semesta Alam, 

sebagai makhluk yang sempurna dan terpilih sebagai khalifaNya di muka 

bumi ini sekaligus menjadi warga negara yang berarti dan bermanfaat bagi 

suatu bangsa.
28

 

Dalam tinjauan lain 

pendidikanadalahbimbinganataupimpinansecarasadarolehsipendidikterhadapp

erkembanganjasmanidanrohanisiterdidikmenujuterbentuknyakepribadian yang 

utama. 

Dalampendidikianterdapatunsur-unsurberikut : 

1) Usaha (Kegiatan); usahaitubersifatbimbingan 

(pimpinanataupertolongan) dandilakukansecarasadar. 

2) Ada pendidik, ataupembimbingataupenolong. 

3) Ada yang dididikatausiterdidik. 

                                                           
28

 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2014), 48-49. 
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4) Bimbinganitumempunyaidasardantujuan. 

5) Dalamusahaitutentuadaalat-alatyangdipergunakan.
29

 

Bahasa Jawa adalah bahasa daerah yang berkembang di daerah 

Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta 

Sedangkan yang dimaksud dengan Pendidikan Bahasa Jawa 

adalah suatu hal yang benar-benar ditanamkan yang menempa fisik, 

mental dan moral bagi individu-individu dan dilakukan secara sadar oleh 

pendidik atau pembimbing dalam memahami bahasa daerah yang 

utamanya dikembangkan di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 

Yogyakarta agar mereka menjadi manusia yang berbudaya dan memenuhi 

tugasnya terutama sebagai orang Jawa. 

2. Tinjauan tentang Sikap Santun 

a. Pengertian sikap santun 

Sikap adalah proses mental yang berlaku secara individual, yang 

menentukan respon-respon baik yang nyata maupun yang potensial dari 

setiap orang yang berada dalam kehidupan sosial.
30

 

Secara definitif sikap dapat diartikan oleh para tokoh sebagai 

berikut : 

                                                           
29

Ahmad Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Kanisius, 2001), 8. 
30

Rochman Natawijaya, Memahami Tingkah Laku Sosial ( Bandung :FA Hasmar, 1997 ), 16-

17. 



25 
 

 

1) Thurstone berpendapat bahwa sikap merupakan suatu tingkat 

afeksi, baik bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya 

dengan objek-objek psikologis, seperti : simbol, frase, slogan 

orang, lembaga, cita-cita dan gagasan. 

2) Howard kendler mengemukakan bahwa sikap merupakan 

kecenderungan untuk mendekati atau menjauhi, atau melakukan 

sesuatu, baik secara positif maupun negatif terhadap suatu 

lembaga, peristiwa, gagasan maupun konsep. 

3) Paul Massen, dkk dan David Krech, dkk berpendapat sikap 

merupakan suatu sistem dari tiga komponen yang saling 

berhubungan yaitu kognisi (pengenalan), feeling (perasaan), action 

tendency (kecenderungan untuk bertindak). 

4) Sarlito Wirawan Sarwono mengemukakan bahwa sikap adalah 

kesiapan seseorag bertindak terhadap hal-hal tertentu.
31

 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah 

kondisi mental yang relatif menetap untuk merespon suatu objek atau 

perangsang tertentu yang mempunyai arti, baik bersifat positif maupun 

negatif menyangkut aspek-aspek kognisi, afeksi, dan kecenderungan 

untuk bertindak. 

                                                           
31

Syamsu Yusuf dan Juntika Nurichsan, Landasan Bimbingan dan Konseling (Bandung: PT 

remaja Rosdakarya, 2012), 169. 
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Sedangkan yang dimaksud sikap santun yaitu sikap yang harus 

menonjolkan pribadi yang baik kepada siapapun dari cara bicara maupun 

perilakunya. Selain itu sikap santun juga bisa diartikan suatu proses 

mental yang relatif menetap dan merespon objek yang positif sehingga 

terbentuklah individu yang mempunyai pribadi yang baik dan berbudaya. 

b. Pembentukan sikap 

Menurut Sartain dkk ada empat faktor yang mempengaruhi sikap 

santun, yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor pengalaman khusus 

Misalnya para siswa yang mendapatkan perlakuan baik dari 

gurunya, baik pada waktu jam belajar maupun di luar jam pelajaran, 

maka akan terbentuk pada dirinya sikap positif dari guru itu. 

Sebaliknya, jika perlakuan guru tersebut sering marah-marah, 

menghukum atau kurang simpati dalam penampilannya, maka pada 

diri mahasiswa akan terbentuk sikap negatif terhadap guru tersebut. 

2) Faktor komunikasi dengan orang lain 

Banyak sikap individu yang terbentuk disebabkan oleh adanya 

komunikasi dengan orang lain, komunikasi itu baik langsung maupun 

tidak langsung, yaitu melalui media massa, seperti : TV, radio, film, 

koran dan majalah. 

3) Faktor model 
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Banyak sikap yang terbentuk terhadap sesuatu itu dengan 

melalui jalan mengimitasi (meniru) suatu langkah tingkah laku yang 

memadai model dirinya, seperti perilaku orang tua, guru, pemimpin, 

bintang film, biduan, dan sebagainya. Seorang senang membaca koran 

karena ayahnya suka membaca koran. 

4) Faktor lembaga-lembaga sosial  

Suatu lembaga dapat juaga menjadi sumber yang 

mempengaruhi terbentuknya sikap, yaitu : lembaga keagamaan, 

organisasi kemasyarakatan, partai politik dan sebagainya.
32

  

3. Proses pembentukan sikap santun siswa melalui Pendidikan Bahasa 

Jawa 

Proses pembentukan sikap santun melalui Pendidikan Bahasa 

Jawa berusaha dilaksanakan dengan sepenuhnya lewat komponen 

kurikulum yang meliputi tujuan, bahan ajar, proses pembelajaran dan 

penilaian. 

a. Tujuan 

Adapun tujuan diberikannya muatan lokal Pendidikan Bahasa 

Jawa di sekolah yaitu karena:  

1) Bahasa Jawa sebagai alat komunikasi sebagian besar penduduk Jawa, 

2) Bahasa Jawa memperkokoh jati diri dan kepribadian orang dewasa, 

                                                           
32

Ibid, 171-172. 
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3) Bahasa Jawa, termasuk didalamnya sastra dan budaya Jawa, 

mendukung kekayaan khasanah budaya bangsa, 

4) Bahasa, Sastra dan budaya Jawa merupakan warisan budaya 

adiluhung, dan 

5) Bahasa, Sastra, dan budaya Jawa dikembangkan untuk mendukung life 

skill. 

Selain itu, tujuan Pendidikan Bahasa Jawa jugaharus memenuhi 

kaidah dasar kehidupan masyarakat Jawa yaitu:Pertama, Prinsip 

Kerukunan bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap 

sedemikian rupa agar tidak menimbulkan konflik. Prinsip kerukunan 

bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang 

harmonis. Dalam prinsip orang Jawa dewasa diharapkan agar dalam 

berbicara, dalam segala tindak-tanduknya, selalu diperhatikan oleh 

banyak orang agar tidak selalu menimbulkan pertentangan. Apabila ada 

kepentingan-kepentingan yang berlawanan maka tawaran atau permintaan 

tersebut tidak boleh langsung ditolak. Jawaban yang tepat yaitu inggih 

yang sopan tidak langsung mboten.
33

 

Kedua, Prinsip Hormat kaidah kedua yang memainkan peran 

penting dalam mengatur pola  interaksi dalam masyarakan Jawa. Prinsip 

itu mengatakan bahwa setiap orang dalam berbicara dan membawa diri 

selalu harus menunjukkan sikap hormatterhadap orang lain, sesuai dengan 
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Frans Magnis-Suseno, Etika Jawa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001),  39-40. 
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derajat dan kedudukannya. Apabila dua orang bertemu terutama dua 

orang Jawa, bahasa, pembawaan, dan sikap mereka harus 

mengungkapkan suatu pengakuan terhadap kedudukan mereka masing-

masing dalam suatu tatanan sosial yang tersusun dengan terperinci. 

Mengikuti tata aturan yang sesuai, dengan mengambil sikap hormat 

adalah penting bagi orang Jawa. Kepada setiap orang ada panggilan 

sendiri-sendiri sesuai dengan kedudukan sosial, tidak boleh langsung 

memanggil dengan namnya,  makin tinggi kedudukan seseorang maka 

makin tua pula dia dalam sebutan. Seperti sebutan mbak untuk saudra 

perempuan, mas saudara laki-laki, seorang yang lebih tua dengan mbah, 

dhik untuk yang lebih muda, kang untuk laki-laki yang lebih tua. Orang 

Jawa tidak mungkin dalam bicara tanpa mengacu pada tinggi rendahnya 

kedudukan lawan bicara terhadap kedudukan pembicara. Setiap pilihan 

kata mencerminkan kedudukan, keakraban, atau hubungan resmi, umur, 

jarak sosial dan pangkat. Bahasa krama mengungkapkan sikap hormat, 

sedangkan basa ngoko  mengungkapkan sebuah keakraban.
34

 

Ketiga Etika Keselarasan Sosial. Dua prinsip diatas saling 

berhubungan erat satu sama lain, mereka mencukupi untuk mengatur 

selengkapnya segala kemungkinan interaksi. Prinsip kerukunan mengatur 

semua bentuk pengambilan keputusan antara pihak-pihak yang sama 

kedudukannya. Prinsip hormat menentukan sebagian besar pengambilan 
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Ibid, 60-62 
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keputusan. Maka dua prinsip itu menetapkan titik tolak masing-masing 

pihak dan strategi-trategi untuk bertindak secara lengkap. Berjalannya 

kedua prinsip tersebut dengan saling memenuhi satu sama lain disebut 

Etika Keselarasan Sosial.
35

 

b. Bahan Ajar 

Bahan ajar Pembentukan sikap santun siswa melalui Pendidikan 

Bahasa Jawa lebih banyak penekanannya dalam aspek mendengarkan dan 

berbicara. Di bawah ini beberapa isi mata pelajaran yang merujuk pada 

pembentukan sikap santun siswa. 

1) Unggah-ungguh basa 

Unggah-ungguh Basa Jawa yaitu adat sopan santun, tata 

krama, tata susila yang menggunakan  bahasa Jawa. Unggah-

ungguhe basa ada banyak hal sesuai dengan siapa yang diajak 

bicara dan dimana pembicaraan tersebut digunakan serta berbicara 

mengenai apa pada saat itu. Unggah-ungguh bahasa Jawa dibagi 

menjadi 5, yaitu : 

a) Basa ngoko, yaitu bahasa yang digunakan untuk berbicara 

kepada siapa saja 
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b) Basa madya, yaitu bahasa yang tidak terlalu halus dan juga 

tidak terlalu kasar, bahasa ini biasa digunakan oleh orang-

orang di daerah pegunungan. 

c) Basa Krama, yaitu bahasa halus yang digunakan untuk 

berbicara kepada orang yang lebih tua atau sesepuh sebagai 

simbol menghargai orang yang lebih tua. Bahasa krama 

dibedakan menjadi 3 yaitu : 

(1) Basa Mudha Krama: bahasa krama halus yang digunakan 

untuk menghormati orang yang lebih tua atau siapa aja 

yang dihormati seperti guru, orang tua, kiayi, dan 

sebagainya. 

(2) Basa Kramantara: bahasa yang digunakan kepada sesama 

orang yang dihormati sepereti kiai dengan sesama kiai 

atau guru dengan sesama guru. 

(3) Basa Werdra Krama: bahasa krama yang digunakan 

orang tua kepada orang muda. 

d) Basa Krama Inggil, yaitu basa yang digunakan untuk 

menghormati sekali kepada seseorang sehingga bahasanya 

sangat halus. 

e) Basa Kedhaton yaitu bahasa yang hanya digunakan di dalam 

keraton. 
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f) Basa Kasar yaitu bahasa yang digunakan oleh rakyat banyak 

sehari-hari yang menurut bahasa memakai kata-kata yang 

tergolong kasar atau tidak sopan, biasa digunakan oleh orang 

yang tidak pernah belajar undak usuk basa.
36

 

2) Tembang 

Tembang adalah ciptaan sastra yang terikat oleh aturan 

tertentu dan cara pembacaannya dengan cara dilagukan. Tembang 

dibangun dengan rangkaian kata-kata yang disebut dengan cakepan. 

Untuk memahami masalah tembang perlu kiranya diperhatikan 

masalah pedotan, adhegan lan cengkok.
37

 Dibalik tembang-tembang 

tersebut memiliki makna dan nasihat hidup yang berguna bagi 

manusia sebagai hamba Allah SWT, baik dari berbagai macam 

tembang yang ada. 

3) Peribahasa 

Peribahasa atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan 

paribasan dibagi menjadi 6 bagian yang masing-masing mempunyai 

pesan dan makna tersendiri terhadap kehidupan orang di dunia. 

(1) Paribasan, menggambarkan tingkah laku atau watak manusia, 

keadaan atau barang. Pesan yang disampaikan dapat berupa 

nasihat, teguran, cemoohan, larangan, hkuman, keadaan sosial, 
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Samidi, Basa lan Kebudayaan Jawi (Yogyakarta: UNS Press, 2010), 75-84. 
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Dhanu Priyo Prabowo, dkk. Glosarium istilah Sastra Jawa (Jakarta: Buku Kita, 2007 ), 301-
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atau perwatakan. Contoh : anak polah bapak kepradah, bapak 

kesulah anak kapolah, artinya anak bertingkah orang tua 

bertanggung jawab, bapak dihukum dengan dihujani tombak 

anak ikut merasakan.  

(2) Bebasan, menggambarkan tingkah laku atau watak manusia, 

keadaan atau barang. Pesan yang disampaikan nasihat, teguran, 

cemoohan, ungkapan penyesalan, kemarahan, gambaran takdir, 

kesia-siaan, gambaran perilaku dan perwatakan.  

(3) Saloka, menggambarkan tingkah laku atau watak manusia, 

keadaan atau barang. Pesan yang disampaikan dapat berupa 

nasihat, gambaran kebodohan, penyangatan, permusuhan, dan 

kemustahilan. 

(4) Pepindhan, menggambarkan tingkah laku atau watak manusia, 

keadaan atau barang. Pesan yang disampaikan dapat berupa 

teguran, penjelasan situasional, atau perwatakan. 

(5) Sanepa, menggambarkan tingkah laku atau watak manusia, 

keadaan atau barang. Pesan yang disampaikan dapat berupa 

gambaran permusuhan atau penyangatan. 
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(6) Isbat menggambarkan tingkah laku atau watak manusia, keadaan 

atau barang. Pesan yang disampaikan selalu berupa nasihat atau 

ajaran kerohanian.
38

 

 

4) Pewayangan 

Siswa siswi dapat meneladani sikap santun dari tokoh-tokoh  

pewayangan yang ada dalam kebudayaan Jawa. Dalam budaya Jawa 

wayang artinya bayang-bayang namun dalam spiritualisme dan 

kebudayaan Jawa, kisah wayang dapat diibaratkan semacam tuntunan 

hidup yang begitu melekat dalam hati sanubari mereka. Ada ratusan 

bahkan ribuan kisah yang diam-diam ikut membentuk dunia batin dan 

perilaku orang Jawa. Walaupun awalnya memang fiksi, tetapi setelah 

diubah sedemikian rupa oleh para wali dan pujangga, kemudian 

dimainkan dalam pagelaran oleh banyak dalang, kisah wayang benar-

benar menjelma piwulang (ajaran) adi luhung
39

. Dari situ orang Jawa 

mulai meneladani dan mempraktekkan perilaku dan akhlak tokoh-

tokoh dalam pewayangan yang mayoritas sudah diubah oleh para wali 

dengan memasukkan ajaran-ajaran agama islam yang mengiblatkan 

dari ajaran Rasulullah SAW. 
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Banyak tokoh wayang yang dapat diteladani namun ada 

beberapa tokoh pewayangan yang familiar dan sering didengar oleh 

siswa yaitu tokoh punakawan :  

(1) Semar  

Semar memiliki wujud yang samar-samar guru sejatinya 

para ksatria pandawa. Artinya semar adalah sukma sejati (jagad 

besar) yang selalu memberikan petunjuk pada panca indra 

manusia (jagad kecil). Semar mempunyai watak sederhana, jujur, 

sabar, rendah hati, berbelas kasih, dan mencintai sesama, dekat 

dengan keutamaan, dan jauh dari keangkaramurkaan. 

(2) Gareng 

Punakawan yang bernama Nala Gareng itu memiliki 

makna simbolik yakni hidup prihatin yang serba susah dan 

berduka cita. Nala gareng mempunyai cacat kaki, tangan dan 

matanya itu ternyta memiliki makna ajaran yang penting bagi 

manusia. Kakinya yang percik agar manusia untuk selalu berhati-

hati selama menjalankan laku kehidupannya. Tangan yang cekot 

engajarkan bahwa manusia tidak akan dapat merubah yang telah 

menjadi kodrat tuhan. Matanya yang juling mengajarkan bahwa 

setiap manusia hidup hendaklah selalu menangkap realitas di 

sekitar lingkungan hidupnya. 

(3) Petrok  
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Petruk Kanthong Bolong juga dinamakan Dawala. Artinya, 

petruk memiliki ciri fisik yang serba panjang dan buruk. 

Sekalipun demikian, ciri fisik petruk memiliki makna simbolik 

yang mulia. Petruk memiliki pikiran yang panjang, sehingga 

segala tindakannya selalu berdasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan yang cermat. 

(4) Bagong  

Punakawan Bagong yang mempunyai kulit hitam legam itu 

merupakan jelmaan Semar. Sekalipun demikian, bagong 

mempunyai makna simbolik yang sangat mulia bagi manusia. 

Karena bagong selalu memberi ajaran agar orang hidup untuk 

selalu belajar pada bayangan sendiri. Bayangan yang bersifat 

jujur, sederhana, dan tidak pernah terkagum-kagum pada segala 

macam keindahan dunia maya.
40

 

c. Proses Pembelajaran  

Selain usaha guru sebagai faktor model dalam menanamkan sikap 

santun kepada anak, peran orang tua juga berpengaruh terhadap sikap 

anak dalam kehidupannya sehari-hari, jadi perlu adanya kerja sama antara 

orang tua dirumah dan guru di sekolah. Agar anak memiliki sikap hormat 

dan santun, orang tua harus berusaha keras untuk menanamkan nilai-nilai 

akhlak melalui pendidikan keteladanan, baik dirumah maupun diluar 
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rumah
41

. Keteladanan tersebut bisa lewat pembiasaan ajaran “Tata Urip-

Tata Krama-lan Tata Laku“42
. Sedangkan tujuan Pendidikan Bahasa Jawa 

di sekolah sendiri meliputi: 

1) Siswa menghargai dan membanggakan bahasa Jawa sebagai bahasa 

daerah dan berkewajiban mengembangkan serta melestarikannya, 

2) Siswa memahami bahasa Jawa dari segi bentuk, makna dan fungsi 

serta menggunakannya dengan tepat untuk bermacam-macam 

tujuan keperluan, keadaan, misalnya di sekolah, dirumah, di 

masyarakat dengan baik dan benar, 

3) Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Jawa yang baik 

benar, 

4) Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Jawa yang baik 

dan benar untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan 

intelektrual (berfikir kreatif menggunakan akal sehat, menerapkan 

kemampuan yang berguna, menggeluti konsep abstrak, dan 

memecahkan masalah), kematangan emosional dan sosial, dan 

5) Siswa dapat bersikap positif dalam tata kehidupan sehari-hari di 

lingkungannya. 

Pembentukan sikap santun dalam proses pembelajaran juga 

tergantung pada guru yang mengajarkan Pendidikan Bahasa Jawa itu 
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sendiri apakah mengena pada siswa atau hanya sebatas formalitas 

mengajarkan apa yang ada di dalam kurikulum kepada siswanya. Metode 

yang tepat dalam mengajarkan bahasa Jawa kepada siswa sangat penting 

karena sekarang banyak anak yang sudah mulai banyak yang tidak 

menyukai bahasa mereka sendiri yaitu bahasa Jawa.  

Contohnya dalam pelajaran unggah-ungguh basa Jawa 

menggunakan konsep Immersion Learning yaitu pembelajaran yang 

berupaya mencelupkan langsung diri subjek didik ke dalam proses 

belajar.
43

  Menggunakan metode bermain peran ketika bertamu dan 

berbicara dengan pemilik rumah menggunakan bahasa yang sesuai, ketika 

berbicara dengan nenek dirumah harus menggunakan bahasa yang sesuai 

juga. Kalau dalam Pendidikan Bahasa Jawa hal tersebut masuk ke dalam 

materi pacelaton atau  percakapan menggunakan bahasa Jawa. Metode 

hafalan juga merupakan metode klasik yang cocok digunakan dalam 

mengajarkan kepada siswa materi Pendidikan Bahasa Jawa, seperti 

menghafalkan basa krama. Penerapan metode hafalan ini dengan 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut
44

: 

a) Mengolah informasi yang akan dipelajari. 

b) Menata informasi yang akan dipelajari. 
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c) Menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang 

familiar. 

d) Menghubungkan informasi dengan representasi visual. 

e) Menghubungkan informasi dengan informasi lain yang telah 

diasosiasikan. 

f) Dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari 

Selain beberepa metode diatas, metode pembiasaan adalah metode 

yang paling banyak digunakan dalam pembentukan sikap anak. 

Pembiasaan adalah upaya praktis dalam pendidikan dan pembinaan anak. 

Hasil dari pembiasaan yang dilakukaan seorang pendidik adalah 

terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didiknya. Kebiasaan adalah suatu 

tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis, tanpa direncanakan dulu, 

serta berlaku begitu saja tanpa dipikir lagi.
45

 

Dengan metode-metode yang menggugah siswa seperti itu anak 

menjadi antusias untuk mempelajari Bahasa Jawa dan jika menjadi 

sesuatu yang disenangi akan menjadi kebiasaan dan menjadikan anak 

berperilaku atau bersikap santun kepada semua orang.  

d. Penilaian  

Penilaian terhadap sikap santun masuk dalam ranah afektif 

siswa. Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli 
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mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya, bila 

seseorang telah mengalami penguasaan kognitif tingkat tinggi. Tipe hasil 

belajar afektif nampak pada siswa pada berbagai tingkah laku seperti 

perhatiaannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai 

guru dan teman sekelas, kebiasan belajar dan hubungan sosial. Sekalipun 

bahan pelajaran berisi ranah kognitif, ranah afektif harus menjadi bahan 

integral dari bahan tersebut dan tampak dalam proses belajar dan hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa.
46

Ranah afektif merupakan suatu proses 

yang dibagi pada 5 taraf yaitu: 

1) Memperhatikan, taraf ini adalah mengenai kepekaan siswa terhadap 

fenomena-fenomena dan perangsang-perangsang tertentu, yaitu 

menyangkut kesediaan siswa untuk menerima atau 

memperhatikannya. 

2) Merespon, respon ini sudah lebih dari hanya memperhatika 

fenomena. 

3) Menghayati nilai, siswa sudah menghayati nilai tertentu. Perilaku 

siswa ini sudah cukup konsisten dalam situasi-situasi sehingga ia 

sudah dipandang sebagai oarang yang sudah menghayati nilai yang 

besangkutan. 

4) Mengorganisasikan, siswa menghadapi sesuatu lebih dari satu nilai. 
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5) Memperhatikan nilai atau seperangkat nilai, siswa sudah mendarang 

dagingkan nilai – nilai sedemikian rupa sehingga dalam prakteknya 

ia sudah dapat digolongkan sebagai orang yang memegang nilai atau 

seperangkatt nilai tertentu.
47

 

Penilaian terhadap sikap dapat menggunakan rubrik penilaian 

yang tersusun atas indikator, kriteria dan skor. Rubrik tersebut menjadi 

sebuah penilaian guru terhadap siswa yang akan disusun dalam sebuah 

buku kemudian diberikan kepada orang tua siswa agar orang tua 

mengetahui perkembangan sikap anak. Seperti contoh:  

No Indikator Kriteria Skor 

1. 

Selalu santun dalam 

bersikap dan bertutur kata 

kepada guru dan teman 

Sangat baik (SB) 4 

2. 

Sering santun dalam 

bersikap dan bertutur kata 

kepada guru dan teman 

Baik (B) 3 

3. 

Kadang-kadang santun 

dalam bersikap dan 

Cukup (C) 2 

                                                           

47
James Popham dan Eva L. Baker, Teknik Mengajar Secara Sistematis (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2003), 58. 



42 
 

 

bertutur kata kepada guru 

dan teman 

4. 

Tidak pernah santun dalam 

bersikap dan bertutur kata 

kepada guru dan teman 

Kurang (K) 1 

 

Indikator diatas dapat dijabarkan menjadi lebih khusus lagi 

sesuai dengan kebijakan guru. Khususnya mengenai sikap santun 

sesuai adat dan budaya Jawa.  

4. Faktor-faktor yang menghambat sikap santun siswa melalui Pendidikan 

Bahasa Jawa 

Pendidikan bahasa Jawa yang terkenal dengan banyak aturan tata 

krama dan unggah-ungguhnya membuat kebanyakan siswa sulit dan berat 

untuk mempelajarinya apalagi masalah dengan huruf jawanya yang 

cenderung rumit, bahkan sebagian besar siswa menganggap bahasa Jawa 

sebagai sebuah momok yang menakutkan untuk dipelajari. Bagi siswa yang 

asli bibitnya orang Jawa dan menerapkan budaya Jawa dalam kehidupan 

sehari-harinya cenderung lebih mudah dalam mempelajari ajaran-ajaran 

Jawa yang di ajarkan disekolah maupun di masyarakat. Namun jika anak 

yang kurang mengenal ajaran Jawa baik dari keluarga, lingkungan bahkan 

masyarakatnya sudah acuh tak acuh dengan ajaran Jawa maka anak juga 
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akan kesulitan dalam mempelajarinya bahkan Pendidikan Bahasa Jawa 

disekolah akan menjadi momok yang menakutkan bagi siswa seperti yang 

disebutkan diatas.  

Beberapa faktor yang menghambat peningkatan sikap santun siswa 

melalui Pendidikan Bahasa Jawa antara lain : 

a. Faktor guru: pengawasan guru kurang maksimal, guru tidak fokus 

dikelas, metode pembelajaran yang cenderung monoton dan alokasi 

waktu yang kurang maksimal. 

b. Faktor siswa: kurangnya kesadaran dan motivasi dalam belajar, 

adanya pengaruh pergaulan siswa dan pemahaman siswa yang kurang 

c. Faktor keluarga: kurangnya pengawasan dan pengajaran belajar siswa 

dan kurangnya aktivitas pembiasaan belajar orang tua.
48

Orang tua 

terutama ibu yang menjadi TKW menjadi faktor utama dalam 

masalah pembentuan sikap anak. Anak yang ditinggal ibunya ke luar 

negeri akan berdampak positif dan negatif. Bagi sebagian anak ada 

yang menjadi lebih mandiri tapi bagi sebagian yang lain akan 

menjadi anak yang susah diatur, sering bertengkar dengan temannya, 

tutur kata sering kotor, suka bohong dan sering bolos.
49
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B. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Untuk memperkuat masalah dalam penelitian, maka peneliti 

mengadakan telaah pustaka yang ditulis oleh : 

1. RESTU YULIA HIDAYATUL UMAHyang 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 Kota Madiun TP 2012/2013” 

Hasil penelitian : Hasil belajar siswa pada dasarnya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan keluarga. Di mana 

situasi keluarga sangat mendukung hasil belajar siswa. Dan Lingkungan 

keluarga juga besar pengaruhnya terhadap bahasa anak. Bahasa Jawa 

merupakan bahasa ibu bagi etnis Jawa. Fenomena sekarang menunjukkan 

bahwa orangtua gelisah bila anaknya tidak dapat berbahasa Indonesia atau 

berbahasa asing dengan baik. Tetapi para orangtua tersebut tidak gelisah 

bahkan menganggap bahwa belajar bahasa Jawa tidaklah penting. 

Kebanyakan dari orangtua menerapkan penggunaan bahasa Indonesia bila 

berkomunikasi di rumah. 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan statistik dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar bahasa Jawa siswa berbahasa Indonesia 

di lingkungan keluarga kelas V di MIN Manisrejo Kota Madiun dengan 

rata-rata 70.06 dikategorikan baik, dengan persentase sebesar 52.94%. 

http://pustakapgmi.id1945.com/index.php?author=%22RESTU+YULIA+HIDAYATUL+UMAH%22&search=Search
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Sedangkan hasil belajar bahasa Jawa siswa berbahasa Jawa di lingkungan 

keluarga kelas V di MIN Manisrejo Kota Madiun dengan rata-rata 74.8 

dikategorikan baik, dengan persentase sebesar 40%. Sehingga terdapat 

perbedaan yang signifikan antara hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa 

di lingkungan keluarga berbahasa Indonesia dan lingkungan keluarga 

berbahasa Jawa siswa kelas V di MIN Manisrejo Kota Madiun Tahun 

Pelajaran 2012/2013.  

2. EKO PRASETYO yang berjudul “Peran Guru Dalam Memotivasi Siswa 

Pada Perilaku Keagamaan Kelas III Semester Genap Di MI Mambaul 

Huda Ngabar’’ 

Hasil Penelitian : Disekolah guru merasa bertangung jawab terutama 

terhadap pendidikan murid-muridnya. Dimana guru tidak hanya mengajar 

tetapi juga mendidik. Guru harus menjadi contoh dan teladan bagi murid-

muridnya dan dalam segala mata pelajaran ia dapat menanamkan rasa 

keimanannya dan akhlaq sesuai dengan ajaran Islam. 

Guru disini memegang kunci yang penting terhadap perkembangan 

anak, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Peran guru di MI 

Mamba’ul Ngabar ini adalah sebagai motivator untuk merubah 

prilaku/sikap para anak didiknya agar menjadi lebih baik, melalui teladan 

dan pembiasaan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa latar belakang guru 

memberikan motivasi pada perilaku keagamaan yaitu untuk menciptakan 

http://pustakapgmi.id1945.com/index.php?author=%22EKO+PRASETYO%22&search=Search
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peserta didik yang unggul dalam prestasi dan budi pekerti berdasarkan 

iman dan taqwa dalam pandangan hidup Islam. Sedangkan peran guru 

disini memegang kunci penting dalam memotivasi anak pada prilaku 

keagamaan, peran guru disini dapat terlihat melalui pemberian motivasi, 

arahan, bimbingan, dan contoh teladan melalui pembiasan kegiatan 

disekolah. Untuk dampak prilaku siswa terdapat perubahan yang positif, 

dari yang dulunya kurang mencerminkan sikap/prilaku keagamaan 

sekarang sudah bersikap/berprilaku sopan santun sesuai dengan ajaran 

agama, seperti melaksanakan sholat berjama’ah sesuai dengan tata tertib, 

sebelum makan minum berdoa, menyapa dan mencium tangan guru bila 

bertemu. 

 


