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MOTTO 
 
 
 

“ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNA”1 

Orang yang mengandalkan kekuatan, keluhuran dan kepintaran. 

 

“YOGA ANYANGGA YOGI”2 

Murid mengikuti ajaran gurunya. 

 

 

 

                                                 
1 Ronggo Warsito, Pinter Pepak Basa Jawa, (Surakarta: Nusantara, 2002), hal. 86 
2 Ibid., hal.92 
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ABSTRAK 

 
ASTHY NOVIAHRISTHY. “Implementasi Kecerdasan Emosional dalam 

Pembelajaran Bahasa Jawa Kelas V MI Muhammadiyah Serangrejo Kulwaru 
Wates”. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2015.  

Tujuan mempelajari Bahasa Jawa salah satunya adalah mampu 
menggunakan Bahasa Jawa untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 
kematangan emosional dan sosial. Pembelajaran Bahasa Jawa sebagai salah satu 
upaya untuk meningkatkan kematangan dan kecerdasan emosional. Kecerdasan 
emosional perlu diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Jawa agar siswa memiliki 
kemampuan berinteraksi dan bekomunikasi dalam masyarakat Jawa menggunakan 
Bahasa Jawa yang baik melalui pengelolaan emosi yang baik serta mampu 
memahami diri sendiri dan sekitar dengan baik. Melalui proses pembelajaran, 
nilai-nilai kecerdasan emosional dapat disampaikan dan diterapkan kepada siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi nilai-nilai 
kecerdasan emosional melalui proses pembelajaran Bahasa Jawa. Pengumpulan 
data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data kemudian ditarik 
kesimpulan.  

Hasil penelitian adalah: (1) Implementasi nilai-nilai kecerdasan emosional 
dalam pembelajaran Bahasa Jawa meliputi aspek kesadaran diri, pengendalian 
diri, motivasi, empati dan kemampuan membina hubungan diterapkan guru 
menggunakan berbagai metode. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah 
memberi nasihat kepada siswa, pemberian contoh, tanya jawab, latihan-latihan 
soal, diskusi, dan metode teman sebaya. (2) Tanggapan siswa terhadap 
pembelajaran Bahasa Jawa beragam sesuai dengan pemahaman dan pemikiran 
siswa. Siswa mengungkapkan gagasan dan pendapatnya mengenai pembelajaran 
Bahasa Jawa dengan antusias. (3) Faktor pendukung implemetasi kecerdasan 
emosional melalui pembelajaran Bahasa Jawa yaitu buku pegangan yang mudah 
diperoleh, siswa merasa butuh mempelajari Bahasa Jawa, lingkungan belajar yang 
mendukung. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran membaca 
siswa, kurangnya antusias siswa ketika pembelajaran Bahasa Jawa dengan 
bercerita, motivasi belajar siswa yang kurang serta siswa kurang kreatif dan berani 
menjawab pertanyaan guru. 
 
Kata Kunci: Implementasi, Kecerdasan Emosional, Pembelajaran Bahasa Jawa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kecerdasan intelektual tidak bisa menjadi tolok ukur seberapa baik 

kinerja seseorang atau seberapa tinggi kesuksesan seseorang. Seseorang 

hanya memiliki kecerdasan akal belum tentu sukses berkiprah di dunia 

pekerjaan. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan intelektual menyumbang 

20% dalam menentukan kesusksesan hidup, sedangkan 80% lainya 

ditentukan oleh faktor lain, seperti kemampuan memotivasi diri, 

mengendalikan dorongan hati, empati serta mengatur suasana hati agar tidak 

melumpuhkan kemampuan berpikir.3 

Aspek emosional dapat diibaratkan sebagai poros kehidupan manusia, 

yang jika terganggu aspek emosional maka terganggu pula aspek kehidupan 

yang lain. Menurut LaFreniere, emosi merupakan sentral guna memahami 

respon adaptif terhadap lingkungan. Bagi manusia, emosi memainkan 

peranan kritis dalam munculnya psikopatologi atau gangguan psikis pada 

individu.4 

Emosi memberi tahu seseorang tentang hal-hal yang paling utama 

bagi masyarakat, nilai-nilai, kegiatan, dan kebutuhan yang memberikan 

motivasi, semangat, pengendalian diri dan kegigihan. Kesadaran dan 

pengetahuan tentang emosi memegang peran penting dalam berlangsungnya 

                                                           
3 Riana Mashar, Emosi Anak Usia Dini dan Strategi Pengembangannya, (Jakarta: 

Kencana, 2011), hal. 5. 
4 Ibid. 
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kehidupan, karena dengan emosi yang baik seseorang dapat mengontrol 

tindakan yang dilakukannya, menjaga diri, menjalin hubungan dengan orang 

lain, mempunyai keinginan untuk berkompetisi dan lain sebagainya. 

Emosi yang memainkan peran yang sedemikian penting dalam 

kehidupan, maka penting mengetahui bagaimana perkembangan dan 

pengaruh emosi terhadap penyesuaian pribadi dan sosial. Mengingat 

pentingnya peran emosi dalam kehidupan anak, tidaklah mengherankan jika 

sebagian keyakinan tradisional tentang emosi yang berkembang selama ini 

bertahan kukuh tanpa informasi yang tepat untuk menunjang atau 

menentangnya. 5 

Kecerdasan emosional semakin dianggap penting dalam kehidupan 

manusia. Dengan kecerdasan ini seseorang bisa memahami, mengenal, dan 

menentukan kualitas mereka sebagai insan. Seseorang yang memiliki 

kecerdasan emosional bisa memahami orang lain dengan baik dan membuat 

keputusan dengan bijak. Selain hal itu, seseorang yang memiliki kecerdasan 

emosional, cerdas menganalisa, merencanakan dan menyelesaikan masalah, 

mulai dari yang ringan hingga kompleks. Kecerdasan emosi dapat dipelajari 

dimana saja dan kapan saja, salah satunya di lingkungan sekolah. 

Pentingnya memahami sejauh mana perkembangan kecerdasan 

emosional anak-anak usia sekolah menjadi suatu kebutuhan bagi orang tua, 

guru, maupun orang-orang yang berpengaruh langsung terhadap 

perkembangan anak. Semua orang tua dan guru memerlukan informasi agar 

                                                           
5 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, terj. Meita Tjandrasa dan Muslichah 

Zarkasih, (Jakarta: Erlangga, 2000), hal. 210. 
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mereka mampu menentukan langkah yang dapat diambil dalam menghadapi 

berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan anak. Kecerdasan 

emosional memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan di 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Bahkan kecerdasan emosional 

dapat ditunjukkan melalui kemampuan seseorang untuk menyadari apa yang 

seseorang dan orang lain rasakan. 

Salah satu cara mengungkapkan emosi/perasaan adalah melalui 

penggunaan bahasa. Bahasa dipergunakan pada sebagian besar akivitas 

manusia, tanpa bahasa manusia tidak dapat mengungkapkan perasaannya, 

menyampaikan keinginan, memberikan saran dan pendapat, bahkan sampai 

tingkat pemikiran seseorang berkaitan dengan bahasa. Semakin tinggi tingkat 

penguasaan bahasa seseorang, semakin baik pula penggunaan bahasa dalam 

berkomunikasi.6 Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi 

antarmanusia dan fungsi lain adalah sebagai alat berpikir, mengungkapkan 

perasaaan dan pendukung keseluruhan pengetahuan manusia. 

Bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam sebuah proses 

pembelajaran merupakan salah satu unsur kebudayaan yang lahir dari 

kebutuhan dasar manusia dalam upaya meningkatkan kehidupannya. 

Masyarakat Jawa memiliki Bahasa Jawa sebagai salah satu ciri khas kearifan 

lokal dan sarana berkomunikasi antaranggota masyarakat Jawa. Bahasa Jawa 

sarat akan nilai-nilai tata krama yang memberikan sumbangan pembentukan 

kepribadian bagi para pelakunya. Dalam kaitannya dengan pendidikan, 

                                                           
6 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, cetakan keempat: 2013), hal. 226. 
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Bahasa Jawa menjadi kurikulum muatan lokal wajib yang harus diajarkan di 

setiap jenjang sekolah khususnya di daerah D.I. Yogyakarta dan Jawa 

Tengah. 

Pembelajaran di MI Muhammadiyah Serangrejo yang sarat akan nilai-

nilai tata krama melalui penggunaan bahasa yang sopan dan santun. Bahasa 

Jawa sebagai bahasa yang digunakan dalam interaksi di madrasah perlu 

dipahami dan diterapkan dengan baik oleh warga sekolah sesuai dengan 

unggah-ungguh Bahasa Jawa. Namun tidak sedikit kendala-kendala yang 

muncul ketika berkomunikasi dengan Bahasa Jawa, seperti penggunaan 

bahasa yang kurang tepat seperti menggunakan ngoko ketika berbicara 

dengan guru. 

Ketika penyusun melaksanakan praktek PPL-KKN di MI 

Muhammadiyah Serangrejo, ada satu murid pindahan dari Jakarta bernama 

Farrel. Ia mulai masuk sekolah di MIM Serangrejo pada bulan Agustus 2014. 

Di awal-awal ia masuk sekolah Farrel terlihat kesulitan dalam berkomunikasi 

dengan teman-temannya menggunakan Bahasa Jawa. Meskipun ia paham 

maksud teman-temannya yang menggunakan Bahasa Jawa, namun ia masih 

belum bisa berbicara mengunakan Bahasa Jawa. Ia pernah terlihat memukul 

temannya. Ketika ditanya mengapa ia memukul temannya Farrel mengatakan 

bahwa ia digoda temannya. Farrel paham maksud perkataan temannya, 

namun tidak mengetahui ucapannya dalam Bahasa Jawa. Alhasil Farrel sering 
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terlihat diam dan belum saling berbicara/berkomunikasi dengan sesama kelas 

V lainnya.7 

Reaksi yang ditunjukkan Farrel merupakan hasil pemahaman terhadap 

aksi dari temannya. Ia tahu dan merasakan ketika ia marah kemudian 

memukul temannya. Kemampuan memberi nama pada emosi adalah salah 

satu bagian integral kecerdasan emosi dalam aspek self awarenes. Di sini 

individu mampu mengamati diri, menghimpun kosa kata untuk melabeli 

perasaannya, serta mengetahui hubungan antara pikiran, perasaan, dan reaksi. 

Mengetahui aneka ragam perasaan yang muncul memungkinkan individu 

untuk mengenal diri mereka sendiri. Seseorang menjadi tahu bahwa emosi itu 

benar-benar nyata ada dalam diri dengan membahasakannya dengan kata-

kata.8 

Seiring dengan berjalannya waktu, Farrel semakin memahami dan 

mampu berkomunikasi dengan Bahasa Jawa. Pemahaman Bahasa Jawa Farrel 

menurut wali kelas V didukung pula dengan motivasi untuk memahami 

Bahasa Jawa, karena teman-teman Farrel yang selalu berkomunikasi dengan 

Bahasa Jawa, sehingga tidak lama bagi Farrel untuk bisa berkomunikasi 

dengan Bahasa Jawa. Guru menggunakan dua bahasa ketika memberikan 

penjelasan yaitu Bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Guru menjelaskan 

                                                           
7 Hasil pengamatan saat pelaksanaan PPL-KKN Integratif di MI Muhammadiyah 

Serangrejo. 
8 Wahyu Widhiarso. Pengaruh Bahasa terhadap Pikiran. Fakultas Psikologi UGM. 2005. 

Diakses dari http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files/hubungan_antara_bahasa_dan_pikiran.pdf. 18 
Juni 2015 
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dengan Bahasa Jawa, kemudian guru mengartikan ke dalam Bahasa Indonesia 

penjelasan yang telah disampaikan tersebut.9 

Informasi di atas menunjukkan bahwa motivasi berperan untuk 

mendorong siswa memahami Bahasa Jawa. Selain itu guru kelas 

menunjukkan bahwa melalui keterampilan membina hubungan, guru dapat 

membimbing dan memberikan solusi atau bantuan agar siswanya mampu 

memahami apa yang disampaikan guru dengan baik. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa ada unsur-unsur kecerdasan emosional yang 

diterapkan baik dalam pembelajaran maupun interaksi di lingkungan 

madrasah.  Nilai-nilai kecerdasan emosional yang ada dalam proses belajar 

Bahasa Jawa di madrasah perlu dipahami dan diterapkan agar dapat tertanam 

aspek nilai kecerdasan emosi dalam diri siswa melalui penggunaan Bahasa 

Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari dengan baik dan benar serta 

dapat memberikan dampak perubahan yang positif baik untuk peserta didik 

maupun pendidik itu sendiri. 

Bahasa Jawa sebagai salah satu bagian dari local wisdom 

keberadaannya kini menjadi perhatian. Usaha yang dilakukan pemerintah 

untuk melestarikan keberadaan Bahasa Jawa khususnya di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yaitu dengan adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal 

Wajib di Sekolah/Madrasah. Muatan lokal Bahasa Jawa di sekolah/madrasah 

                                                           
9 Hasil wawancara dengan Ibu Nur Wachidatul Asmak, S.Ag., MSI. guru pengampu kelas 

V, pada hari Senin, 12 Januari 2015 pukul 14.00 wib. 
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berfungsi sebagai wahana menyemaikan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, 

moral, spiritual dan karakter.10  

Sesuai dengan tujuan mempelajari Bahasa Jawa yang salah satunya 

adalah mampu menggunakan Bahasa Jawa untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. Pembelajaran Bahasa 

Jawa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kematangan dan 

kecerdasan emosional. Sedangkan kecerdasan emosional sendiri sangat perlu 

diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Jawa agar siswa memiliki 

kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi. Dalam masyarakat Jawa 

menggunakan Bahasa Jawa yang baik melalui pengelolaan emosi yang baik 

serta mampu memahami diri sendiri dan sekitar dengan baik. Perlu diingat 

bahwa dalam menggunakan Bahasa Jawa terdapat berbagai macam tata krama 

yang diterapkan, sehingga diperlukan pengendalian diri agar tidak mampu 

berkata, bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan tata krama dalam 

masyarakat Jawa. 

Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk mengadakan 

penyusunan mengenai bagaimana guru menerapkan nilai-nilai kecerdasan 

emosional melalui pembelajaran Bahasa Jawa. Penyusun memilih melakukan 

penelitian di kelas V MI Muhammadiyah Serangrejo dengan pertimbangan 

bahwa penyusun sudah melihat secara langsung proses pembelajaran di kelas 

V MI Muhammadiyah Serangrejo yang sarat akan tata krama dan 

mengajarkan penanaman nilai-nilai yang positif kepada siswa. Penyusun 

                                                           
10 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 64/KEP/2013 tentang Mata 

Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah, Bab I pasal 3. 
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merasa akan mudah mendapatkan data secara detail. Sehingga penyusun 

memandang perlu mengetahui bagaimana nilai-nilai kecerdasan emosional 

diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Jawa, mengingat Bahasa Jawa  adalah 

bahasa komunikasi sehari-hari. Judul penyusunan yang penyusun angkat 

yaitu “Implementasi Kecerdasan Emosional dalam Pembelajaran Bahasa 

Jawa Kelas V MI Muhammadiyah Serangrejo Kulwaru Wates”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas maka dapat 

dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai kecerdasan emosional dalam 

pembelajaran Bahasa Jawa kelas V di MI Muhammadiyah Serangrejo? 

2. Bagaimana tanggapan siswa kelas V di MI Muhammadiyah Serangrejo 

mengenai pembelajaran Bahasa Jawa? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi nilai-nilai 

kecerdasan emosional dalam pembelajaran Bahasa Jawa siswa kelas V  di 

MI Muhammadiyah Serangrejo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai kecerdasan emosional dalam 

pembelajaran Bahasa Jawa kelas V di MI Muhammadiah Serangrejo. 

2. Untuk mengetahui tanggapan siswa kelas V di MI Muhammadiyah 

Serangrejo terhadap pembelajaran Bahasa Jawa. 
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3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi nilai-

nilai kecerdasan emosional dalam pembelajaran Bahasa Jawa kelas V di 

MI Muhammadiyah Serangrejo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Dapat menambah wacana keilmuan, khususnya tentang penerapan nilai-

nilai kecerdasan emosional dalam pembelajaran Bahasa Jawa di 

madrasah. 

b. Sebagai sumbangan data ilmiah di bidang pendidikan bagi Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan wawasan mengenai penerapan kecerdasan 

emosional bagi penyusun sebagai modal untuk mempersiapkan diri 

sebagai calon pendidik yang baik dan profesional. 

b. Bagi pendidik, diharapkan hasil dari penyusunan ini dapat menjadi 

umpan balik dalam rangka meningkatkan kemampuan menerapkan nilai 

kecerdasan emosi pada anak didiknya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

“Implementasi  Kecerdasan Emosional dalam Pembelajaran Bahasa Jawa 

Kelas V MI Muhammadiyah Serangrejo” pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi nilai-nilai kecerdasan emosional dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa di kelas V MI Muhammadiyah Serangrejo diterapkan dalam lima 

aspek, yaitu nilai kesadaran diri, nilai pengendalian diri, motivasi, empati 

dan kemampuan membina hubungan. Proses pembelajaran Bahasa Jawa 

mengandung nilai-nilai kecerdasan emosional yang disampaikan guru 

kepada siswa dengan berbagai metode. Nilai-nilai kesadaran diri 

diterapkan dengan metode ceramah memberikan nasihat-nasihat kepada 

siswa dan pemberian contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. Nilai-nilai pengendalian diri disampaikan dengan metode 

tanya jawab dan metode ceramah kepada siswa. Sedangkan motivasi 

kepada siswa dalam belajar Bahasa Jawa disampaikan dengan mengaitkan 

metode ceramah, motivasi teman sebaya, dan pemberian sanksi. Nilai-nilai 

empati disampaikan dengan tanya jawab dan pemberian pemahaman. Nilai 

kecerdasan emosional yang terakhir yaitu kemampuan membina hubungan 

diimplementasikan dengan pemberian arahan dan perintah langsung serta 

metode ceramah memberi penjelasan dan pengarahan. 
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2. Siswa kelas V MI Muhammadiyah Serangrejo menyampaikan berbagai 

macam tanggapan mengenai pembelajaran Bahasa Jawa. Semua siswa 

mengungkapkan bahwa cara mengajar yang dilakukan guru sudah baik, 

dan mereka merasa senang ketika diajar oleh guru pengampu Bahasa Jawa. 

Dari 19 siswa kelas V, hampir semua siswa menyukai pelajaran Bahasa 

Jawa dan hanya satu siswa yang tidak menyukai pelajaran Bahasa Jawa. 

Ketika proses pembelajaran Bahasa Jawa, siswa merasa senang dan 

memperhatikan pembelajaran dengan baik. Siswa-siswi kelas V MI 

Muhammadiyah Serangrejo berharap agar pembelajaran Bahasa Jawa 

kedepannya akan semakin baik dan semua siswa mendapat nilai yang baik 

serta bisa menggunakan Bahasa Jawa yang baik dalam kehidupan sehari-

hari.  

3. Faktor pendukung dalam implemetasi kecerdasan emosional melalui 

pembelajaran Bahasa Jawa diataranya buku pegangan yang mudah 

diperoleh, siswa merasa butuh mempelajari Bahasa Jawa, lingkungan 

belajar yang mendukung. Sedangkan faktor yang menghambat 

implementasi kecerdasan emosional melalui pembelajaran Bahasa Jawa 

yaitu kurangnya kesadaran membaca mayoritas siswa kelas V, kurangnya 

antusias siswa ketika pembelajaran Bahasa Jawa disampaikan dengan 

bercerita, motivasi belajar siswa yang kurang serta siswa kurang kreatif 

dan berani dalam menjawab pertanyaan guru. 

 

 



95 
 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran yang dapat penyusun 

sampaikan sebagai berikut: 

1. Guru 

a. Dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa Jawa guru perlu 

memvariasikan berbagai metode agar siswa lebih bersemangat dan 

mampu menyerap apa yang yang disampaikan guru dengan baik. 

b. Selalu menanamkan nilai-nilai dan sikap-sikap yang mencerminkan 

kecerdasan emosional dalam setiap kesempatan, agar terbentuk 

karakater-karakter siswa yang memiliki kematangan emosi sesuai 

dengan usianya. 

c. Guru memberikan kesempatan dan mendorong siswa-siwa kelas V 

untuk lebih aktif dalam pembelajaran Bahasa Jawa. Sebagai wahana 

latihan siswa dalam berinteraksi dengan sekitarnya dan melatih 

kecerdasan emosional. 

d. Tanpa lelah membimbing siswa dalam melakukan pembiasaan-

pembiasaan, pelatihan yang mencerminkan kecerdasan emosi dalam 

interaksi sehari-hari baik ketika di dalam madrasah maupun di luar 

madrasah. 

2. Siswa 

a. Siswa hendaknya lebih berani dan aktif dalam proses pembelajaran. 

Berani mengungkapkan pendapatnya tidak perlu takut salah ketika 

belajar. 
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b. Banyak belajar dan berlatih Bahasa Jawa agar mampu menguasai 

kompetensi dengan baik. 

c. Siswa tidak segan bertanya kepada guru, meminta penjelasan kepada 

guru ketika belum paham, agar keberanian berbicara siswa juga 

terlatih. 

d. Siswa lebih mendisiplinkan diri dan tidak malas untuk mengerjakan 

semua tugas-tugas yang diberikan guru walaupun dengan segala 

keterbatasan yang ada, harus tetap berusaha. 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, 

hidayah serta karunianya yang tiada henti diberikan kepada hamba-

hambaNya. Dengan kemudahan jalan dan ridlo-Nya penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. 

Penyusun menyadari bahwa apa yang penyusun susun jauh dari 

sempurna. Adanya kekurangan dan kesalahan dalam tulisan ini merupakan 

keterbatasan pengetahuan dan wawasan penyusun, karena sesungguhnya tak 

ada gading yang tak retak. Sebagai harapan untuk kesempurnaan karya ini, 

untuk itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat 

penyusun perlukan. 

Akhirnya tidak lupa pada semua pihak yang turut serta membantu dan 

terlibat dalam pembuatan skripsi ini, penyusun haturkan terimakasih. 

Penyusun juga memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga 

skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. 
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PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

 

A. Pedoman Observasi Pembelajaran 

1. Proses pembelajaran Bahasa Jawa meliputi: materi pembelajaran dan 

proses pembelajaran. 

2. Penyampaian nilai-nilai aspek kecerdasan emosional melalui 

pembelajaran Bahasa Jawa. 

3. Metode yang digunakan dalam penyampaian nilai kecerdasan 

emosional dalam pembelajaran Bahasa Jawa. 

 

B. Pedoman Wawancara 

1. Wawancara guru kelas 

a. Apa yang ibu ketahui tentang kecerdasan emosional? 

b. Bagaimana perkembangan pembelajaran Bahasa Jawa siswa kelas V 

dari awal tahun pelajaran hingga saat ini? 

c. Bagaimana menurut ibu kaitan antara kecerdasan emosional dengan 

pembelajaran Bahasa Jawa? 

d. Apa masalah-masalah emosional anak yang biasa dihadapi ibu ketika 

sedang mengajar Bahasa Jawa? 

e. Bagaimana cara menangani masalah tersebut? 

f. Metode apa yang biasa digunakan dalam penerapan nilai pemahaman 

diri? 

g. Metode apa yang biasa digunakan dalam penerapan pengendalian diri? 

h. Metode apa yang biasa digunakan dalam penerapan nilai-nilai 

motivasi? 

i. Metode apa yang biasa digunakan dalam penerapan nilai empati? 

j. Metode apa yang biasa digunakan dalam penerapan nilai keterampilan 

sosial? 

k. Apa saja faktor yang mendukung penerapan nilai-nilai kecerdasan 

emosional ketika pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa? 

l. Apa saja faktor yang menghambat penerapan nilai-nilai kecerdasan 

emosional ketika pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa? 

2. Wawancara siswa 

a. Apa yang kamu ketahui tentang pelajaran Bahasa Jawa? 

b. Apa yang pikirkan ketika mengikuti pelajaran Bahasa Jawa? 

c. Bagaimana perasaan ketika mengikuti pelajaran Bahasa Jawa? 

d. Apakah adik menyukai pelajaran Bahasa Jawa? Apa alasannya? 

e. Bagian apa yang paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa? 

f. Apakah mudah memahami Bahasa Jawa? 
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g. Bagaimana tentang ibu guru? 

h. Menurut adik bagaimana pembelajaran yang dilakukan ibu guru? 

i. Apa yang lakukan apabila ibu guru sedang berbicara di depan kelas? 

j. Apa yang dilakukan ketika mendapat tugas Bahasa Jawa dari ibu guru? 

k. Bagaimana perasaan setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa? 

l. Bagaimana harapan terhadap pembelajaran Bahasa Jawa di kelas? 

3. Wawancara PLH kepala madrasah 

a. Apa yang ibu ketahui tentang kecerdasan emosional? 

b. Bagaimana pentingnya kecerdasan emosional bagi siswa-siswa MI? 

c. Dari lima aspek kecerdasan emosional, aspek manakah yang paling 

penting dimiliki oleh siswa-siswa MI? 

d. Bagaimana menurut ibu kaitan antara kecerdasan emosional dengan 

pembelajaran Bahasa Jawa? 

e. Bagaimana pentingnya menerapkan kecerdasan emosional dalam 

pembelajaran Bahasa Jawa? 

f. Menurut ibu bagaimana karakter siswa-siswa kelas V? 

g. Harapan ibu terhadap perkembangan kecerdasan emosional siswa-

siswa MI Muhammadiyah Serangrejo? 

 

C. Pedoman Dokumentasi 

1. Identitas dan perkembangan MI Muhammadiyah Serangrejo 

2. Data guru dan siswa kelas V MI Muhammadiyah Serangrejo 

3. Instrumen pembelajaran Bahasa Jawa (RPP) 

4. Gambar-gambar pembelajaran Bahasa Jawa. 
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LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

 

Pengamatan ke : _________________________ 

Hari, tanggal  : Sabtu, ___________________ 

Pukul   : 07.00-08.10 WIB 

 

1. Materi pembelajaran Bahasa Jawa 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Proses berlangungnya pembelajaran 

a. Kegiatan pendahuluan 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

b. Kegiatan inti 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

c. Kegiatan penutup 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Aspek kesadaran diri 

a. Penerapan nilai-nilai kesadaran diri 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b. Metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai kesadaran diri 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Aspek pengendalian diri 
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a. Penerapan nilai-nilai pengendalian diri 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b. Metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai pengendalian diri 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Aspek motivasi 

a. Penerapan nilai-nilai motivasi 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b. Metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai motivasi 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. Aspek empati 

a. Penerapan nilai-nilai empati 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b. Metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai empati 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. Aspek membina hubungan 

a. Penerapan nilai-nilai membina hubungan 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b. Metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai keterampilan 

sosial 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Observer 

 

 

Asthy Noviahristhy  
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CATATAN LAPANGAN I 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 28 Februari 2015 

Waktu    : 07.00-08.10 

Lokasi    : Ruang kelas V 

Sumber Data   : Ibu Asmak dan siswa kelas V 

__________________________________________________________________ 

Deskripsi Data: 

 Peneliti melakukan observasi pembelajaran Bahasa Jawa yang pertama 

untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai kecerdasan emosional melalui 

Bahasa Jawa. Peneliti secara langsung mengamati proses pembelajaran Bahasa 

Jawa di kelas V dan bagaimana guru menerapkan nilai-nilai kecerdasan emosional 

selama pembelajaran berlangsung. 

Pada observasi ini diperoleh penerapan nilai-nilai kesadaran diri dan  nilai 

motivasi. Guru lebih banyak menerangkan kepada siswa. Dalam menyampaikan 

pembelajaran kepada siswa nilai kecerdasan emosi yang guru sisipkan di 

dalamnya disampaikan dengan metode ceramah, pemberian contoh-contoh dan 

pengarahan kepada siswa. 

Interpretasi: 

Dari lima aspek kecerdasan emosional, terdapat dua aspek yang 

disampaikan nilai-nilainya dalam proses pembelajaran Bahasa Jawa yaitu aspek 

kesadaran diri dan aspek motivasi. Aspek ini disampaikan berdasarkan materi 

pembelajaran Bahasa Jawa yang sedang dipelajari. 
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CATATAN LAPANGAN II 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 7 Maret 2015 

Waktu    : 07.00-08.10 

Lokasi    : Ruang kelas V 

Sumber Data   : Ibu Asmak dan siswa kelas V 

__________________________________________________________________ 

Deskripsi data: 

 Pengamatan proses pembelajaran Bahasa Jawa yang kedua untuk 

mengetahui proses penerapan nilai-nilai kecerdasan emosional selanjutnya. 

Peneliti secara langsung mengamati proses pembelajaran Bahasa Jawa di kelas V 

dan bagaimana guru menerapkan nilai-nilai kecerdasan emosional selama 

pembelajaran berlangsung. 

Pada observasi ini diperoleh penerapan nilai kemampuan membina 

hubungan. Ditunjukkan dengan upaya guru yang mengarahkan siswa yang tidak 

mendapatkan meja untuk belajar kemudian diperinahkan untuk bergabung dengan 

teman lainnya. Farel dan Achmad tidak mendapat meja dikarenakan meja 

digunakan di kelas IV untuk latihan ujian. 

Interpretasi: 

Dari kelima aspek kecerdasan emosional, terlihat satu aspek saja yang 

diterapkan guru. Kemampuan membina hubungan yang ditunjukkan guru adalah 

kemampuan menyelesaikan suatu permasalahan.  
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CATATAN LAPANGAN III 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 7 Maret 2015 

Waktu    : 10.00-13.00 

Lokasi    : Ruang kelas V dan sekitar ruang kelas V 

Sumber Data   : Siswa kelas V  

__________________________________________________________________ 

Deskripsi Data: 

Wawancara ini dilakukan kepada 19 siswa kelas V secara bergantian. 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran Bahasa Jawa. 

Siswa diwawancarai mengenai proses pembelajaran Bahasa Jawa, 

perasaan mereka serta harapan terhadap pembelajaran Bahasa Jawa. Siswa 

memiliki tanggapan yang beragam mengenai pembelajaran Bahasa Jawa.  

Interpretasi: 

Siswa menjawab pertanyaan dengan berbagai macam tanggapan dan 

pendapat masing-masing. 



 108   
 

CATATAN LAPANGAN IV 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 14 Maret 2015 

Waktu    : 07.00-08.10 

Lokasi    : Ruang kelas V 

Sumber Data   : Ibu Asmak dan siswa kelas V 

__________________________________________________________________ 

Deskripsi Data: 

 Observasi yang ketiga dalam proses pembelajaran Bahasa Jawa. Peneliti 

secara langsung mengamati proses pembelajaran Bahasa Jawa di kelas V dan 

bagaimana guru menerapkan nilai-nilai kecerdasan emosional selama 

pembelajaran berlangsung. 

Pada observasi ini diperoleh penerapan tiga aspek kecerdasan emosional. 

Kesadaran diri akan tugas dan tanggung jawab sebagai siswa disampaikan guru 

dengan memberikan penjelasan dan pengarahan. Nilai motivasi disampaikan guru 

dengan memberikan contoh dan nasihat tentang pentingnya membiasakan diri 

untuk menulis dengan baik dan bersemangat dalam belajar. Kemampuan membina 

hubungan berupa nilai-nilai kerjasama dalam mengerjakan tugas siswa 

disampaikan dengan memberikan nasihat dan pengarahan. 

Interpretasi: 

Nilai-nilai kesadaran diri, motivasi dan kemampuan membina hubungan 

yang disampaikan berkaitan dengan pembiasaan-pembiasaan positif terhadap 

siswa. 
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CATATAN LAPANGAN V 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Selasa, 24 Maret 2015 

Waktu    :  

Lokasi    : Ruang kelas V 

Sumber Data   : Ibu Asmak 

__________________________________________________________________ 

Deskripsi Data: 

 Wawancara kepada guru pengampu Bahasa Jawa kelas V sekaligus wali 

kelas V untuk memperoleh data mengenai proses pembelajaran Bahasa Jawa dan 

kaitan pembelajaran Bahasa Jawa dan nilai-nilai kecerdasan emosional. 

Guru mengungkapkan bahwa pembelajaran Bahasa Jawa kelas V lebih 

banyak didominasi oleh guru. Siswa banyak mendengarkan penjelasan yang 

diberikan guru. Kecerdasan emosional merupakan salah satu nilai yang penting 

disampaikan dan diajarkan kepada siswa. Metode yang digunakan untuk 

menyampaikan nilai-nilai kecerdasan emosional beragam, seperti ceramah, 

diskusi, trial, metode teman sebaya dan pemberian contoh. Kecerdasan emosional 

dalam pembelajaran Bahasa Jawa bisa berkaitan dengan materi yang sedang 

dipelajari, berkaitan dengan situasi pembelajaran maupun melalui nasihat kepada 

siswa yang sifatnya adalah penanaman nilai-nilai kepada siswa. 

Interpretasi: 

Penerapan kecerdasan emosional melalui pembelajaran Bahasa Jawa 

disampaikan dengan beragam metode. Pembelajaran Bahasa Jawa khususnya dan 

pembelajaran lainnya pada umumnya merupakan media untuk penanaman nilai 

kepada siswa. 
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CATATAN LAPANGAN VI 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 28 Maret 2015 

Waktu    : 07.00-08.10 

Lokasi    : Ruang kelas V 

Sumber Data   : Ibu Asmak dan siswa kelas V 

__________________________________________________________________ 

Deskripsi Data: 

 Observasi keempat dalam proses pembelajaran Bahasa Jawa, peneliti 

secara langsung mengamati proses pembelajaran Bahasa Jawa di kelas V dan 

bagaimana guru menerapkan nilai-nilai kecerdasan emosional selama 

pembelajaran berlangsung. 

Pada observasi ini kecerdasan emosional yang diterapakan adalah 

kesadaran diri dan motivasi. Kesadaran diri berkaitan dengan kesadaran diri dalam 

mengakui kesalahan dan tidak merasa selalu benar. Disampaikan dengan tanya 

jawab kepada siswa kemudian guru memberikan penjelasan. Motivasi 

disampaikan guru dengan peringatan akan adanya sanksi/hukuman bagi siswa 

yang mengulangi tidak mengerjakan PR Bahasa Jawa. Tujuannya adalah agar 

siswa tidak mengulangi tidak mengerjakan PR. 

Interpretasi: 

Nilai kesadaran diri dan motivasi yang disampaikan berkaitan dengan 

pembiasaan-pembiasaan positif terhadap siswa. Melalui tanya jawab siswa dilatih 

untuk berbahasa Jawa yang baik dan benar. 
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CATATAN LAPANGAN VII 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 4 April 2015 

Waktu    : 07.00-08.10 

Lokasi    : Ruang kelas V 

Sumber Data   : Ibu Asmak dan siswa kelas V 

__________________________________________________________________ 

Deskripsi Data: 

 Observasi yang kelima dalam proses pembelajaran Bahasa Jawa ini 

peneliti secara langsung mengamati proses pembelajaran Bahasa Jawa di kelas V 

dan bagaimana guru menerapkan nilai-nilai kecerdasan emosional selama 

pembelajaran berlangsung. 

Aspek kecerdasan emosional yang diterapkan dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa pada pengamatan ini adalah aspek empati dan motivasi. Nilai-nilai yang 

mencerminkan empati berupa siswa didorong menganalisa tentang antusias warga 

dan perasaan warga yang menyukai kesenian Jathilan. Siswa menyebutkan faktor-

faktor yang membuat warga menyukai Jathilan. Motivasi yang disampaikan 

dengan mengaitkan hadist tentang menuntut ilmu. 

Interpretasi: 

Nilai-nilai motivasi dan empati disampaikan berdasarkan pada materi 

Bahasa Jawa yang sedang dipelajari dan dikaitkan dengan nilai-nilai agama dalam 

hadist. 
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CATATAN LAPANGAN VIII 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 11 April 2015 

Waktu    : 07.00-08.10 

Lokasi    : Ruang kelas V 

Sumber Data   : Ibu Asmak dan siswa kelas V 

__________________________________________________________________ 

Deskripsi Data: 

 Pada observasi pembelajaran Bahasa Jawa ini peneliti secara langsung 

mengamati proses pembelajaran Bahasa Jawa di kelas V dan bagaimana guru 

menerapkan nilai-nilai kecerdasan emosional selama pembelajaran berlangsung. 

Aspek kecerdasan emosional yang diterapkan pada pembelajaran ini 

berupa penanaman nilai pengendalian diri. Berdasarkan pada paribasan Jawa, 

yaitu rukun agawe santosa, guru kemudian menjelaskan dan memberi contoh 

pentingnya kerukunan dan usaha untuk mewujudkan adalah dengan 

mengendalikan diri, perkataan, sikap dan tingkah laku masing-masing 

Interpretasi: 

Nilai pengendalian diri disampaikan berdasarkan pada materi Bahasa Jawa 

yang sedang dipelajari, disampaikan dengan memberikan penjelasan kepada 

siswa. 
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CATATAN LAPANGAN IX 

Metode Pengumpulan Data : Observasi dan Dokumentasi 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 25 April 2015 

Waktu    : 07.00-08.10 

Lokasi    : Ruang kelas V 

Sumber Data   : - 

__________________________________________________________________ 

Deskripsi Data: 

 Peneliti melakukan pengamatan di ruang kelas, mengambil gambar dan 

mengamati ruang kelas dan menghitung taksiran luas kelas. Ruang kelas 

berukuran ± 7x 6 meter. 

Interpretasi: 

Ruang kelas cukup nyaman dan cukup luas untuk 19 siswa kelas V. 
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CATATAN LAPANGAN X 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 2 Mei 2015 

Waktu    : 13.00 

Lokasi    : Ruang guru 

Sumber Data   : Ibu Sumarsih 

__________________________________________________________________ 

Deskripsi Data: 

 Wawancara kepada guru yang menjabat Pelaksana Tugas Harian Kepala 

Madrasah yaitu Ibu Sumarsih. Beliau juga wali kelas IV. Wawancara dilakukan 

untuk memperoleh data pendukung mengenai kaitan pembelajaran Bahasa Jawa 

dan nilai-nilai kecerdasan emosional. 

Hasil wawancara diungkapkan bahwa kecerdasan emosional sangat 

penting diterapkan dalam pembelajaran. Pembelajaran Bahasa Jawa menjadi 

media yang sangat bagus untuk menyampaikannnya karena Bahasa Jawa ada 

mengutamakan cara berkomunikasi dan berinteraksi yang mengutamakan tata 

krama. Bahasa Jawa adalah bahasa yang sarat akan tata krama dan sopan santun. 

Kecerdasan emosional harus diajarkan pada anak sejak dini caranya adalah 

melalui pembiasaan-pembiasaan positif. 

Interpretasi: 

Kecerdasan emosional sangat penting dan bisa diterapkan melalui 

pembelajaran Bahasa Jawa. Diperlukan metode yang tepat untuk menyampaikan 

kepada siswa agar siswa berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. 
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OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN I 

 

Hari, tanggal  : Sabtu, 28 Februari 2015 

Pukul   : 07.00-08.10 WIB 

Kelas   : V (lima) 

1. Materi pembelajaran Bahasa Jawa 

Wulangan 4: wacan Cindhe Laras, ulangan wulangan 4 (Buku Sinau 

Basa Jawa Kelas V, hal. 52-55) 

2. Proses berlangsungnya pembelajaran 

a. Kegiatan pendahuluan 

1) Siswa membaca surat-suratan pendek setelah bel berbunyi 

2) Guru memberi salam, kemudian siswa menyalami guru 

3) Guru menanyakan PR kepada siswa (sinten sek boten garap?) 

b. Kegiatan inti 

1) Siswa dan guru bersama-sama mengoreksi PR mengenai bacaan 

Cindhe Laras. 

2) Siswa mengerjakan soal ulangan hal. 52-55 

3) Siswa dan guru bersama-sama mengoreksi hasil kerjaan siswa 

c. Kegiatan penutup 

1) Guru memberikan PR untuk pertemuan berikutnya mengenai awalan 

dan akhiran 

2) Mengakhiri pembelajaran dengan melafalkan hamdalah 

3) Guru mengakhiri pebelajaran dengan salam. 

3. Aspek kesadaran diri 

a. Penerapan nilai-nilai kesadaran diri 

Berdasarkan bacaan, terdapat bacaan “Raden Putra kaget penggelihe 

lan muwun” yang artinya Raden Putra merasa terkejut dan menangis. Dari 

teks tersebut guru kemudian menjelaskan bahwa Raden Putra menangis 

karena kesalahannya. Maka dari itu perlu dicontoh bahwa ketika 

melakukan kesalahan kita harus menyadari kesalahan yang telah kita buat. 

Jangan tertawa ketika melakukan kesalahan, kemudian segera 
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memperbaikinya. Misalnya ketika sedang menjadi petugas upacara, 

kemudian melakukan kesalahan, jangan tertawa namun tetap siap dan 

menyelesaikan tugas selanjutnya. Selain itu bagi teman-teman lainnya 

yang melihat, jangan menertawakan temannya yang melakukan kesalahan. 

b. Metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai kesadaran 

diri 

Metode yang digunakan dalam menyampaikan nilai-nilai kesadaran 

diri kepada siswa adalah dengan ceramah, melalui penjelasan disertai 

contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Aspek motivasi 

a. Penerapan nilai-nilai motivasi 

Ketika guru menanyakan apakah ada yang tidak mengerjakan PR, 

ternyata ada siswa yang tidak mengerjakan yaitu Farrel. Setelah ditanya 

apa alasannya mengapa tidak mengerjakan PR, ternyata dikarenakan tidak 

memiliki buku pelajaran. Setelah mendengarkan yang dikatakan Farrel, 

kemudian guru memberikan arahan kepada Farrel dan semua siswa kelas 

V bahwa perlu diingat bahwa Bahasa Jawa harus dipelajari dengan baik, 

karena kita tinggal di Jawa. Guru menekankan bahwa jika bukan kita 

orang Jawa yang mau mempelajari Bahasa Jawa, siapa lagi yang akan 

mempelajarinya. Selain itu, jika di beri PR harus dikerjakan bagaimanapun 

caranya, karena itu merupakan tanggung jawab sebagai siswa yang telah 

diberikan tugas oleh guru. 

b. Metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai motivasi 

Guru memberikan pengarahan dan ceramah untuk menasihati 

siswa-siswanya. 

 

Observer 

 

 

Asthy Noviahristhy 
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OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN II 

 

Hari, tanggal  : Sabtu, 7 Maret 2015 

Pukul   : 07.00-08.10 WIB 

Kelas   : V (lima) 

1. Materi pembelajaran Bahasa Jawa 

a. Awalan dan akhiran 

b. Tembung camboran 

2. Proses berlangsungnya pembelajaran 

a. Kegiatan pendahuluan 

1)  Siswa membaca surat-suratan pendek setelah bel berbunyi. 

2) Guru memberi salam, kemudian siswa menyalami guru. 

3) Guru menanyakan PR kepada siswa. 

b. Kegiatan inti 

1) Siswa menuliskan hasil pekerjaan mengenai awalan dan akhiran di 

papan tulis. 

2) Siswa dan guru bersama-sama mengoreksi hasil kerjaan siswa. 

3) Siswa (satu per satu) menyebutkan contoh lain kata yang diberi 

awalan dan akhiran. 

4) Siswa dan guru bersama-sama menyebutkan contoh tembung 

camboran. 

5) Siswa mengerjakan soal mengenai tembung camboran. (siswa 

mencari di buku Pepak Basa Jawa) 

c. Kegiatan penutup 

1) Guru memberikan PR untuk pertemuan berikutnya. 

2) Mengakhiri pembelajaran dengan melafalkan hamdalah. 

3) Guru mengakhiri pebelajaran dengan salam. 

3. Aspek kemampuan membina hubungan 

a. Penerapan nilai-nilai kemampuan membina hubungan 

Sebelum pembelajaran dimulai, ada siswa yang tidak mendapat meja 

karena meja digunakan di kelas VI untuk ujian. Kemudian guru 
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mengarahkan siswa untuk duduk bertiga dengan teman lainnya. Guru 

mengatakan kepada siswa, jangan sampai siwa tidak menggunakan meja, 

karena akan membuat tidak nyaman dalam belajar. Guru berusaha 

mengkondisikan siswa agar dapat belajar dengan nyaman. 

b. Metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai kemampuan 

membina hubungan 

Guru memberikan arahan kepada siswa agar dapat mengondisikan 

diri sebelum memulai pembelajaran. 

 

 

Observer 

 

 

Asthy Noviahristhy 
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OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN III 

 

Hari, tanggal  : Sabtu, 14 Maret 2015 

Pukul   : 07.00-08.10 WIB 

Kelas   : V (lima) 

1. Materi pembelajaran Bahasa Jawa 

Tembung entar 

2. Proses berlangsungnya pembelajaran 

a. Kegiatan pendahuluan 

1) Siswa membaca surat-suratan pendek setelah bel berbunyi. 

2) Guru memberi salam, kemudian siswa menyalami guru. 

3) Guru menanyakan siapa siswa yang tidak hadir. 

4) Guru memberi motivasi agar fokus ke pelajaran. 

5) Guru menanyakan PR kepada siswa. 

b. Kegiatan inti 

1) Siswa dan guru bersama-sama mengoreksi PR mengenai bacaan Merti 

Desa. 

2) Siswa mengerjakan soal mengenai tembung entar. 

3) Siswa dan guru bersama-sama mengoreksi hasil kerjaan siswa. 

c. Kegiatan penutup 

1) Guru memberikan PR untuk pertemuan berikutnya. 

2) Mengaakhiri pembelajaran dengan melafalkan hamdalah 

3) Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam. 

3. Aspek kesadaran diri 

a. Penerapan nilai-nilai kesadaran diri 

Jika tidak memiliki buku paket untuk mengerjakan PR, harus 

berusaha untuk meminjam buku atau dengan mengerjakan bersama teman 

yang memiliki buku. Siswa putra mengerjakan di rumah siswa putra dan 

siswa putri ke rumah siswa putri. 
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b. Metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai kesadaran 

diri 

Guru memberikan penjelasan dan pengarahan kepada siswa agar 

berusaha untuk selalu mengerjakan tugas yang telah diberikan. 

4. Aspek motivasi 

a. Penerapan nilai-nilai motivasi 

 Ketika memberikan pembelajaran kepada siswa guru menjelaskan 

bahwa belajar itu harus semangat. Siswa-siswa kelas 5 harus 

semangat. Guru mengatakan, “esuk-esuk aja ngantuk, sinau kudu 

semangat”. 

 Siswa kelas 5 itu sudah bukan anak kecil lagi, sudah mulai remaja dan 

akan lebih baik jika mulai belajar membiasakan menulis dengan rapi. 

Jika tulisannya bagus maka akan yang melihatnya juga akan senang. 

b. Metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai motivasi 

Guru memberikan penjelasan dengan contoh: Tukul Arwana salah 

satu artis terkenal, karena banyak ide sehingga banyak orang yang tau. 

Dia bisa membuat orang menontonnya menjadi semangat. 

5. Aspek kemampuan membina hubungan 

a. Penerapan nilai-nilai kemampuan membina hubungan 

Nilai-nilai kemampuan membina hubungan yang disampaikan 

adalah kerjasama. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, siswa 

diperbolehkan saling bekerjasama, jangan sampai ada siswa yang tidak 

mengerjakan. 

b. Metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai kemampuan 

membina hubungan 

Guru memberikan nasihat kepada siswa, mengingatkan siswa jangan 

sampai mengulangi tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. 

 

Observer 

 

Asthy Noviahristhy 
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OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN IV 

 

Hari, tanggal  : Sabtu, 28 Maret 2015 

Pukul   : 07.00-08.10 WIB 

Kelas   : V (lima) 

1. Materi pembelajaran Bahasa Jawa 

Tembung entar dan Paribasan 

2. Proses berlangsungnya pembelajaran 

a. Kegiatan pendahuluan 

1) Siswa berdoa dan membaca surat-suratan pendek. 

2) Guru memberi salam, kemudian siswa menyalami guru. 

3) Guru menanyakan siapa siswa yang tidak hadir. 

4) Guru memberi motivasi agar fokus ke pelajaran. 

5) Guru menanyakan PR kepada siswa. 

b. Kegiatan inti 

1) Membuat dan mengungkapkan sau per satu kalimat permintaan. 

2) Mengoreksi PR mengenai Paribasan. 

3) Siswa mngerjakan soal mengenai tembung entar. 

4) Guru dan siswa bersama mengoreksi hasil kerjaan siswa. 

c. Kegiatan penutup 

1) Guru memberikan PR untuk pertemuan berikutnya buku hal.70. 

2) Mengakhiri pembelajaran dengan melafalkan hamdalah. 

3) Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam. 

3. Aspek kesadaran diri 

a. Penerapan nilai-nilai kesadaran diri 

Achmad mengatakan bahwa “Kula nyuwu pangapunten amargi 

wingi boten mlebet sekolah”. Memiliki makna, berani meminta maaf atas 

apa yang telah diperbuat. Bu Asmak menyampakan bahwa kita harus 

mengakui kesalahan dan jangan selalu merasa benar. Karena kita hidup 

bersama-sama jadi kita tidak mungkin tidak membuat kesalahan. 
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b. Metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai kesadaran 

diri 

Didahului dengan tanya jawab, kemudian guru menjelaskan  dan 

memberikan nasihat kepada siswa. 

4. Aspek motivasi 

a. Penerapan nilai-nilai motivasi 

Siswa diberi peringatan bagi yang tidak mengerjakan PR akan dberi 

hukuman/sanksi yaitu uang saku nya akan disita oleh guru.  

b. Metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai motivasi 

Dengan adanya sanksi bagi siswa yang tidak mengerjakan PR, maka 

akan memotivasi siswa agar mengerjakan PR. Dengan harapan akan 

tumbuh kesadaran pada siswa tidak perlu disuruh sudah mengerjakan PR. 

Metodenya sudah jelas yaitu dengan pemberian sanksi. 

 

 

Observer 

 

 

Asthy Noviahristhy 
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OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN V 

 

Hari, tanggal  : Sabtu, 4 April 2015 

Pukul   : 07.00-08.10 WIB 

Kelas   : V (lima) 

1. Materi pembelajaran Bahasa Jawa 

Ukara kandha lan ukara cerita 

2. Proses berlangsungnya pembelajaran 

a. Kegiatan pendahuluan 

1) Siswa berdoa dan membaca surat-suratan pendek. 

2) Guru memberi salam. 

3) Guru memberi motivasi agar fokus ke pelajaran. 

4) Guru menanyakan PR kepada siswa. 

b. Kegiatan inti 

1) Guru dan siswa bersama-sama mengoreksi PR siswa tembung entar. 

2) Siswa mengerjakan soal mengenai ukara kandha lan ukara crita. 

3) Siswa satu persatu membacakan hasil perkerjaan mereka. 

4) Guru memberikan umpan balik dan penjelasan mengenai istilah-istilah 

baru yang baru saja siswa temukan. 

c. Kegiatan penutup 

1) Guru memberikan PR untuk pertemuan berikutnya. 

2) Mengakhiri pembelajaran dengan melafalkan hamdalah. 

3) Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam. 

3. Aspek empati 

a. Penerapan nilai-nilai empati 

Memahami bagaimana masyarakat menyukai suatu kesenian 

tradisional. siswa diminta menganalisis kemudian menyebutkan faktor apa 

saja yang menyebabkan warga masyarakat menyukai Jathilan. Siswa 

diarahkan seolah mereka merasakan bagaimana antusias masyarakat dan 

perasaan mereka ketika menonton Jathilan. 
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a. Metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai motivasi 

Dengan melakukan tanya jawab, kemudian guru memberikan feed 

back dan penguatan terhadap pendapat siswa. 

4. Aspek kemampuan membina hubungan 

a. Penerapan nilai-nilai kemampuan membina hubungan 

Memberikan pemahaman bahwa sebagai makhluk beragama kita 

tidak hanya harus menjalankan ibadah seperti sholat, puasa dan lain 

sebagainya, tetapi juga harus menuntut ilmu. Salah satunya menuntut ilmu 

itu dengan belajar termasuk belajar Bahasa Jawa. 

b. Metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai kemampuan 

membina hubungan 

Metode yang digunakan dengan ceramah memberikan penjelasan 

dan pengarahan. 

 

Observer 

 

 

Asthy Noviahristhy 
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OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN VI 

 

Hari, tanggal  : Sabtu, 11 April 2015 

Pukul   : 07.00-08.10 WIB 

Kelas   : V (lima) 

1. Materi pembelajaran Bahasa Jawa 

Ulangan wulangan 5, wacan  (hal. 73 buku Sinau Basa Jawa 5 

Gagrag Anyar) 

2. Proses berlangsungnya pembelajaran 

a. Kegiatan pendahuluan 

1)  Siswa berdoa dan membaca surat-suratan pendek sebelum memulai 

pembelajaran. 

2) Guru memberi salam, kemudian siswa menyalami guru. 

3) Guru menanyakan PR kepada siswa. 

b. Kegiatan inti 

1) Siswa dan guru bersama-sama mengoreksi PR 

2) Siswa mengerjakan soal ulangan wulangan 5 (hal. 74). 

3) Siswa dan guru bersama-sama mengoreksi hasil pekerjan siswa. 

4) Guru memberikan umpan balik dan penjelasan mengenai hal-hal 

yang belum dipahami siswa, seperti menyebutkan jinising 

tetanduran, pengertian dari paribasan-paribasan  yang ada di soal, 

dan lain sebagainya. 

c. Kegiatan penutup 

1) Guru memberikan PR untuk pertemuan berikutnya (hal.76). 

2) Mengakhiri pembelajaran dengan melafalkan hamdalah. 

3) Guru mengakhiri pebelajaran dengan salam. 

3. Aspek pengendalian diri 

a. Penerapan nilai-nilai pengendalian diri 

Ketika ada kalimat “rukun agawe santosa”, Bu Asmak kemudian 

bertanya kepada siswa kelas V apa yang dimaksud dari kalimat tersebut. 

Kemudian dijelaskan bahwa kerukunan itu bisa tercipta dengan saling 
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menghargai, tidak bertindak semaunya dan mampu menempatkan diri. 

“Wong iku due watak dhewe-dhewe, kudu iso ngendhaleni awake dhewe-

dhewe”, jelas Bu Asmak kepada siswa kelas V. 

b. Metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai kemampuan 

membina hubungan 

Metode yang digunakan dengan ceramah memberikan penjelasan 

dan pengarahan. 

 

Observer 

 

 

Asthy Noviahristhy 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pembelajaran : MI Muhammadiyah Serangrejo 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas / Semester : V/2 

Alokasi Waktu : 8 Jam Pelajaran 

 

I. Standar Kompetensi 

Aspek: Menyimak 

Memahami wacana lisan sastra dan non sastra dalam kerangka Budaya Jawa. 

 

II. Kompetensi Dasar 

Memahami wacana lisan bertema gotong royong yang dibacakan atau 

melalui berbagai media. 

 

III. Indikator Pencapaian 

1. Menyimak wacana bertema gotong royong. 

2. Menemukan arti kata-kata sukar dalam wacana. 

3. Mengemukakan isi wacanadengan bahasa sendiri. 

4. Menerapkan hidup gotong royong. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyimak wacana bertema gotong royong. 

2. Siswa dapat menemukan arti kata-kata sukar dalam wacana. 

3. Siswa dapat mengemukakan isi wacana dengan bahasa sendiri. 

4. Siswa dapat menerapkan hidup gotong royong. 

 

V. Nilai Karakter yang Dikembangkan 

Kerjasama, toleransi, kerukunan. 
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VI. Materi Ajar / Materi Pembelajaran 

Wacana bertema gotong royong 

 

VII. Metode  

a. Tanya jawab 

b. Diskusi klasikal 

c. Demonstrasi 

 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Apersepsi dengan tanya jawab tentang kegiatan pembelajaran. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan materi 

pembelajaran pertemuan ini. 

c. Guru memotivasi siswa agar mempunyai keterampilan menyimak. 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1) Siswa menyimak wacana yang dbakan guru 

2) Mencari dan menjelaskan kata-kata sukar dalam wacana 

3) Tanya jawab tentang kata-kata sulit yang ditemukan 

4) Siswa menjawab pertanyaan wacana 

5) Mengemukakan isi wacana dengan bahasa sendiri. 

b. Elaborasi 

1) Siswa berdiskusi menemukan unsur gotong royong dalam wacana. 

2) Siswa juga mendiskusikan perilaku gotong royong dan bisa dilakukan 

siswa di lingkungan kelas dan sekolah. 

3) Guru memotivasi siswa agar kebiasaan gotong royong diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

c. Konfirmasi 

1) Guru menerangkan isi dan pelejaran yang dapat diambil dari wacana. 
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2) Siswa mengerjakan latihan-latihan. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru memberi penilaian 

b. Kegiatan refleksi tentang proses dan hasil pembelajaran. 

c. Guru menginformasikan materi pertemuan berikutnya. 

 

Pertemuan II 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Siswa mempersiapkan diri mengikuti pelajaran. 

b. Guru menjelaskan materi pembelajaran kali ini. 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1) Siswa menyimak teks percakapan. 

2) Siswa menjawab pertanyaan tentang isi percakapan. 

b. Elaborasi 

1) Siswa memeragakan teks terebut di depan kelas dengan teman 

sebangkunya. 

2) Siswa lain memberikan komentar terhadap penampilan temannya. 

3) Siswa dengan bimbingan guru mendiskusikan topik gotong royong 

dalam teks percakapan. 

c. Konfirmasi 

1) Guru menerangkan dan memberi kesimpulan tentang isi teks 

percakapan dan kaitannya dengan kegiatan gotong royong. 

2) Guru bertanyajawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

3) Siswa mengerjakan latihan-latihan. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru menilai latihan yang dikerjakan siswa. 

b. Tindak lanjut dengan memberikan PR. 

 

Pertemuan III 

1. Kegiatan Pendahuluan 
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a. Siswa mempersiapkan PR dari pertemuan minggu lalu 

b. Siswa membahas PR dengan bimbingan guru. 

c. Guru menjelaskan materi dan tujuan pembelajaran kali ini. 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1) Siswa bersama-sama membaca wacan berjudul “Merti Desa”. 

2) Siswa membuat rangkuman isi wacan tersebut. 

3) Siswa menjawab pertanyaan isi wacan. 

b. Elaborasi 

1) Siswa berdiskusi tentang isi wacan “Merti Desa” dengan bimbingan 

guru. 

2) Salah satu siswa membacakan hasil atau kesimpulan diskusi. 

3) Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang berani maju untuk 

menyampaikan hasil diskusi. 

c. Konfirmasi 

1) Guru menerangkan unsur gotong royong dalam wacana. 

2) Siswa bertanya tentang hal yang belum dipahami. 

3) Siswa mengerjakan latihan tertulis tentang tembung entar dan paribasan. 

4) Sebagai materi pengayaan siswa diberi materi tentang ukara kandha 

(kalimat langsung) dan ukara crita (kalimat tidak langsung). 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru menilai latihan yang dikerjakan siswa. 

b. Guru menginformasikan bahwa pertemuan berikuntya tes uji kompetensi. 

 

Pertemuan IV 

Tes uji kompetensi 

 

IX. Penilaian 

1. Tes lisan 

2. Tes tertulis 

3. Kegiatan 
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X. Sumber Belajar  

1. Sumber belajar: buku pelajaran 

Haryono, dkk, Sinau Basa Jawa Gagrag Anyar, (Yogyakarta: Yudhistira). 

2. Narasumber  

3. Media cetak 

4. Lingkungan sosial 

5. Pengalaman dalam kegiatam gotong royong 

 

 

        Serangrejo, ________________________ 

Mengetahui 

Plt. Kepala Madrasah 

 

 

 

Suryono, S.Pd.I. 

NIP. 19620301 199003 1 005 

  

Guru Kelas 

 

 

 

Nur Wachidatul Asmak, S.Ag. M.S.I. 

NIP. 19700723 200112 2 002 
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HASIL WAWANCARA GURU PENGAMPU BAHASA JAWA 

 

Hari, tanggal : Selasa, 24 Maret 2015 

Pukul  : 11.00 WIB 

Nama Guru : Nur Wachidatul Asmak, S.Ag., MSI. 

 

Saya  : Apa yang ibu ketahui tentang kecerdasan emosional? 

Bu Asmak : Menurut pemahaman saya kecerdasan emosional berkaitan 

dengan tingkat kemampuan anak berdasarkan kepribadian 

siswa. Kemampuan anak disini berkaitan dengan kemampuan 

dalam pelajaran. 

Saya  : Bagaimana perkembangan pembelajaran Bahasa Jawa siswa 

kelas V dari awal tahun pelajaran hingga saat ini? 

Bu Asmak : Dari tahun ke tahun, pembelajaran mengalami perkembangan, 

anak-anak semakin memahami. Sedangkan untuk anak kelas V 

tahun ajaran ini selama 4 bulan terakhir/semester genap ini 

tidak terlalu pesat. Anak-anak belum tampak secara emosional 

atau belum menjiwai dalam pembelajaran Bahasa Jawa. 

Saya  : Bagaimana menurut ibu kaitan antara kecerdasan emosional 

dengan pembelajaran Bahasa Jawa? 

Bu Asmak : Tergantung pada materi yang dipelajari. Siswa akan suka dan 

semangat ketika materi Bahasa Jawa yang dipelajari mudah. 

Jika siswa tidak bisa atau merasa materinya sulit mereka akan 

tidak menyukai materi sehingga tidak semangat. Jika materi 

mudah dipahami siswa akan mudah mengkondisikan diri dalam 

suasana kelas yang  kondusif. 

Saya  : Apa masalah-masalah emosional anak yang biasa dihadapi ibu 

ketika sedang mengajar Bahasa Jawa? 

Bu Asmak : Beberapa masalah siswa pertama, siswa kurang mampu untuk 

berbicara dengan Bahasa Jawa yang baik atau menggunakan 

Basa Krama. Kedua, kaku dalam menggunakan Basa Krama. 
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Ketiga,  siswa kesulitan dalam mengungkapkan pendapatnya 

ketika ditanya. Siswa sebenarnya paham ketika ditanya, tapi 

mereka masih kurang dalam mengungkapkannya. 

Saya  : Bagaimana cara menangani masalah tersebut? 

Bu Asmak : Cara untuk menanganinya dengan pembiasaan mbak, 

menggunakan Bahasa Jawa yang baik, sering mempraktekan 

dalam komunikasi sehari-hari. 

Saya  : Metode apa yang biasa digunakan dalam penerapan nilai 

pemahaman diri? 

Bu Asmak : Metodenya dengan trial dan pemberian contoh. Siswa selalu 

diberi pelatihan-pelatihan. 

Saya  : Metode apa yang biasa digunakan dalam penerapan 

pengendalian diri? 

Bu Asmak : Siswa diberi pemahaman dengan nasehat atau ceramah. 

Saya  : Metode apa yang biasa digunakan dalam penerapan nilai-nilai 

motivasi? 

Bu Asmak : Motivasi bisa diberikan melalui banyak cara, ceramah, diskusi, 

latihan-latihan, pemberian contoh, metode teman sebaya. 

Saya  : Metode apa yang biasa digunakan dalam penerapan nilai 

empati? 

Bu Asmak : Kerjasama dengan teman, memberikan contoh, memberikan 

solusi. 

Saya  : Metode apa yang biasa digunakan dalam penerapan nilai 

keterampilan sosial? 

Bu Asmak : Melalui tugas dan trial, melalui ceramah atau nasehat. 

Saya  : Apa saja faktor yang mendukung penerapan nilai-nilai 

kecerdasan emosional ketika pelaksanaan pembelajaran Bahasa 

Jawa? 

Bu Asmak : Buku mudah didapat, anak merasa butuh untuk mempelajari 

Bahasa Jawa. 

Saya  : Apa saja faktor yang menghambat penerapan nilai-nilai 
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kecerdasan emosional ketika pelaksanaan pembelajaran Bahasa 

Jawa? 

Bu Asmak : Kesadaran siswa untuk membaca yang kurang, siswa yang 

kurang antusias jika pembelajaran disampaikan dengan 

bercerita, sarana dan prasarana dalam pembelajaran, motivasi 

internal atau dari dalam diri siswa sendiri yang kurang. Kalau 

dalam belajar siswa kurang termotivasi dan kurang kesadaran 

untuk mengerjakan PR dan mempelajari materi sendiri maka 

akan menghambat pemahaman siswa itu. Sebenarnya kan 

waktu belajar di kelas itu kan terbatas, jadi harus banyak 

belajar sendiri entah ada tugas maupun tidak ada tugas. Tapi 

anak-anak itu ya banyak seperti itu mbak banyak main, hanya 

satu dua anak saja yang inisiatif mau membaca, belajar. 
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HASIL WAWANCARA PLH Kepala Madrasah 

 

Hari, tanggal : Sabtu, 2 Mei 2015 

Pukul  : 12.54 WIB 

Narasumber : Sumarsih, S.Pd.I., MSI. 

 

Saya  : Apa yang ibu ketahui tentang kecerdasan emosional? 

Bu Marsih : Kecerdasan emosional kemampuan dalam menyerap, 

mengelola emosi. 

Saya  : Bagaimana pentingnya kecerdasan emosional bagi siswa-siswa 

MI? 

Bu Marsih : Ya sangat penting. Karena dalam berkomunikasi diperlukan 

suatu pengelolaan emosi. Anak yang emosional tentunya 

kesulitan dalam bergaul. Berbeda dengan bisa mengelola 

emosinya. 

Saya  : Dari lima aspek kecerdasan emosional, aspek manakah yang 

paling penting dimiliki oleh siswa-siswa MI? 

Bu Marsih : Karena usia anak-anak, aspek yang paling penting adalah aspek 

membina hubungan. Karena anak itu tidak bisa hidup sendiri 

tanpa teman, anak itu membutuhkan teman. 

Saya  : Bagaimana menurut ibu kaitan antara kecerdasan emosional 

dengan pembelajaran Bahasa Jawa? 

Bu Marsih : Ada kaitannya, karena budaya Jawa itu penuh dengan etika. 

Jadi anak itu perlu mengelola emosinya hubungannya dalam 

berbahasa Jawa dan dalam budaya Jawa. 

Saya  : Bagaimana pentingnya menerapkan kecerdasan emosional 

dalam pembelajaran Bahasa Jawa? 

Bu Marsih : Sangat penting menerapkan kecerdasan emosional dalam 

Bahasa Jawa, agar anak bisa memahami Bahasa Jawa yang 

penuh tata krama. Selain itu juga bahasa Jawa bahasa sehari-

hari juga 
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Saya  : Menurut ibu bagaimana karakter siswa-siswa kelas V? 

Bu Marsih : Karakter siswa di MI ini bermacam-macam ya, ada yang 

religius, ada yang emosional, ada yang sudah agak dewasa 

juga.  Untuk kelas V itu ada yan keras juga ada yang lembut, 

yang menang sendiri juga ada, komplit pokoke mbak.  

Saya  : Harapan ibu terhadap perkembangan kecerdasan emosional 

siswa-siswa MI Muhammadiyah Serangrejo? 

Bu Marsih : Harapan saya, mereka berkembang sesuai dengan tahap 

psikologinya sajalah. Kita tidak perlu memaksakan, biarkan 

sesuai  usianya. Karena itu memang tahapan yang memang 

harus dilalui dan kita tinggal memasukkan saja nilai-nilai yang 

sesuai perkembangan anak itu sendiri. Perlu meluruskan dan 

membimbing agar anak berkembang dengan baik. Emosi itu 

dilatihkan dengan pembiasaan sehari-hari. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : Achmad Syarifudin 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 09.55 WIB 
 
Saya  : Menurut Achmad pelajaran Bahasa Jawa itu bagaimana? 
Achmad : Pelajaran yang tinggal mendengarkan, pelajaran yang banyak 

nulis, nulis Aksara Jawa. 
Saya  : Ketika pelajaran Bahasa Jawa, yang dipikirkan apa? 
Achmad : Ya memikirkan pelajaran, yang kadang enak kadang susah. 
Saya  : Bagaimana perasaannya ketika pelajaran Bahasa Jawa? 
Achmad : Kadang deg-degan, kadang senang, tegang juga. 
Saya  : Deg-degannya kenapa?  
Achmad : Deg-degan kalo tidak bisa mengerjakan. 
Saya  : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Achmad : Suka. 
Saya  : Kenapa suka? 
Achmad : Suka karena banyak menulis. 
Saya  : Yang paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa apa? 
Achmad : Suka cerita rakyat. 
Saya  : Mudah tidak Bahasa Jawa itu? 
Achmad : Mudah kalo sudah paham. 
Saya  : Menurut Achmad, Bu Asmak itu bagaimana? 
Achmad : Kalem dan enak ngajarnya. 
Saya  : Menurut kamu bagaimana mengajari Bahasa Jawanya? 
Achmad : Bu guru menjelaskan, terus tinggal mendengarkan, memberi 

soal, kalo ada PR boleh kerjasama. 
Saya  : Paham tidak dengan penjelasan bu guru? 
Achmad : Paham. 
Saya  : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, Achmad gimana? 
Achmad : Ya mendengarkan. 
Saya  : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru 

bagaimana? 
Achmad : Ya dikerjakan. 
Saya  : Setelah mengikuti pembelajarn Bahasa Jawa bagaimana 

perasaannya? 
Achmad : Senang, karena sudah selesai 
Saya  : Bagaimana harapan Achmad terhadap pembelajarn Bahasa 

Jawa? 
Achmad : Bisa berguna, biar bisa digunakan kalo ngomong pake Basa 

Jawa di rumah. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : Aditya Putra Arizka 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 10.05 WIB 
 
Saya : Menurut Adit pelajaran Bahasa Jawa itu bagaimana? 
Adit : Pelajaran yang susah-susah gampang. 
Saya : Enaknya bagaimana? Susahnya bagaimana? 
Adit : Mudahnya itu tinggal mendengarkan saja, susahnya kalo menulis 

Aksara Jawa. 
Saya : Ketika pelajaran Bahasa Jawa, yang dipikirkan apa? 
Adit : Memikirkan pelajaran bahasa Jawa 
Saya : Bagaimana perasaannya ketika pelajaran Bahasa Jawa? 
Adit : Senang 
Saya : Senangnya kenapa?  
Adit : Senang belajar Bahasa Jawa dengan media komputer. 
Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Adit : Suka. 
Saya : Yang paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa apa? 
Adit : Suka kalo buat ukara-ukara. 
Saya : Mudah tidak Bahasa Jawa itu? 
Adit : Mudah. 
Saya : Mudahnya gimana? 
Adit : Mudahnya ya Bu Asmak enak menerangkannya. 
Saya : Menurut Adit, Bu Asmak itu bagaimana? 
Adit : Baik, suka memberi PR . 
Saya : Menurut adit bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 
Adit : Bu guru suka cerita, suka menulis di papan tulis, menceritakan cerita-

cerita di buku. 
Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Adit lakukan? 
Adit : Ya mendengarkan. 
Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 
Adit : Ya dikerjakan 
Saya : Biasanya diajari siapa yang mengajari? 
Adit : Kadang bapak, kadang mas. 
Saya : Nah, setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa bagaimana 

perasaannya? 
Adit : Senang, sudah belajar Bahasa Jawa. 
Saya : Harapannya Adit tentang belajar Bahasa Jawa? 
Adit : Kalo bisa PR nya jangan banyak-banyak. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : Ayun Maghfiroh 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 10.13 WIB 
 
Saya : Menurut Ayun pelajaran Bahasa Jawa itu pelajaran yang bagaimana? 
Ayun : Pelajaran yang menambah pengetahuan tentang Bahasa Jawa, jadi tahu 

tentang Aksara Jawa. 
Saya : Ketika pelajaran Bahasa Jawa, yang dipikirkan apa? 
Ayun : Memikirkan materi Bahasa Jawa yang sedang dipelajari. 
Saya : Pas mengikuti pelajaran Bahasa Jawa perasaannya bagaimana? 
Ayun : Senang. 
Saya : Senangnya bagaimana?  
Ayun : Bisa tahu mengenai Bahasa Jawa jadinya senang. 
Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Ayun : Lumayan. 
Saya : Lumayannya bagaimana? 
Ayun : Ya suka karena jadi bisa Bahasa Jawa, tapi gak suka kalo suruh nulis-

nulis. 
Saya : Kalo materi paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa apa? 
Ayun : Aksara Jawa. 
Saya : Mudah tidak Bahasa Jawa itu menurut Ayun? 
Ayun : Kadang-kadang mudah kadang-kadang sulit. 
Saya : Mudahnya di bagian apa? Sulitnya bagian apa? 
Ayun : Kadang-kadang paham, kadang-kadang tidak paham. 
Saya : Menurut Ayun, Bu Asmak itu bagaimana? 
Ayun : Tegas dan sabar 
Saya : Menurut Ayun bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 
Ayun : Rinci dan menarik. 
Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Ayun lakukan? 
Ayun : Mendengarkan. 
Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 
Ayun : Dikerjakan 
Saya : Dikerjakan dimana biasanya sama siapa? 
Ayun : Di rumah, kadang-kadang sama teman. 
Saya : Nah, setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa bagaimana 

perasaannya? 
Ayun : Senang, tugasnya sudah selesai. 
Saya : Terakhir, apa harapannya Ayun tentang belajar Bahasa Jawa? 
Ayun : Tetap ada pelajaran Bahasa Jawa, pembelajarannya lebih modern 

dengan menggunaka LCD. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : Era Agustina 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 10.23 WIB 
 
Saya : Menurut Era pelajaran Bahasa Jawa itu pelajaran yang bagaimana? 
Era : Pelajaran yang agak susah, tapi juga menyenangkan. 
Saya : Ketika pelajaran Bahasa Jawa, yang dipikirkan apa? 
Era : Mikirin pelajaran yang susah. 
Saya : Pas mengikuti pelajaran Bahasa Jawa perasaannya bagaimana? 
Era : Biasa. 
Saya : Biasanya bagaimana?  
Era : Ya biasa aja kayak pelajaran yang lain. 
Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Era : Agak. 
Saya : Kenapa kog agak? 
Era : Ada yang membingungkan ada yang kadang gampang 
Saya : Kalo materi paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa apa? 
Era : Menulis Aksara Jawa. 
Saya : Mudah tidak Bahasa Jawa itu menurut Era? 
Era : Sulit 
Saya : Sulitnya bagian apa? 
Era : Ketika mengerjakan pelajaran. 
Saya : Kalo sehari-hari gampang tidak berbicara pake basa. 
Era : Agak. 
Saya : Menurut Era, bu guru itu bagaimana? 
Era : Baik terus ramah 
Saya : Bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 
Era : Mudah, tidak sulit ibu neranginnya. 
Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Era lakukan? 
Era : Mendengarkan sambil bermain pulpen. 
Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 
Era : Deg-degan, dikerjakan. 
Saya : Setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa bagaimana 

perasaannya? 
Era : Lega, karena sudah tidak belajar Bahasa Jawa. 
Saya : Terakhir, apa pengennya Era tentang belajar Bahasa Jawa? 
Era : Mengerjakannya mudah-mudah, diterangin jelas. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : Fatimah Azzahra 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 10.33 WIB 
 
Saya : Menurut Zahra pelajaran Bahasa Jawa itu pelajaran yang bagaimana? 
Zahra : Pelajaran tentang berbahasa Jawa. 
Saya : Ketika pelajaran Bahasa Jawa, yang dipikirkan apa? 
Zahra : Memikirkan pelajaran Bahasa Jawa. 
Saya : Pas mengikuti pelajaran Bahasa Jawa perasaannya bagaimana? 
Zahra : Senang. 
Saya : Senangnya bagaimana?  
Zahra : Bisa belajar Bahasa Jawa. 
Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Zahra : Lumayan suka. 
Saya : Lumayannya bagaimana? 
Zahra : Bisa menulis-nulis. 
Saya : Kalo materi paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa apa? 
Zahra : Membaca cerita. 
Saya : Mudah tidak Bahasa Jawa itu menurut Zahra? 
Zahra : Tidak mudah. 
Saya : Kenapa kog tidak mudah? 
Zahra : Ya sulit. 
Saya : Menurut Zahra, Bu Asmak itu bagaimana? 
Zahra : Baik, ramah, sopan 
Saya : Bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 
Zahra : Mengajarnya dengan banyak menjelaskan. 
Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Zahra lakukan? 
Zahra : Mendengarkan. 
Saya : Paham tidak kalo dijelaskan sama bu guru? 
Zahra : Lumayan paham. 
Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 
Zahra : Kalo diberi tugas dikerjakan. 
Saya : Setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa bagaimana 

perasaannya? 
Zahra : Senang, bisa mengerjakan. 
Saya : Apa harapannya Zahra tentang belajar Bahasa Jawa? 
Zahra : Harapannya bisa mengerjakan. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : Herlin Martuti 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 10.41 WIB 
 
Saya : Menurut Herlin pelajaran Bahasa Jawa itu pelajaran yang bagaimana? 

Herlin : Pelajaran yang susah-susah gampang. 

Saya : Ketika pelajaran Bahasa Jawa, yang dipikirkan apa? 

Herlin : Memikirkan pelajaran. 

Saya : Pas mengikuti pelajaran Bahasa Jawa perasaannya bagaimana? 

Herlin : Takut nilainya jelek. 

Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 

Herlin : Suka dan senang aja. 

Saya : Kalo materi paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa apa? 

Herlin : Aksara Jawa. 

Saya : Bisa nulis aksara Jawa? 

Herlin : Bisa kalo liat buku. 

Saya : Mudah tidak Bahasa Jawa itu menurut Herlin? 

Herlin : Mudah kalo dkerjakan sama teman. 

Saya : Menurut Herlin, Bu Asmak itu bagaimana? 

Herlin : Baik, lemah lembut. 

Saya : Bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 

Herlin : Mengajarnya jelas. 

Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Herlin lakukan? 

Herlin : Mendengarkan. 

Saya : Paham tidak kalo dijelaskan sama bu guru? 

Herlin : Lumayan. 

Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 

Herlin : Dikerjakan. 

Saya : Setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa bagaimana 
perasaannya? 

Herlin : Senang, bisa mengerjakan. 

Saya : Apa harapannya Herlin tentang belajar Bahasa Jawa? 

Herlin : Bisa mengerjakan. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : Ismail Febri Widriyono 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 10.48 WIB 
 
Saya : Menurut Mail pelajaran Bahasa Jawa itu bagaimana? 
Mail : Pelajaran berbahasa Jawa. 
Saya : Ketika pelajaran Bahasa Jawa, yang dipikirkan apa? 
Mail : Ya memikirkan nilainya, baik atau bagus hasilnya. 
Saya : Bagaimana perasaannya ketika pelajaran Bahasa Jawa? 
Mail : Gak suka. 
Saya : Kenapa? 
Mail : Gak suka aja, susah. 
Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Mail : Tidak suka. 
Saya : Kenapa tidak suka? 
Mail : Karena ada nulis Aksara Jawa. 
Saya : Mudah tidak Bahasa Jawa itu? 
Mail : Gak Mudah. 
Saya : Menurut Mail, Bu Asmak itu bagaimana? 
Mail : Baik. 
Saya : Bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 
Mail : Baik-baik saja. 
Saya : Paham tidak dijelaskan bu guru? 
Mail : Kadang paham kadang-kadang tidak. 
Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Mail lakukan? 
Mail : Kadang mendengarkan, kadang-kadang ngobrol sendiri. 
Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 
Mail : Dikerjakan 
Saya : Lebih banyak dikerjakan atau lebih banyak tidak dikerjakan? 
Mail : Lebih banyak dikerjakan. 
Saya : Setelah pelajaran Bahasa Jawa selesai bagaimana perasaannya? 
Mail : Senang-senang saja. Karena sudah menyelesaikan tugas. 
Saya : Harapannya Mail tentang belajar Bahasa Jawa? 
Mail : Nilainya baik, pengen ngajarnya baik. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : M. Yusup Pratama 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 10.54 WIB 
 
Saya : Menurut Yusup pelajaran Bahasa Jawa itu pelajaran yang bagaimana? 

Yusup : Pelajaran yang mudah. 

Saya : Ketika pelajaran Bahasa Jawa, yang dipikirkan apa? 

Yusup : Kapan pelajarannya selesai, pengen istirahat. 

Saya : Pas mengikuti pelajaran Bahasa Jawa perasaannya bagaimana? 

Yusup : Perasaannya senang. 

Saya : Senangnya bagaimana?  

Yusup : Belajar sama teman-teman. 

Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 

Yusup : Suka, karena mudah. 

Saya : Kalo materi paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa apa? 

Yusup : Wayang. 

Saya : Bahasa Jawa itu mudah tidak menurut Yusup? 

Yusup : Mudah. 

Saya : Menurut Yusup, Bu Asmak itu bagaimana? 

Yusup : Baik, ngajarin untuk rukun. 

Saya : Menurut Yusup bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 

Yusup : Menerangkannya jelas. 

Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Yusup lakukan? 

Yusup : Ya mendengarkan. 

Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 

Yusup : Dikerjakan. 

Saya : Bisa mengerjakannya? 

Yusup : Bisa. 

Saya : Setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa bagaimana 
perasaannya? 

Yusup : Senang, sudah selesai. 

Saya : Apa harapannya Yusup tentang belajar Bahasa Jawa? 

Yusup : Pengen nilainya bagus. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : Muhammad Anfal Rifa’i 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 11.13 WIB 
 
Saya : Pelajaran Bahasa Jawa itu bagaimana menurut Anfal? 
Anfal : Pelajaran yang susah. 
Saya : Ketika pelajaran Bahasa Jawa, yang dipikirkan apa? 
Anfal : Istirahat, mikirin ngerjain. 
Saya : Bagaimana perasaannya ketika pelajaran Bahasa Jawa? 
Anfal : Senang. 
Saya : Kenapa? 
Anfal : Ada Aksara Jawa. 
Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Anfal : Lumayan. 
Saya : Apa yang paling disukai dari Bahasa Jawa? 
Anfal : Wayang, karena menarik. 
Saya : Mudah tidak Bahasa Jawa itu? 
Anfal : Sulit. 
Saya : Menurut Anfal, Bu Asmak itu bagaimana? 
Anfal : Sopan, baik. 
Saya : Bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 
Anfal : Jarang marah, bagus. 
Saya : Paham tidak dijelaskan bu guru? 
Anfal : Paham-paham aja. 
Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Anfal lakukan? 
Anfal : Mendengarkan, memperhatikan. 
Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 
Anfal : Dikerjakan. 
Saya : Lebih banyak dikerjakan atau lebih banyak tidak dikerjakan? 
Anfal : Lebih banyak dikerjakan. 
Saya : Setelah pelajaran Bahasa Jawa selesai bagaimana perasaannya? 
Anfal : Senang. 
Saya : Harapannya Anfal tentang belajar Bahasa Jawadi kelas? 
Anfal : Jangan memberi tugas dan PR banyak-banyak. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : Muhammad Zahrul Anam 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 11.21 WIB 
 
Saya : Menurut Zahrul pelajaran Bahasa Jawa itu pelajaran yang bagaimana? 
Zahrul : Pelajaran yang menyenangkan. 
Saya : Kenapa menyenangkan? 
Zahrul : Karena gurunya menyenangkan. 
Saya : Ketika pelajaran Bahasa Jawa, yang dipikirkan apa? 
Zahrul : Memikirkan nilai pengen bagus, . 
Saya : Pas mengikuti pelajaran Bahasa Jawa perasaannya bagaimana? 
Zahrul : Senang. 
Saya : Senangnya bagaimana?  
Zahrul : Senang pelajarannya. 
Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Zahrul : Suka, karena yang ngajar Bu Asmak. 
Saya : Kalo materi paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa apa? 
Zahrul : Wayang, gamelan. 
Saya : Coba sebutkan gamelan! 
Zahrul : Gong, gendhang. 
Saya : Mudah tidak Bahasa Jawa itu menurut Zahrul? 
Zahrul : Mudah. 
Saya : Mudahnya di bagian apa?  
Zahrul : Ya tinggal dikerjakan. 
Saya : Menurut Zahrul, Bu Asmak itu bagaimana? 
Zahrul : Baik, menyenangkan, tidak memahari. 
Saya : Menurut Zahrul bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 
Zahrul : Menyenangkan, sering nulis di papan tulis. 
Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Zahrul lakukan? 
Zahrul : Mendengarkan. 
Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 
Zahrul : Langsung dikerjakan 
Saya : Dikerjakan biasanya sama siapa? 
Zahrul : Sendiri. 
Saya : Nah, setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa bagaimana 

perasaannya? 
Zahrul : Senang, karena sudah mau istiahat. 
Saya : Terakhir, apa harapannya Zahrul tentang belajar Bahasa Jawa? 
Zahrul : Harapannya, jangan banyak didikte, nulis di papan tulis saja. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : Putri Dyah Anindita 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 11.33 WIB 
 
Saya : Pelajaran Bahasa Jawa itu pelajaran yang bagaimana menurut Putri? 
Putri : Pelajaran yang mudah. 
Saya : Ketika pelajaran Bahasa Jawa, apa yang Putri pikirkan? 
Putri : Memikirkan pelajarannya. 
Saya : Pas mengikuti pelajaran Bahasa Jawa perasaannya bagaimana? 
Putri : Senang. 
Saya : Kenapa senang?  
Putri : Karena nulis. 
Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Putri : Suka. 
Saya : Kenapa kog suka? 
Putri : Karena Bahasa Jawa nulis-nulis 
Saya : Apa yang paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa? 
Putri : Aksara Jawa. 
Saya : Sudah hafal Aksara Jawa? 
Putri : Baru sampe nya. 
Saya : Mudah tidak Bahasa Jawa itu menurut Putri? 
Putri : Enggak. 
Saya : Enggaknya di bagian apa?  
Putri : Ngafal-ngafalin ukara. 
Saya : Menurut Putri, Bu Asmak itu bagaimana? 
Putri : Suka cerita, nggak pernah marah. 
Saya : Menurut Putri bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 
Putri : Jelas. 
Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Putri lakukan? 
Putri : Mendengarkan, kadang-kadang tanya. 
Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 
Putri : Kerja kelompok. 
Saya : Nah, setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa bagaimana 

perasaannya? 
Putri : Senang. 
Saya : Kenapa senang? 
Putri : Karena tadi materinya mudah. 
Saya : Terakhir, harapannya Putri tentang belajar Bahasa Jawa bagaimana? 
Putri : Bisa mengerjakan, jelasinnya jelas. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 
Nama  : Rido Oliq 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 11.41 WIB 
 
Saya : Pelajaran Bahasa Jawa itu pelajaran yang bagaimana menurut Rido? 
Rido : Pengetahuan tentang Bahasa Jawa 
Saya : Ketika pelajaran Bahasa Jawa, apa yang Rido pikirkan? 
Rido : Mendengarkan guru terus dipikirkan penjelasan yang diberikan guru. 
Saya : Pas mengikuti pelajaran Bahasa Jawa perasaannya bagaimana? 
Rido : Deg-degan 
Saya : Kenapa deg-degan?  
Rido : Takut dimarahi. 
Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Rido : Suka. 
Saya : Kenapa kog suka? 
Rido : Karena orang Jawa jadi suka Bahasa Jawa. 
Saya : Yang paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa apa? 
Rido : Mengerjakan soal-soal. 
Saya : Mudah tidak Bahasa Jawa itu menurut Rido? 
Rido : Tidak. 
Saya : Kenapa tidak mudah? 
Rido : Ya susah aja. 
Saya : Menurut Rido, Bu Asmak itu bagaimana? 
Rido : Baik. 
Saya : Menurut Rido bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 
Rido : Kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak. 
Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Rido lakukan? 
Rido : Didengarkan. 
Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 
Rido : Dikerjakan. 
Saya : Setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa bagaimana 

perasaannya? 
Rido : Lega. 
Saya : Kenapa lega? 
Rido : Sudah selesai mengerjakan. 
Saya : Terakhir, harapannya Rido tentang belajar Bahasa Jawa bagaimana? 
Rido : Mengajar dengan baik, memberi contoh yang benar. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 
Nama  : Syarifah Muhtarohmah 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 11.48 WIB 
 
Saya : Pelajaran Bahasa Jawa itu pelajaran yang bagaimana menurut Syari? 
Syari : Pelajaran tentang Aksara Jawa, gamelan, Budaya Jawa. 
Saya : Ketika pelajaran Bahasa Jawa, apa yang Syari pikirkan? 
Syari : Memikirkan yang dikerjakan. 
Saya : Pas mengikuti pelajaran Bahasa Jawa perasaannya bagaimana? 
Syari : Senang. 
Saya : Karena? 
Syari : Karena bisa mempelajari Bahasa Jawa. 
Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Syari : Suka. 
Saya : Kenapa kog suka? 
Syari : Karena pakai Bahasa Jawa 
Saya : Yang paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa apa? 
Syari : Aksara Jawa. 
Saya : Sudah hafal Aksara Jawa? 
Syari: Sudah. 
Saya : Mudah tidak Bahasa Jawa itu menurut Syari? 
Syari : Agak mudah. 
Saya : Menurut Syari, Bu Asmak itu bagaimana? 
Syari : Baik, tegas. 
Saya : Menurut Syari bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 
Syari : Rinci, jelas. 
Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Syari lakukan? 
Syari : Mendengarkan, menjawab kalo ditanya. 
Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 
Syari : Mengerjakan. 
Saya : Setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa bagaimana 

perasaannya? 
Syari : Senang. 
Saya : Kenapa senang? 
Syari : Sudah selesai. 
Saya : Terakhir, harapannya Syari tentang belajar Bahasa Jawa bagaimana? 
Syari : Yang jelas ngajarnya. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : Fadilah Ayu Qodariyatun 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 11.56 WIB 
 
Saya : Menurut Dila Pelajaran Bahasa Jawa itu pelajaran yang bagaimana? 
Dila : Mengenal tentang Bahasa Jawa, mengetahui tentang apa saja yang 

dilakukan orang Jawa. 
Saya : Kalo sedang pelajaran Bahasa Jawa, apa yang Dila pikirkan? 
Dila : Memikirkan pelajarannya, materinya. 
Saya : Pas mengikuti pelajaran Bahasa Jawa perasaannya bagaimana? 
Dila : Kadang kalo agak sulit jadi bingung, kalo mudah ya senang. 
Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Dila : Suka. 
Saya : Alasannya? 
Dila : Karena aku tuh orang Jawa, jadi suka Bahasa Jawa. 
Saya : Materi apa yang paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa? 
Dila : Basa krama, tentang wayang. 
Saya : Mudah tidak Bahasa Jawa itu menurut Dila? 
Dila : Mudah, kan orang Jawa jadi sehari-hari pakai Bahasa Jawa. 
Saya : Tadi memangnya dapat nilai berapa? 
Dila : Benar semua. 
Saya : Menurut Dila, Bu Asmak itu bagaimana? 
Dila : Baik, tegas. 
Saya : Menurut Dila bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 
Dila : Baik ngajarnya, paham kalo diajar. 
Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Dila lakukan? 
Dila : Mendengarkan, memahami materi pokok yang diajarkan. 
Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 
Dila : Dikerjakan. 
Saya : Setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa bagaimana 

perasaannya? 
Dila : Senang. 
Saya : Kenapa senang? 
Dila : Karena sudah tidak mikir lagi. 
Saya : Terakhir, harapannya Dila tentang belajar Bahasa Jawa bagaimana? 
Dila : Lebih modern, pakai LCD. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : Nadia Hafsah Fitriana 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 12.03 WIB 
 
Saya : Menurut Nadia Pelajaran Bahasa Jawa itu pelajaran yang bagaimana? 
Nadia : Bahasa Jawa itu pelajaran yang menyenangkan dan juga bahasanya 

mudah dipahami. 
Saya : Kalo sedang pelajaran Bahasa Jawa, apa yang Nadia pikirkan? 
Nadia : Ya materinya yang dipelajari, yang sedang dipelajari apa aja terus 

dipahami. 
Saya : Pas mengikuti pelajaran Bahasa Jawa perasaan Nadia bagaimana? 
Nadia : Senang. 
Saya : Kenapa senang? 
Nadia : Karena Bahasa Jawa itu mudah, materinya juga menyenangkan. 
Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Nadia : Suka, karena bahasanya mudah dipahami, enak juga untuk dibaca. 
Saya : Materi apa yang paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa? 
Nadia : Aksara Jawa. 
Saya : Mudah tidak Bahasa Jawa itu menurut Nadia? 
Nadia : Mudah. 
Saya : Sudah hafal? 
Nadia : Sudah tapi belum lancar. 
Saya : Menurut Nadia, Bu Asmak itu bagaimana? 
Nadia : Ramah, mengajari Bahasa Jawa dengan tegas dan mudah dipahami. 
Saya : Menurut Nadia bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 
Nadia : Dengan ramah, jadi mudah dipahami. 
Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Nadia lakukan? 
Nadia : Memahami dan memahami apa yang diajarkan Bu Asmak. 
Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 
Nadia : Dikerjakan semaksimal mungkin, kalo gak paham tanya. 
Saya : Setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa bagaimana 

perasaannya? 
Nadia : Ya senang 
Saya : Kenapa senang? 
Nadia : Karena dapat nilai Bahasa Jawa yang bagus. 
Saya : Terakhir, harapannya Nadia tentang belajar Bahasa Jawa bagaimana? 
Nadia : Pintar Bahasa Jawa, ngajaranya lebih baik, seperti kalo ada murid 

yang belum paham diajari dengan baik. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : Yuliana Triasari 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 12.11 WIB 
 
Saya : Menurut Tria Pelajaran Bahasa Jawa itu pelajaran yang bagaimana? 
Tria : Menurut Tria pelajaran Bahasa Jawa itu pelajaran yang mudah terus 

mengasyikan 
Saya : Kalo sedang pelajaran Bahasa Jawa, apa yang Tria pikirkan? 
Tria : Memikirkan PR takut salah. 
Saya : Pas mengikuti pelajaran Bahasa Jawa perasaannya bagaimana? 
Tria : Deg-degan. 
Saya : Deg-degannya kenapa? 
Tria : Ndak takut salah. 
Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Tria : Suka, karena ingin mengetahui tentang Bahasa Jawa. 
Saya : Materi apa yang paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa? 
Tria : Aksara Jawa. 
Saya : Mudah tidak Bahasa Jawa itu menurut Tria? 
Tria : Mudah, kadang-kadang. 
Saya : Menurut Tria, Bu Asmak itu bagaimana? 
Tria : Baik, sopan, pintar. 
Saya : Menurut Tria bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 
Tria : Urut ngajarnya. 
Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Tria lakukan? 
Tria : Mendengarkan terus ditulis. 
Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 
Tria : Mengerjakan. 
Saya : Setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa bagaimana 

perasaannya? 
Tria : Senang. 
Saya : Kenapa senang? 
Tria : Karena tidak mengerjakan Bahasa Jawa lagi. 
Saya : Terakhir, harapannya Tria tentang belajar Bahasa Jawa bagaimana? 
Tria : Harapannya pengen pintar Basa Jawa, ngajarnya jelas dan ringkas. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : Muhammad Ridwan 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 12.20 WIB 
 
Saya  : Menurut Ridwan pelajaran Bahasa Jawa itu bagaimana? 
Ridwan : Tentang Basa Krama, Aksara Jawa. 
Saya  : Ketika pelajaran Bahasa Jawa, yang dipikirkan apa? 
Ridwan : Ngerjain pelajarannya. 
Saya  : Bagaimana perasaannya ketika pelajaran Bahasa Jawa? 
Ridwan : Deg-degan. 
Saya  : Deg-degannya kenapa?  
Ridwan : Takut dihukum kalo tidak mengerjakan PR. 
Saya  : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Ridwan : Suka. 
Saya  : Kenapa suka? 
Ridwan : Karena untuk melatih Bahasa Jawa. 
Saya  : Yang paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa apa? 
Ridwan : Aksara Jawa. 
Saya  : Mudah tidak Bahasa Jawa itu? 
Ridwan : Enggak, karena ada krama inggil. 
Saya  : Menurut Ridwan, Bu Asmak itu bagaimana? 
Ridwan : Baik, tidak marah-marah. 
Saya  : Menurut kamu bagaimana mengajari Bahasa Jawanya? 
Ridwan : Diterangin sama Ibu. 
Saya  : Paham tidak dengan penjelasan bu guru? 
Ridwan : Paham. 
Saya  : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, Ridwan gimana? 
Ridwan : Mendengarkan, kadang-kadang ngobrol. 
Saya  : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru 

bagaimana? 
Ridwan : Mengerjakan. 
Saya  : Setelah mengikuti pembelajarn Bahasa Jawa bagaimana 

perasaannya? 
Ridwan : Senang, karena sudah selesai. 
Saya  : Pertanyaan terakhir, bagaimana harapan Ridwan terhadap 

pembelajarn Bahasa Jawa? 
Ridwan : Jangan membuat PR banyak-banyak. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : Okta Puspita Nindiaz 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 12.28 WIB 
 
Saya : Menurut Diaz Pelajaran Bahasa Jawa itu pelajaran yang bagaimana? 
Diaz : Pelajaran yang mudah. 
Saya : Kalo sedang pelajaran Bahasa Jawa, apa yang Diaz pikirkan? 
Diaz : Mikir pelajaran sama tugasnya. 
Saya : Pas mengikuti pelajaran Bahasa Jawa perasaannya bagaimana? 
Diaz : Senang, karena mudah dipahami pelajarannya. 
Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Diaz : Suka. 
Saya : Alasannya? 
Diaz : Karena menyenangkan. 
Saya : Materi apa yang paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa? 
Diaz : Aksara Jawa, suka nulis Jawa. 
Saya : Mudah tidak Bahasa Jawa itu menurut Diaz? 
Diaz : Kadang- kadang mudah, kadang-kadang sulit 
Saya : Menurut Diaz, Bu Asmak itu bagaimana? 
Diaz : Baik, kalo menjelaskan rinci. 
Saya : Menurut Diaz bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 
Diaz : Urut, tadi materinya agak sulit. 
Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Diaz lakukan? 
Diaz : Mendengarkan, tidak boleh bicara kalo guru sedang menerangkan. 
Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 
Diaz : Dikerjakan, kalo ada PR dikerjakan. 
Saya : Setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa bagaimana 

perasaannya? 
Diaz : Senang. 
Saya : Kenapa senang? 
Diaz : Karena sudah selesai. 
Saya : Terakhir, harapannya Diaz tentang belajar Bahasa Jawa bagaimana? 
Diaz : Nilai jadi bagus, pengennya ngajar dengan baik dan juga sambil cerita. 
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Nama  : Aldora Farrel Arifin 
Kelas  : V 
Tanggal : 7 Maret 2015 
Pukul  : 12.36 WIB 
 
Saya : Menurut Farrel Pelajaran Bahasa Jawa itu pelajaran yang bagaimana? 
Farrel : Pelajaran yang menyenangkan. 
Saya : Kalo sedang pelajaran Bahasa Jawa, apa yang Farrel pikirkan? 
Farrel : Belajar, mengerjakan. 
Saya : Pas mengikuti pelajaran Bahasa Jawa perasaannya bagaimana? 
Farrel : Deg-degan 
Saya : Kenapa? 
Farrel : Takut dihukum. 
Saya : Suka tidak sama pelajaran Bahasa Jawa? 
Farrel : Suka. 
Saya : Kenapa kog suka? 
Farrel : Karena mengasyikan, ada Aksara Jawa, wayang. 
Saya : Materi apa yang paling disukai dari pelajaran Bahasa Jawa? 
Farrel : Aksara Jawa. 
Saya : Mudah tidak Bahasa Jawa itu menurut Farrel? 
Farrel : Susah. 
Saya : Menurut Farrel, Bu Asmak itu bagaimana? 
Farrel : Baik, ramah. 
Saya : Menurut Farrel bagaimana Bu Asmak dalam mengajari Bahasa Jawa? 
Farrel : Baik menjelaskannya. 
Saya : Ketika bu guru sedang berbicara di depan, apa yang Farrel lakukan? 
Farrel : Mendengarkan. 
Saya : Kemudian kalo mendapat tugas Bahasa Jawa dari bu guru bagaimana? 
Farrel : Dikerjakan. 
Saya : Setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Jawa bagaimana 

perasaannya? 
Farrel : Senang. 
Saya : Kenapa senang? 
Farrel : Udah gak deg-degan lagi. 
Saya : Terakhir, harapannya Farrel tentang belajar Bahasa Jawa bagaimana? 
Farrel : Ngajarinnya diulang-ulang kalo belum paham. 
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Ruang kelas V 

 
 
 

Observasi Pembelajaran 7 Maret 2015 

 
Siswa duduk bertiga dalam satu meja 

 
 
 

Guru mengoreksi pekerjaan siswa 

 

Observasi pembelajaran pada 4 April 
2015 

Observasi pembelajaran pada 11 April 
2015 
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Yusup mengerjakan tugas yang 
diberikan 

Wawancara dengan Ibu Nur Wachidatul 
Asmak, S.Ag., MSI. 

  

Wawancara dengan Ibu Sumarsih, 
S.Pd.I., MSI. 

Wawancara dengan siswa-siswi kelas V 
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