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No

STANDAR KOMPETENSI GURU

Kompetensi Utama

a

b

1

Profesional

KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENSI GURU MATA
PELAJARAN/KELAS/KEAHLIAN/BK

c

d

Memahami hakikat
bahasa dan pemerolehan
bahasa.
Menguasai dasar-dasar
dan kaidah bahasa Jawa
sebagai rujukan
penggunaan bahasa Jawa
yang baik dan benar

Menguasai dasar-dasar bahasa Jawa sebagai
rujukan penggunaan bahasa yang baik dan benar

Indikator Esensial/
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
e
Menerapkan paramasastra Jawa tembung dwipurwa dalam kalimat bahasa Jawa
Menerapkan tembung dwilingga dalam kalimat nahasa Jawa
Menerapkan paramasastra Jawa tembung dalam kesantunan berbahasa di sekolah
Menerapkan paramasastra Jawa tembung kriya dalam kesantunan berbahasa di masyarakat
Menerapkan contoh wangsalan sehari-hari dalam kehidupan di sekolah
Menjelaskan tatacara penulisan naskah sesorah
Memaknai salah satu wangsalan
Menjelaskan salah satu kawruh bahasa Jawa
Menyebutkan berbagai jenis tembang Jawa secara tepat
Menyebutkan kawruh dalam seni pewayangan
menyebutkan jenis tembang
Menyebutkan kawruh dalam seni pewayangan
menyebutkan jenis tembang
Menjelaskan kawruh basa yang layak diajarkan

Mengaplikasikan cangkriman jarwodhosok dalam kehidupan keluarga
Menjawab salah satu cangkriman dalam bentuk tembang yang memuat kesantunan bahasa
dalam masyarakat
Membuat parikan yang memuat unggah-ungguh bahasa Jawa

Memberi contoh parikan yang memuat unggah-ungguh berbahasa Jawa
Menciptakan parikan yang memuat pendidikan karakter
Menjelaskan kegunaan tanda baca dalam aksara Jawa
Membaca aksara Jawa dengan tepat
Membaca aksara Jawa sesuai dengan kaidah penulisan aksara Jawa yang baik dan benar
Menyebutkan ciri-ciri geguritan yang bagus
Menyebutkan salah satu cerpenis Jawa yang pernah mendapatkan hadiah sastra Rancage
Menyebutkan salah satu penggurit yang karyanya pernah mendapat hadiah sastra Jawa
Menyebutkan salah satu hadiah sastra Jawa yang masih bertahan sampai tahun ini
Menjelaskan makna bagian tembang kinanti
Menjelaskan makna bagian tembang kinanti yang memuat budi pekerti luhur
Membedakan makna peribasan, bebasan, dan saloka
Memberi contoh pepindhan dan tembung entar yang memuat etika Jawa
Menjelaskan makna wangsalan dalam budaya Jawa
Menyebutkan salah satu judul cerita pendek wayang yang layak dijadikan bahan ajar
Mengidentifikasi makna salah satu adegan wayang kulit yang memuat budi pekerti

Mengidentifikasi makna salah satu adegan wayang kulit lakon baratayuda yang memuat
budi pekerti
Mengidentifikasi makna salah satu folklor Jawa tentang cangkriman
Menjelaskan makna salah satu tradisi lisan Jawa yang dapat membentuk karakter siswa
Menjelaskan asal-usul salah satu tradisi lisan berupa cerita rakyat
Menjelaskan arti sengkalan dalam bahasa Jawa
Menjelaskan contoh tradisi lisan yang disebut isbat
Menyebutkan makna ungkapan kultural orang Jawa yang sudah menjadi tradisi lisan
Menyebutkan makna tembang macapat pangkur yang dapat diteladani oleh siswa
Mengidentisikasi makna pesan teks tentang upacara tradisional Jawa

Menjelaskan nilai-nilai budi luhur dalam adat tacara mitoni bagi orang Jawa
Mengidentifikasi nilai-nilai sopan santun yang terdapat dalam tradisi budaya manten orang
Jawa
Mengidentifikasi syarat-syarat pokok menjadi seorang pranatacara yang bagus

Menjelaskan urutan menjadi pranatacara yang handal dalam ritual supitan
Menyebutkan syarat tulisan jurnalistik tentang berita bahasa Jawa
Menyebutkan syarat sesorah berbahasa Jawa yang bagus
Menjelaskan cerita wayang dalam berbagai acara kejawen
Menjelaskan ubarampe dalam ritual kejawen
Menjelaskan cerita wayang dalam berbagai acara kejawen
Menjelaskan cerita wayang dalam berbagai acara kejawen

Menjelaskan cerita wayang dalam berbagai acara kejawen
Menjelaskan tugas apa saja dalam sesorah
Memberi makna istilah kejawaan dalam sebuah kalimat/frasa
Menyebutkan jenis tembang macapat
Menjelaskan pengetahuan tentang budaya Jawa
Menjelaskan pengetahuan tentang budaya Jawa
Menjelaskan pengetahuan tentang budaya Jawa
Menjelaskan proses pembentukan kata dalam bahasa Jawa
Mengidentifikasi berbagai novel Jawa yang
memiliki ajaran luhur

Mengidentifikasi makna novel-novel Jawa yang memuat ajaran budipekerti

