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No

a
1

Kompetensi Utama

b
Profesional

KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENSI GURU MATA
PELAJARAN/KELAS/KEAHLIAN/BAHASA
JAWA

c
1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola
pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran
yang diampu.

d
1.1 Memahami hakikat bahasa dan
pemerolehan bahasa.
berbagai sistem bilangan dan teori bilangan.

Indikator Esensial/
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
e
1.1.1 Memahami tahap pemerolehan bahasa

1.1.2 Memahami kedudukan dan fungsi
bahasa daerah
1.2 Memahami kedudukan, fungsi, dan
ragam bahasa Jawa.

1.2.1 Memahami ragam bahasa Jawa: ngoko
dan ngoko alus
1.2.2 Memahami ragam bahasa Jawa: krama
dan krama alus

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

1.3.1 Memahami distribusi fonem dalam kata

1.3.2 Menguasai jenis tembung rangkep

1.3.3 Memahami jinisipun tembung

1.3.4 Memahami makna tembung katrangan
berdasarkan konteks kalimat
1.3.5 Mampu membedakan fungsi dalam
kalimat(J-W-L)
1.3.6 Mampu membedakan kalimat
berdasarkan predikat
1.3.7 Membedakan jenis predikat dalam
kalimat
1.3.8 Memahami jenis kalimat majemuk

1.3.9 Memahami bentuk kalimat aktif

1.3.10 Memahami bentuk kalimat pasif
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1.4 Memiliki keterampilan berbahasa Jawa
(menyimak, berbicara, membaca, dan
menulis)

1.4.1 Membedakan aksara swara dan aksara
rekan
1.4.2 Menulis aksara Murda dengan tepat

1.4.3 Membaca penulisan tembung camboran
dengan tepat
1.4.4 Membaca angka Jawa

1.4.5 Memahami penulisan kata ulang

Memahami teori dan genre sastra Jawa

Memahami wujud dan jenis karya sastra Jawa
baru
Memahami jenis karya sastra Jawa baru

Memahami wangsalan dan cangkriman

Memahami pepali atau gugon tuhon Jawa.

Memahami adat wiwitan, rasulan, dan merti
desa
Memahami berbagai idiomatik Jawa

Memahami hal-hal yang termasuk sukerta

Memahami upacara nyadran

Memahami ritual/peristiwa penting yang
dialami wanita Jawa
Memahami lakon wayang dan hubungannya
dengan ritual Jawa

Memahami isi primbon

Mampu menganalisis bentuk dan isi tembang

Memahami isi tembang

Memahami purwakanthi, idiomatik dan
penerapannya dalam puisi Jawa
Mengenal karya prosa Jawa Modern dan
penulisnya
Memahami Ihwal wayang purwa

Memahami prosesi mantu

