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Kata Kunci: Ungkapan Tabu dan Kesopanan 

 Upaya guru dalam memperbaiki ungkapan tabu Bahasa Jawa sangat diperlukan guna 

untuk memperbaiki perilaku kesopanan siswa. Banyak siswa yang masih menggunakan 

bahasa tabu Bahasa Jawa dalam bahasa komunkasi sehari-hari, sehingga banyak terlihat anak 

yang berada di lingkungan pendidikan tidak mencerminkan perilaku dan tutur kata yang 

sopan. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya guru dalam memperbaiki ungkapan tabu Bahasa 

Jawa siswa. 

 Fokus penelitian masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana maksud ungkapan 

tabu Bahasa Jawa siswa di MI Ar-Rohmah Glagah Wangi kecamatan Sugihwaras 

Bojonegoro? (2) Bagaimana kesopanan siswa di MI Ar-Rohmah Glagah Wangi kecamatan 

Sugihwaras Bojonegoro? (3) Bagaimana upaya guru dalam memperbaiki ungkapan tabu 

Bahasa Jawa dan kesopanan siswa di MI Ar-Rohmah Glagah Wangi kecamatan Sugihwaras 

Bojonegoro? Adapun tujuan:  (1) Untuk mengetahui maksud ungkapan tabu Bahasa Jawa 

siswa di MI Ar-Rohmah Glagah Wangi Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro (2) Untuk 

mengetahui kesopanan siswa di MI Ar-Rohmah Glagah Wangi Kecamatan Sugihwaras 

Bojonegoro (3) Untuk mengetahui upaya guru dalam memperbaiki ungkapan tabu Bahasa 

Jawa dan kesopanan siswa di MI Ar-Rohmah Glagah Wangi kecamatan Sugihwaras 

Bojonegoro. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam 

pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta 

menggunakan analisis data Reduksi, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti juga 

menggunakan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan tringulasi dan member chek. 

 Setelah melakukan penelitian dengan beberapa metode di atas memperoleh hasil 

bahwa: (1) ungkapan tabu Bahasa Jawa siswa MI Ar-Rohmah adalah nama binatang seperti 

asu dan jangkrik,  (2) Kesopanan siswa MI Ar-Rohmah Glagah Wangi cukup baik hanya saja 

masih ada beberapa siswa yang kurang sopan dalam berbicara, (3) Upaya guru dalam 

memperbaiki ungkapan tabu bahasa Jawa dan kesopanan siswa di MI Ar-Rohmah Glagah 

Wangi Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro antara lain: keteladanan, penanaman agama, 

reward, hukuman, bimbingan individu dan kelompok, dan keterlibatan orangtua. 


