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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Temuan 

 Pada bab ini peneliti membahas tentang data yang ditemukan dalam 

penelitian film Burakkuboodo season 3 karya sutradara Hirano Shunichi. 

Keseluruhan data yang didapatkan dalam film Burakkubooodo season 3 ini 

berjumlah 30 data. Adapun data tersebut terbagi menjadi dua jenis yakni, data 

pertama merupakan data yang berhubungan dengan, kesulitan belajar yang 

tercermin dalam diri Omiya Masaki kelas 3-2 Oota Miyako, kemudian data yang 

kedua adalah data yang menunjukkan peran kompetensi sosial guru pada tokoh 

Takizawa Momoko ketika menjadi guru dan wali kelas bagi kelas 3-2 Oota 

Miyako 

 

4.1.1 Kesulitan Belajar Siswa 

 Keseluruhan data tentangkesulitan belajar yang tercermin dalam diri Omiya 

Masaki kelas 3-2 sekolah Oota Miyako pada film Burakkuboodo season 3 

sejumlah 6 data yang penulis sajikan dengan tabel seperti berikut:  
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Tabel 4.1 Data Temuan Kesulitan Belajar Siswa 

  

 Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kesulitan belajar yang tercermin dari 

dari Omiya Masaki kelas 3-2 Oota Miyako dalam film Burakkuboodo season 3 ini 

berjumlah 6 data. Data tersebut masing-masing terdiri dari disleksia (Kesulitan 

membaca), disgrafi (kesulitan menulis), diskalkulia (kesulitan berhitung). Data 

temuan tentang kesulitan belajar siswa tersebut selanjutnya dianalisis satu persatu 

untuk menjelaskan lebih detail mengenai kesulitan belajar yang tercermin dalam 

diri Omiya Masaki kelas 3-2 Oota Miyako dalam film Burakkuboodo season 3 

karya sutradara Hirano Shunichi. 

4.1.2 Peran Kompetensi Sosial Guru  

 Selain data-data mengenai kesulitan belajar, ditemukan pula data tentang 

peran kompetensi sosial guru yang dimiliki oleh Takizawa sensei dalam film 

Burakkuboodo season 3 berjumlah 25 data. Data tersebut terdiri dari beberapa 

bagian yang kemudian peneliti klasifikasikan dalam tabel di bawah ini:  

 

Kesulitan Belajar Jumlah Data Temuan 

Disleksia (Kesulitan Membaca) 
1 

Disgrafi (Kesulitan Menulis) 
4 

Diskalkulia (Kesulitan Berhitung) 
1 

Total keseluruhan 
6 
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Tabel 4.2 Data Temuan Peran Kompetensi Sosial Guru 

Peran Kompetensi Sosial 

Guru 

Deskripsi  Jumlah Data 

Temuan 

Terampil Berkomunikasi 
Peserta didik 9 

Orang tua peserta didik 2 

Bekerja sama 
Dewan pendidikan/ 

komite sekolah 
4 

Pandai Bergaul 

Sesama pendidik 8 

Pimpinan satuan 

pendidikan 
0 

Simpatik Peserta didik 1 

Memahami dunia sekitar Lingkungan 0 

Total Keseluruhan 24 

 

 Dari data temuan yang berjumlah 24 seperti yang tercantum dalam tabel di 

atas menggambarkan bahwa peran kompetensi sosial guru yang ada dalam diri 

Takizawa sensei. Data temuan tentang peran kompetensi sosial guru tersebut 

selajutnya akan peneliti analisis satu persatu untuk menjelaskan lebih detail 

mengenai peran kompetensi sosial guru yang ada dalam diri Takizawa sensei 

untuk mengatasi kesulitan belajar Omiya Masaki di kelas 3-2 Oota Miyako dalam 

film Burakkuboodo season 3 karya sutradara Hirano Shunichi. 

 

4.2 Pembahasan  

 Dalam sub bab ini, peneliti membahas serta menganalisis data yang sudah 

ditemukan. Pembahasan serta analisa data temuan terbagi menjadi dua yaitu 

pertama peneliti membahas tentang kesulitan belajar siswa yang tercermin dalam 

diri Omiya Masaki kelas 3-2 Oota Miyako dan yang kedua tentang peran 

kompetensi sosial guru yang ada dalam diri Takizawa sensei. 
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4.2.1 Kesulitan Belajar Siswa 

4.2.1.1  Disleksia (Kesulitan Membaca) 

a. Data 1 

 

Gambar 4.1Yuki meminta Omiya membacakan buku cerita 

ユキ：お兄ちゃん 続き読んで。 

大宮：うん。 

ユキ：読んで。 

大宮：（読んで）もう だめね、このまま こ．．．ここで んじゃ

のよ わたしたち。グルーテルが つぶやいたとき ように 

まつしろ まっしろな。子猫が 飛んで来ました。 

ユキ：子猫が飛ぶの？ 

大宮：さあー。 

ユキ：えー 教えて。 

大宮：うるさいな。（読む）子猫は ひと しかり うつくしい声で 

歌を 歌うと 

ユキ：子猫は 歌を 歌えないよ。 

大宮：つばさをむげ．．．  
 

Yuki   : O nīchan tsudzuki yonde.  

Ōmiya : Un.  

Yuki   : Yonde.  

Ōmiya : (Yonde) mō dame ne, konomama ko... Kokode nja no yo watashi-tachi. 

Gurūteru ga tsubuyaita toki yō ni matsu shiro masshiro na. Koneko ga 

tonde kimashita.  

Yuki     : Koneko ga tobu no?  

Ōmiya :     .  

Yuki   :     oshiete.  

Ōmiya : Urusai na. (Yomu) koneko wa hito shikari utsukushī koe de uta o utau 

to  
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Yuki   : Koneko wa uta o utaenai yo.  

Ōmiya : Tsubasa o muge... 
 

Yuki    : Onii-chan,lanjutkan membaca. 
Omiya : Iya. 
Yuki    : Tolong bacakan. 
Omiya : (membaca) semuanya sudah berakhir. Hanya seperti in--ini dimana 

kita ak--begitu Gretel selesai mengatakannya, seekor kucing yang 

putih datang sambil terbang. 

Yuki    : Memangnya kucing bisa terbang? 
Omiya : Aku tak yakin. 

Yuki    : Jelaskan. 
Omiya : Diamlah. (membaca) Ketika si kucing menyanyi dengan suaranya 

yang indah... 
Yuki    : Kucing tidak bisa menyanyi. 

Omiya : ...sayapnya... 
(BB/ S3/ 00:24:51) 

 Data 1 tersebut merupakan cuplikan dialog antara Omiya dan adiknya yang 

bernama Yuki. Yuki meminta tolong pada Omiya untuk membacakan buku 

ceritanya dan Omiya pun membacakannya. Ketika membaca tiba-tiba Omiya 

tidak bisa membaca beberapa huruf Kanji yang terdapat dalam buku tersebut. 

Pada saat membaca Omiya juga terlihat sangat terbata-bata dan melewatkan 

beberapa huruf Kanji yang tidak bisa ia baca. Takizawa sensei yang mendengar 

Omiya membaca seperti itu sempat berpikir dan mengingat apa yang dikatakan 

Omiya ketika baru saja pindah ke sekolah Miyako yaitu selalu berkata “tidak 

mengerti” pada apapun yang dikatakan Takizawa sensei. Ternyata hal tersebut 

baru disadari oleh Takizawa sensei bahwa Omiya benar-benar tidak mengerti 

dengan apapun, yang salah satunya ditunjukkan dengan ia tidak bisa membaca. 

 Selaras dengan pernyataan dari Abdurrahman (2003: 11) bahwa terdapat 

kesulitan belajar akademik yaitu aspek disleksia (kesulitan membaca) yang 

merupakan kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi 

visual dan auditoris, yang dalam hal ini akan berdampak pada kemampuan 
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pemahaman. Dari data 1 diketahui bahwa Omiya yang memiliki kesulitan untuk 

membaca beberapa huruf Kanji yang terdapat dalam buku cerita tersebut. 

Disinilah terlihat jelas bahwa Omiya mengalami diseleksia yang ditunjukkan 

dengan Omiya kesulitan dalam memaknai huruf melalui persepsi visual yang 

berdampak pada kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman yang 

ditunjukkan dengan ketika Yuki bertanya mengenai yang dibacakan oleh Omiya, 

ia tidak bisa menjawabnya. 

4.2.1.2 Disgrafi (Kesulitan Menulis) 

a. Data 1 

 

Gambar 4.2 Takizawa sensei menyuruh Omiya untuk menuliskan namanya 

 

滝沢先生：大宮君、起きなさい。スピーチの原稿は？ 

大宮：ありません。 

滝沢先生：渡しました。 

大宮  ：ネズミの 死体が 入っていますよ。 

「わかることだけでも書きなさい」 

滝沢先生：ありました。名前だけでも 書いてください。 

 

Takizawa sensei  : Ōmiya-kun, oki nasai.  upīchi no genkō wa?  

Ōmiya                 : Arimasen.  

Takizawa sensei : Watashimashita.  
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Ōmiya               : Nezumi no shitai ga haitte imasu yo.  

[Wakaru koto dake demo kaki nasai.]  

Takizawa sensei : Arimashita. Namae dake demo kaite kudasai. 

 

Takizawa sensei : Omiya-kun, bangun. Mana tulisan pidatomu? 

Omiya                 : Aku tidak punya. 

Takizawa Sensei : Kamu harus membuatnya. 

Omiya                 : Ada tikus mati di situ. 

[Jawab saja apa yang kamu ketahui] 

Takizawa Sensei : Ini dia. Setidaknya tulis namamu 

(BB/ S3/ 00:30:53) 

 Data 1 tersebut merupakan salah satu cuplikan dialog dalam film 

Burakkuboodo season 3 yang menggambarkan kesulitan belajar yaitu disgrafi 

(kesulitan menulis). Menurut Abdurrahman (2003: 11) kesulitan belajar akademik 

yaitu disgrafi (kesulitan menulis) adalah kesulitan yang melibatkan proses 

menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. Cuplikan 

dialog dalam data 1 tersebut, menggambarkan bahwa Takizawa sensei sedang 

menanyakan kepada Omiya mengenai tugas yang diberikannya yaitu menulis 

pidato berbahasa Inggris dengan tema 夢 (mimpi). Ternyata Omiya tidak 

mengerjakannya, namun Takizawa sensei meyakinkan Omiya bahwa setidaknya 

ia harus membuat karangan tersebut.  

Dengan sikap tegas, Takizawa sensei mencarikan kertas kosong dibawah 

kolong meja Omiya. Pada saat itu Takizawa sensei menemukan kertas tes yang 

tidak dijawab sama sekali oleh Omiya. Lalu Takizawa sensei menyuruh Omiya 

untuk menuliskan namanya. Ketika menulis inilah Takizawa sensei berpikir 

bahwa Omiya tidak bisa menulis sebab ketika menulis, tangan Omiya sangat kaku 

dan hasil tulisannya pun  sangat jelek untuk ukuran anak SMP. Disgrafi yang 

ditunjukkan dalam cuplikan data 1 tersebut sesuai dengan pendapat Abdurrahman 
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(2013: 11) adalah dengan tidak konsistenannya ukuran/ proporsi huruf, tidak ada 

jarak tulisan antar kata, tidak jelasnya bentuk huruf, dan tidak konsistenannya 

posisi huruf. 

4.2.1.3 Diskalkulia (Kesulitan Berhitung) 

a. Data 1 

 

Gambar 4.3 Takizawa sensei menanyakan mengenai perilaku Omiya pada 

saat pelajaran matematika 

熊谷将太：どうしました？ 

滝沢先生：熊谷先生。大宮君は 数学の授業ではどんなん感じですか。 

熊谷将太：ほかと同じですよ ほとんど寝てます。当てても絶対に答

えないし、テストはいつも０点です。だって答案用紙に何

も書かないですから。 

滝沢先生：書かないんじゃなくて 書きたくても書けないということ

ではないでしょうか。 

熊谷将太：そんなことはないですよ。九九が出来れば答えられる問題

も一つか二つは入れてます。えっ どういう意味ですか。 

滝沢先生：いいえ。 

熊谷将太：彼氏いなそうだね。 

 

Kumagaya  hōta  : Dō shimashita?  

Takizawa sensei   : Kumagaya sensei. Ōmiya-kun wa sūgaku no jugyōde wa 

don'na n kanjidesu ka.  

Kumagai  hōta     : Hoka to onajidesu yo hotondo netemasu. Atete mo zettai ni 

kotaenaishi, tesuto wa itsumo 0-tendesu. Datte tōan yōshi ni 

nani mo kakanaidesukara.  

Takizawa sensei   : Kakanai n janakute kakitakute mo kakenai to iu kotode 

wanaideshou ka.  
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Kumagaya  hōta  :  on'na koto wanaidesu yo. Kuku ga dekireba kotae rareru 

mondai mo hitotsu ka futatsu wa iretemasu. E dōiu imidesu 

ka.  

Takizawa sensei   : Īe.  

Kumagaya  hōta  : Kareshi i na sōda ne. 

 

Kumagaya Shouta : Ada apa? 

Takizawa Sensei   : Kumagaya Sensei. Bagaimana perilaku Omiya-kun di 

pelajaran matematika? 

Kumagaya Shouta : Tidak berbeda. Dia selalu tertidur. Dia tak menjawab 

ketika kupanggil. Dan hasil tesnya selalu 0.Dia bahkan 

tidak menulis apa-apa di kertas jawabannya. 

Takizawa Sensei   : Apakah itu berartidia tak bisa menulisnya, bukan berarti 

dia tidak mau? 

Kumagaya Shouta : Tidak mungkin. Aku bahkan memberinya 1 atau 2 soal 

yang sangat mudah seperti perkalian. Eh, apa maksudmu? 

Takizawa Sensei    : Bukan apa-apa. 

Kumagaya Shouta : Aku yakin dia tidak punya pacar. 

 (BB/ S3/ 00:28:26) 

 

Abdurrahman  (2003: 11) menyatakan bahwa kesulitan belajar akademik 

diskalkulia (kesulitan berhitung) adalah kesulitan dalam menggunakan bahasa 

simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan 

dengan jumlah. Hal tersebut tercermin dalam dialog antara Takizawa sensei dan 

Kumagaya sensei seperti pada data 1. Dalam dialog data 1 tersebut Takizawa 

sensei menanyakan mengenai perilaku Omiya pada saat pelajaran matematika 

untuk mengetahui kesulitan yang dialami Omiya. 

Dari dialog data 1 menunjukkan bahwa perilaku Omiya selama pelajaran 

matematika sama seperti pada saat pelajaran lainnya. Omiya selalu tertidur, tidak 

pernah menjawab ketika ditanya, hasil tes nya selalu 0 dan ia tidak menuliskan 

apa-apa pada lembar jawabannya. Kemudian Takizawa sensei meyakinkan 

Kumagaya sensei bahwa Omiya tidak  menulis apa-apa bukan karena ia tidak mau, 

melainkan ia tidak bisa. Kesulitan berhitung (diskalkulia) tersebut ditunjukkan 
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dengan Omiya yang tidak bisa mengerjakan soal sangat mudah yang diberikan 

oleh Kumagaya sensei yang ditunjukkan dari kalimat berikut: 

熊谷将太：そんなことはないですよ。九九が出来れば答えられる問題も一

つか二つは入れてます。えっ どういう意味ですか。 

Kumagaya  hōta  :  on'na koto wanaidesu yo. Kuku ga dekireba kotae rareru 

mondai mo hitotsu ka futatsu wa iretemasu. E dōiu imidesu ka.  

Kumagaya Shouta : Tidak mungkin. Aku bahkan memberinya 1 atau 2 soal yang 

sangat mudah seperti perkalian. Eh, apa maksudmu? 

 

Dari kalimat di atas dapat diketahui bahwa ketika Kumagaya sensei 

memberikan soal perkalian yang sangat mudah pun, Omiya juga tidak menuliskan 

apa-apa di lembar jawabannya. Disinilah diskalkulia (kesulitan berhitung) yang 

tergambar pada diri  Omiya. 

4.2.2 Peran Kompetensi Sosial Guru 

4.2.2.1 Komunikasi  

4.2.2.1.1 Terampil Komunikasi dengan peserta didik 

a. Data 1 

 

Gambar 4.4 Takizawa sensei melakukan pendekatan kepada Omiya dengan 

komunikasi 

滝沢先生：どうぞ。はい これユキちゃんの分も。お母さんに 連絡取

れる。 

大宮：母は死にました。僕が 殺したんです。男のアパートへ 行って

来ないなら ガソリン踏まえて火をつけてやったです。 
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滝沢先生：そう、それで？ 

大宮：そうしたら、熱い 熱いって呼びながら 二人とも死にました。 

滝沢先生：それで？ もう終わり？ 

  明日から先生と一緒に放課後勉強しない？ 

大宮  ：は？ 

滝沢先生：このまま 中学を卒業したら、大人になって困ると思う。仕

事でも 漢字や計算は必要だし、先生が 教えるから言い訳

じゃないけど 英語だって必要よ。毎日少しずづでもやれば

全然違うと思う。 

大宮：悪いけど。俺勉強なんかしなくても全部わっかっちゃうだよね。

天才だから。 

 

Takizawa sensei : Dōzo. Hai kore yuki-chan no bun mo. Ok san ni renraku toreru.  

Ōmiya               : Haha wa shinimashita. Boku ga koroshitandesu. Otoko no ap to 

e itte konai nara gasorin fumaete hi o tsukete yattadesu.  

Takizawa sensei  :  ō, sorede? 

 Ōmiya                :  ōshitara, atsui atsui tte yobinagara futari tomo shinimashita.  

Takizawa sensei :  ore de? Mō owari? Ashita kara sensei to issho ni hōkago 

benkyō shinai?  

Ōmiya                 : Ha?  

Takizawa sensei : Kono mama chūgaku o sotsugyō shitara, otona ni natte komaru 

to omou.  higoto demo kanji ya keisan wa hitsuyōdashi, sensei 

ga oshierukara iiwake janaikedo eigo datte hitsuyō yo. 

Mainichi sukoshizu dzudemoyareba zenzen chigau to omou.  

Ōmiya             : Waruikedo. Ore benkyō nanka shinakute mo zenbu wakkatchauda 

yo ne. Tensaidakara. 

 

Takizawa Sensei : Ini. Ini juga untuk Yuki- chan. Apa kamu sudah menghubungi 

ibumu? 

Omiya             : Ibuku sudah meninggal.  Aku membunuhnya. Karena dia pergi ke 

apartemen seorang pria dan tidak pulang. Aku menumpahkan 

minyak tanah dan membakar apartemennya. 

Takizawa Sensei : Kau melakukannya, ya? Lalu apa yang terjadi? 

Omiya                : Aku dengar mereka berteriak kepanasan, lalu mereka mati. 

Takizawa Sensei : Lalu? Apa kamu sudah selesai? Bagaimana kalau kita belajar 

bersama sepulang sekolah besok? 

Omiya                 : Maaf? 

Takizawa Sensei : Kamu akan susah nanti jika lulus dengan nilai begini. Kamu 

harus tahu kanji dan matematika untuk bisa bekerja. Dan 

bukan karena sensei mengajarnya, tapi kau juga perlu tahu 

bahasa Inggris. Kamu akan melihat perbedaannya jika kamu 

belajar sedikit demi sedikit. 

Omiya     : Maaf, tapi aku tahu segalanya tanpa belajar. Karena aku jenius. 

(BB/ S3/ 00:39:27) 
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 Data 1 menggambarkan situasi dimana Takizawa sensei sedang melakukan 

proses pendekatan kepada Omiya dengan melakukan komunikasi. Dalam cuplikan 

dialog data 1 Takizawa sensei mencoba bertanya kepada Omiya serta Takizawa 

sensei mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Omiya. Hal tersebut dilakukan 

Takizawa sensei agar Omiya mau mengungkapkan permasalahan yang terjadi 

pada dirinya yang membuat ia menjadi seseorang yang pemberontak. Dengan 

begitu Takizawa sensei dapat menjalin suatu hubungan yang akrab dengan Omiya  

 Menurut Kunandar (2007: 77) bahwa salah satu ciri-ciri atau karakteristik 

kompetensi sosial guru adalah dengan berkomunikasi secara efektif dengan 

peserta didik. Sesuai pernyataan tersebut, dalam cuplikan data 1 Takizawa sensei 

melakukan proses pendekatan dengan berkomunikasi untuk mengetahui lebih 

dalam lagi tentang permasalahan Omiya agar dapat mengatasi hal yang 

menyebabkan ia kesulitan belajar. Dengan terjalinnya hubungan yang baik ini 

dengan pendekatan dan komunikasi dari Takizawa sensei, Omiya mengatakan 

bahwa ia telah membunuh ibunya, yang sebenarnya tidak benar-benar ia bunuh. 

Hal tersebut dikatakan oleh Omiya karena ia merasa benci dengan ibunya. Setelah 

selesai mendengarkan cerita dari Omiya, Takizawa sensei memiliki inisiatif untuk 

mengajak Omiya belajar bersama setelah pulang sekolah sebab Takizawa sensei 

merasa bahwa Omiya sudah mulai sedikit terbuka dengan apa yang terjadi pada 

dirinya. Selain mengajak Omiya belajar bersama, Takizawa sensei  juga 

memberikan penjelasan bahwa Omiya akan kesusahan jika lulus dengan nilai 

yang buruk, lalu Omiya juga harus mengerti kanji dan matematika untuk bisa 
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bekerja. Takizawa sensei juga memberikan pengertian bahwa Omiya akan melihat 

perbedaan nantinya jika ia mau belajar sedikit demi sedikit. 

b. Data 2 

 

Gambar 4.5 Takizawa sensei mengajari Omiya membaca 
 

滝沢先生：これ先生が 昔 使っていたやつ、捨てるのが下手でね。全部

取ってあるの。「あ．い．う．え．お」は読めるわよね。う

ん、じゃ簡単なところから 始めてみよう。えっと読んでみ

て。 

大宮 ：「遠足の朝 僕は．．．ぼくは 目が覚めたそうだ きようは 

今日は遠足だ お母さんが美味しいお弁当を つく って 

作ってくれている 楽しみだ。」 

滝沢先生：うん オッケー じゃ次は二年生ね。漢字は 入ってくるよ。 

大宮     ：「お月様は僕の友達になってくれたんだ。」 

滝沢先生：ちゃんと読めるじゃない。じゃ次は三年生ね。一気に漢字が

増えて、少し難しくなるけど どうかなぁ。 

大宮     ：「夜鷹は．．．」 

滝沢先生：「実に」 

大宮     ：「実に」 

滝沢先生：本当にっていう意味 

大宮     ：「実に醜い」 

滝沢先生：「鳥です」 

大宮     ：「鳥？鳥です」 

滝沢先生：「顔は 顔」 

大宮     ：「顔は所々みそも付けたようにまだらで、嘴は」 

滝沢先生：「平たく 平たく 平たく」 

大宮     ：「平たくて」 
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滝沢先生：「耳まで」 

大宮、滝沢：「耳まで裂けています。足はまるで ぼよぼで 一見とも 

歩けません。他の鳥は もう夜鷹の顔を 見ただけでも 

嫌になってしまいます。」 

 

Takizawa sensei : Kore sensei ga mukashi tsukatte ita yatsu, suteru no ga hetade 

ne. Zenbu totte aru no. [A. I.U. E. O] wa yomeru wa yo ne. 

Un, ja kantan'na tokoro kara hajimete miyou. E tto yonde 

mite.  

Ōmiya               : [ nsoku no asa boku wa... Boku wa megasameta-sōda kiyō wa 

kyō wa ensokuda ok san ga oishī o bentō o tsuku tte tsukutte 

kurete iru tanoshimida.] 

Takizawa sensei : Un okkē ja tsugi wa ninensei ne. Kanji wa haitte kuru yo.  

Ōmiya                : [Otsukisama wa boku no tomodachi ni natte kuretanda.]  

Takizawa sensei : Chanto yomeru janai. Ja tsugi wa san'nensei ne. Ikkini kanji 

ga fuete, sukoshi muzukashiku narukedo dō ka n .  

Ōmiya                 : [Yotaka wa...]  

Takizawa sensei  : [Jitsuni] 

Ōmiya                 : [Jitsuni]  

Takizawa sensei  : Hontōni tte iu imi  

Ōmiya                 : [Jitsuni minikui] 

Takizawa sensei  : [Toridesu]  

Ōmiya                 : [Tori? Toridesu]  

Takizawa sensei  : [Kao wa kao] 

Ōmiya          : [Kao wa tokorodokoro miso mo tsuketa yō ni mada ra de, 

kuchibashi wa] 

Takizawa sensei  : [Hirataku hirataku hirataku] 

Ōmiya                 : [Hiratakute] 

Takizawa sensei  : [Mimi made] 

Ōmiya, Takizawa : [Mimi made sakete imasu. Ashi wa marude bo yobode ikken 

tomo arukemasen. Hoka no tori wa mō yotaka no kao o 

mita dake demo iya ni natte shimaimasu.] 

 

Takizawa Sensei : Ini buku pelajaran yang kugunakan dulu. Aku masih 

menyimpannya. Kamu bisa membaca hiragana kan? Oke, 

mari kita mulai dari yang mudah. Mari kita lihat apa kau 

bisa membaca ini.  

Omiya                 : [Hari untuk study tour. Aku... aku... bangun. Hari ini akan ada 

study tour. Ibu membu-at makan siang yang enak 

untukku.] 

Takizawa Sensei : Oke, ayo pindah ke tingkat berikutnya. Akan ada beberapa 

kanji. 

Omiya                    : [Di sini. Sang bulan melindungiku.] 
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Takizawa Sensei : Lihat? Kau bisa membacanya dengan baik. Tingkat 

berikutnya lagi, ya? Akan sedikit lebih sulit, kanjinya 

lebih banyak, tapi ayo kita coba. 

Omiya                 : [Kelelawar adalah...] 

Takizawa Sensei : [Benar-benar] 

Omiya                 : [Benar-benar] 

Takizawa Sensei : Maksudnya adalah sungguh-sungguh. 

Omiya                 : [Benar-benar jelek]  

Takizawa Sensei : [Burung] 

Omiya                 : [Burung?] 

Takizawa Sensei : [Wajahnya...wajahnya] 

Omiya            : [Wajahnya memiliki noda seperti bekas tertumpah miso, dan 

paruhnya] 

Takizawa Sensei :  [Rata-rata... rata-rata... ] 

Omiya                 : [Rata-rata]  

Takizawa Sensei : [Telinganya] 

Omiya+Sensei   : [Telinganya, ada robekan. Kakinya rapuh dan terlihat seperti 

tidak bisa berjalan. Burung lain datang melihat si kelelawar 

dan mereka merasa jijik.]  

(BB/ S3/ 00:52:56) 

 Data 2 tersebut merupakan cuplikan dialog antara Takizawa sensei dan 

Omiya. Dalam data 2 Takizawa sensei mengajak Omiya ke rumahnya karena 

Omiya ingin berterima kasih kepada Takizawa sensei. Takizawa sensei sangat 

tersentuh ketika Omiya mengucapkan terima kasih kepadanya hingga membuat 

Takizawa sensei berinisiatif untuk mengajari Omiya membaca sedikit demi 

sedikit. Takizawa sensei pun memulai dengan mengajari Omiya dari membaca 

buku hiragana yang paling mudah. Omiya pun membacanya sedikit lancar, 

kemudian Takizawa sensei beranjak pada buku yang mulai susah yang 

menampilkan beberapa huruf Kanji. Disini Omiya mulai terbata-bata karena ia 

tidak mengetahui cara baca dari huruf Kanji tersebut. Namun dengan sabar 

Takizawa sensei membimbing Omiya perlahan-lahan. Omiya pun mengikuti 

arahan dari Takizawa sensei. 
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 Hal tersebut selaras dengan pernyataan Kunandar (2007: 77) bahwa salah 

satu ciri-ciri atau karakteristik kompetensi sosial guru adalah dengan 

berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Dari data 2 menunjukkan 

bahwa komunikasi yang terjalin antara Takizawa sensei terhadap Omiya 

dilakukan untuk membantu Omiya dalam mengatasi permasalahan belajarnya 

yaitu kesulitan membaca. Disinilah dapat diketahui bahwa peran kompetensi 

sosial yaitu berkomunikasi dengan peserta didik untuk dapat mengatasi kesulitan 

belajar siswa. 

4.2.2.1.2 Terampil Komunikasi Dengan Orang Tua Peserta Didik 

a. Data 1 

 

Gambar 4.6 Takizawa sensei mengunjungi rumah Omiya untuk berbicara 

dengan ibu Omiya 

 大宮の母 ：あなた 誰？ 

滝沢先生 ：お母さんですか。正樹君の担任の滝沢と申します。 

大宮の母 ：先生？疲れてんの 帰って。 

滝沢先生 ：正樹君のことでお話があります。 

大宮に母 ：正樹 誰も入れるなって言ったんでしょう。 

滝沢先生 ：私が強引に入りました。正樹君だけ進路希望調査帳が出

ていません。このままだと 
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大宮の母 ：正樹は高校なんて行きたくなって。ね そうよね。あら 

先生 疲れた顔してるわね。ねぇ これ飲んでみない？ 

効くのよ 

滝沢先生 ：そんなことより 正樹君の進路についてお話する時間を

いただけませんか。 

大宮の母 ：そんなこと？アタシの仕事バカにする訳？ 

滝沢先生 ：いいえ。 

大宮の母 ：偉そうにスーツなんか着っちゃて イライラする。帰っ

て 帰って！ 

Ōmiya no haha       : Anata dare?  

Takizawa sensei : Ok sandesu ka. Masaki-kun no tan'nin no Takizawa 

tomōshimasu.  

Ōmiya no haha   :  ensei? Tsukare ten no kaette.  

Takizawa sensei : Masaki-kun no koto de ohanashi ga arimasu.  

Ōmiya ni haha   : Masaki dare mo ireru natte itta ndeshou.  

Takizawa sensei : Watashi ga gōin ni hairimashita. Masaki-kun dake shinro kibō 

chōsa-chō ga dete imasen. Kono mamadato  

Ōmiya no haha : Masaki wa kōkō nante ikitaku natte. Ne sō yo ne. Ara sensei 

tsukareta kao shi teru wa ne. Nē kore nonde minai? Kiku no yo  

Takizawa sensei : Son'na koto yori Masaki-kun no shinro ni tsuite ohanashi suru 

jikan o itadakemasen ka.  

Ōmiya no haha :  on'na koto? Atashi no shigoto bakanisuru-yaku?  

Takizawa sensei : Īe.  

Ōmiya no haha :  ra-sō ni sūtsu nanka ki tchate iraira suru. Kaette kaette! 

 

Ibu Omiya           : Siapa anda? 

Takizawa Sensei : Apakah anda ibunya? Saya Takizawa,guru dari Masaki.  

Ibu Omiya           :  Guru? Saya lelah. Pergilah. 

Takizawa Sensei : Saya ingin berbicara dengan anda mengenai Masaki-kun. 

Ibu Omiya         : Masaki, bukannya aku menyuruhmu untuk tidak membiarkan 

orang masuk?  

Takizawa Sensei : Saya memaksa masuk. Masaki-kun adalah satu-satunya yang 

tidak menyampaikan rencananya di masa depan.  

Ibu Omiya          : Masaki tidak ingin masuk SMA. Benar, kan? Astaga, Sensei. 

Anda terlihat lelah. Mau mencoba ini? Hasilnya bagus.  

Takizawa Sensei : Yang lebih penting, maukah anda berbicara dengan saya 

mengenai masa depan Masaki-kun?  

Ibu Omiya           : Yang lebih penting? Anda meremehkan pekerjaan saya? 

Takizawa Sensei : Tidak. 
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Ibu Omiya       : Memakai pakaian rapi seperti ini seakan-akan anda itu hebat. 

Pergi. Pergi!  

(BB/ S3/ 00:26:10) 

 Kunandar (2007: 77) menyatakan bahwa ciri-ciri atau karakteristik 

kompetensi sosial guru adalah berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

orangtua/ wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Data dari cuplikan dialog 1 

menunjukkan percakapan antara Takizawa sensei dengan ibu Omiya. Takizawa 

sensei mengunjungi rumah Omiya ingin bertemu dengan ibu Omiya untuk 

membicarakan permasalahan yang dialami oleh Omiya ketika di sekolah. 

 Hal tersebut menggambarkan situasi dimana Takizawa sensei ingin 

berbicara dengan ibu Omiya, namun ibu Omiya justru mengusir Takizawa sensei. 

Tapi Takizawa sensei tetap bersikeras untuk berbicara dengan ibu Omiya untuk 

menyampaikan bahwa Omiya satu-satunya siswa yang tidak menuliskan rencana 

masa depannya. Sebab menuliskan rencana masa depan ini sangat penting bagi 

Omiya untuk melanjutnya pendidikannya ke jenjang SMA. Namun ibu Omiya 

malah menyatakan bahwa Omiya tidak ingin masuk SMA dan justru menawarkan 

produk yang ia jual kepada Takizawa sensei. Disinilah Takizawa sensei 

memberanikan diri dengan mengatakan bahwa membicarakan mengenai masa 

depan Omiya adalah hal yang terpenting. Dengan pernyataan seperti itu, ibu 

Omiya sangat tersinggung dan mengusir Takizawa sensei. Dari dialog data 1 

tersebut dapat diketahui bahwa Takizawa sensei memperjuangkan nasib 

pendidikan Omiya yang kurang mendapat perhatian dari ibunya. Kunjungan yang 

dilakukan Takziawa sensei ke rumah Omiya diharapkan mampu membuat ibu 

Omiya tersadar akan permasalahan/ kesulitan belajar yang dialami Omiya. 

4.2.2.2 Simpatik 
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4.2.2.2.1. Simpatik dengan Peserta Didik 

a. Data 1 

 

Gambar 4.7 Takizawa sensei bersimpati kepada Omiya dengan berinisiatif 

untuk mengajarinya sepulang sekolah 

校長  ：授業をほとんど理解していなかった。 

滝沢先生：おそらく漢字は書けず、九九もまとめに言えないかと思います。 

校長  ：白紙はどういうことを聞いてました。 

滝沢先生：私も他の先生方も 前の学校から報告書を読みにして、反抗し

ているのだと決め付けていましたが、大宮君は本当に分から

なかったんです。 

校長 ：っていうことは 小学校の時からずっと授業は 置いてきぼりだ

ったってこと？ 

滝沢先生：大宮君の家に行きましたが とても家庭学習ができる環境では

ありませんでした。今はある程度 家で学習することが前提

で授業が進められていますから かなり早い段階で ついて

いなくなったと思います。 

校長  ：年々できる子とできない子が 格差が大きくなったのは感じて

たわ。 進学塾行ってる子は 高校生の範囲まで踏み込んで

るし、できない子は 簡単な分数すら分からない。でも 九

九も分からない子に合わせる授業はできないわ。 

滝沢先生：私は放課後に教えます。 

校長  ：滝沢先生が。 
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滝沢先生：昨日 大宮君が珍しく声を荒げました。大宮君にとって 学習

が大幅に遅れていることが知られるのは屈辱なんです。そん

な家庭環境を知られることでもあるから。だから誰にも言い

えず誰にも開けず ここまで来たんではないでしょうか。 

校長  ：入試まで あと三ヶ月、三年の担任には負担が大きすぎます。 

滝沢先生：ここで何とかしなければ 彼は一生分かりませんを言い続ける

ことになるんです。受験をする子にも時間はありませんが 

進学を希望してない大宮君にも時間はないです。 

校長  ：大した熱意ね。褒めたいとこだけど むしろその熱意は 邪魔

になることが多いの。何起こるか分からない時代 教師には

何よりも冷静さと公平さ求められますから。 

滝沢先生：ほかの生徒への指導がおろそかにならないようにします。もし

できなければ 約束通り 私を担任から外してください。 

 
Kōchō                 : Jugyō o hotondo rikai shite inakatta.  

Takizawa sensei : Osoraku kanji wa kakezu, kuku mo matome ni ienai ka to 

omoimasu.  

Kōchō                  : Hakushi wa dō iu koto o kiitemashita.  

Takizawa sensei : Watashi mo hoka no senseigata mo mae no gakkō kara hōkoku-

sho o yomi ni shite, hankō shite iru noda to kime tsukete 

imashitaga, ōmiya-kun wa hontōni wakaranakatta ndesu. 

Kōchō  : Tte iu koto wa shōgakkō no toki kara zutto jugyō wa 

oitekiboridattatte koto?  

Takizawa sensei : Ōmiya-kun no ie ni ikimashitaga totemo katei gakushū ga 

dekiru kankyōde wa arimasendeshita. Ima wa aruteido ie de 

gakushū suru koto ga zentei de jugyō ga susume rarete 

imasukara kanari hayai dankai de tsuite inaku natta to 

omoimasu.  

Kōchō                 : Nen'nen dekiru ko to dekinai ko ga kakusa ga ōkiku natta no wa 

kanji teta wa.  hingaku juku itteru ko wa kōkōsei no han'i 

made fumikon derushi, dekinai ko wa kantan'na bunsū sura 

wakaranai. Demo kuku mo wakaranai ko ni awaseru jugyō wa 

dekinai wa.  

Takizawa sensei   : Watashi wa hōkago ni oshiemasu.  

Kōchō                   : Takizawa sensei ga.  

Takizawa sensei : Kinō ōmiya-kun ga mezurashiku koe o Ara-gemashita. Ōmiya-

kun ni totte gakushū ga ōhaba ni okurete iru koto ga shira reru 
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no wa kutsujokuna ndesu.  on'na katei kankyō o shira reru 

kotode moarukara. Dakara darenimo gen iezu darenimo 

hirakezu koko made kita nde wanaideshou ka.  

Kōchō                : Nyūshi made ato san-kagetsu, san-nen no tan'nin ni wa futan ga 

ōki sugimasu.  

Takizawa sensei  : Koko de nantoka shinakereba kare wa isshō wakarimasen o ii 

tsudzukeru koto ni naru ndesu. Juken o suru ko ni mo jikan 

wa arimasenga shingaku o kibō shi tenai ōmiya-kun ni mo 

jikan wanaidesu.  

Kōchō                : Taishita netsui ne. Hometai tokodakedo mushiro sono netsui wa 

jama ni naru koto ga ōi no. Nani okoru ka wakaranai jidai 

kyōshi ni wa naniyori mo reisei sa to kōhei sa 

motomeraremasukara.  

Takizawa sensei : Hoka no seito e no shidō ga orosoka ni naranai yō ni shimasu. 

Moshi dekinakereba yakusoku-dōri watashi o tan'nin kara 

hazushite kudasai. 

 

Kochou                 : Dia tidak mengerti hampir semua pelajaran. 

Takizawa Sensei : Dia mungkin tidak bisa menulis kanji. Dan saya pikir dia 

bahkan tidak tahu perkalian. 

Kochou           : Saya sudah mendengar mengenai lembar jawabannya yang 

kosong.  

Takizawa Sensei   : Kita menerima informasi dari sekolah lamanya begitu saja 

dan berkesimpulan kalau dia adalah pemberontak. Padahal 

Omiya-kun benar-benar tidak mengerti. 

Kochou              : Jadi itu berarti kalau dia memang sejak SD sudah ketinggalan 

dalam pelajaran?  

Takizawa Sensei  : Saya pergi ke rumah Omiya-kun, tapi lingkungan rumahnya 

membuatnya susah belajar. Sekarang ini, banyak yang 

berpikir bahwa tugas-tugas sekolah akan lebih banyak selesai 

jika dibuat di rumah. Saya rasa dia mulai tertinggal. 

Kochou              : Saya menyadari bahwa jarak antara siswa baik dan buruk mulai 

meluas. Siswa yang ikut les bahkan sudah bisa mengerjakan 

pelajaran SMA, sementara siswa yang buruk, pecahan biasa 

saja tidak bisa. Tapi kita tak bisa mengakomodasi siswa yang 

bahkan tidak bisa perkalian. 

Takizawa Sensei   : Aku akan mengajarinya sepulang sekolah. 

Kochou                 : Takizawa sensei... 

Takizawa Sensei : Kemarin Omiya-kun berbicara dengan nada tinggi, sangat tidak 

biasa. Bagi  Omiya-kun, mengetahui bahwa ia sangat 

tertinggal dibanding siswa lain adalah penghinaan. Karena itu 

berarti lingkungan keluarganya akan jadi terekspos. Tidak 

bisa memberitahu siapapun... tidak bisa bertanya pada 

siapapun... Bukankah karena itu dia menjadi seperti ini?  

Kochou                : Tinggal 3 bulan menuju ujian masuk. Ini beban yang terlalu 

berat untuk wali kelas 3. 
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Takizawa Sensei : Jika kita tak melakukan apapun sekarang, dia akan terus 

berkata "aku tak mengerti" sepanjang hidupnya. Waktu 

mungkin terus berjalan untuk para siswa yang akan ikut ujian, 

tapi waktu juga terus berjalan untuk Omiya-kun yang tidak 

mau kuliah. 

Kochou      : Saya harus memuji keantusiasan anda, tapi seringkali keantusiasan 

anda itu justru melawan anda. Di zaman ini di mana 

segalanya bisa terjadi, yang paling banyak dicari dari seorang 

guru adalah kesabaran dan keadilan.   

Takizawa Sensei : Saya tidak akan mengabaikan siswa-siswa saya yang lain. Jika 

saya tidak bisa, seperti yang saya janjikan, saya akan berhenti 

jadi wali kelas. 

(BB/ S3/ 00:33:25) 

 Data 1 merupakan cuplikan dialog saat Takizawa sensei sedang berbicara 

dengan Kepala sekolah mengenai permasalahan Omiya. Kepala sekolah pun 

menyimpulkan bahwa Omiya telah tertingggal pelajaran sejak ia duduk di bangku 

SD. Selaras dengan pernyataan Cece Wijaya (dalam Fachrudin Saudagar dan Ali 

Idrus, 2009: 64) bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki 

oleh guru untuk dapat bersikap simpatik dengan peserta didiknya. Takizawa 

sensei merasa simpatik dengan Omiya, sebab Takizawa sensei mengetahui fakta 

mengenai tertinggalnya Omiya dengan siswa lainnya membuat Omiya merasa 

terhina. 

 Dari dialog data 1 dapat diketahui bahwa jika permasalahan Omiya 

diketahui oleh siswa lain akan membuat keluarganya terekspos. Dengan begitu 

Omiya menjadi tidak bisa terbuka pada orang lain dan menyembunyikan 

permasalahan belajarnya. Hal inilah yang membuat Takziawa sensei bersimpati 

pada Omiya. Sikap simpati tersebut ditunjukkan dengan Takizawa sensei  yang 

memberikan pengertian pada Kepala sekolah jika ia tidak melakukan apa-apa 

terhadap Omiya, Omiya akan terus berkata “tidak mengerti” sepanjang hidupnya. 
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Takizawa sensei tidak ingin hal itu terjadi pada Omiya.Takizawa sensei juga tidak 

ingin mengabaikan siswa-siswanya begitu saja. Oleh karena ituTakizawa sensei 

ingin mengajari Omiya sepulang sekolah agar ia tidak tertinggal dengan teman-

teman lainnya. 

4.2.2.3 Bekerja Sama 

4.2.2.3.1 Bekerja sama dengan Sesama Pendidik 

a. Data 1 

 

Gambar 4.8 Takizawa sensei dan Kumagaya sensei bekerja sama dengan 

saling memberikan informasi mengenai Omiya 

熊谷将太：どうだったんですか。大宮の家。 

滝沢先生：えぇ？ 

熊谷将太：やる気になったとこは水差すわけじゃないですけど、無理

しないほうがいいですよ。どう頑張ったって伝わらない生徒

はいます。それだけならまたいいでしけど、誰かに一生懸命

になればほかの生徒が僻みます。最近の子はそういうとこだ

けは敏感ですからね。とにかく 誰に対して平等に接ぐする

のが一番トラブル少ないですよ。 

「反抗的態度 授業に協力せず、テストもまともに受けたことがない。」 
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熊谷将太：そもそもなんで担任なんか待ちたいですか。僕はやりたく

ないですね。責任ばっかり大きくて 見返りはゼロに近い 

しかも給料変わんないですよ。 

「復習テスト⑧ 【受動態】 （大宮）」 

熊谷将太：どうしました？ 

滝沢先生：熊谷先生。大宮君は 数学の授業ではどんなん感じですか。 

熊谷将太：ほかと同じですよ ほとんど寝てます。当てても絶対に答

えないし、テストはいつも０点です。だって答案用紙に何も

書かないですから。 

滝沢先生：書かないんじゃなくて 書きたくても書けないということ

ではないでしょうか。 

熊谷将太：そんなことはないですよ。九九が出来れば答えられる問題

も一つか二つは入れてます。えっ どういう意味ですか。 

滝沢先生：いいえ。 

熊谷将太：彼氏いなそうだね。 

Kumagaya  hōta   :  Dōdatta ndesu ka. Ōmiya no ie.  

Takizawa sensei  : E e?  

Kumagaya  hōta : Yaruki ni natta toko wa mizu sasu wake janaidesukedo, muri 

shinai hō ga ī desu yo. Dō ganbattatte tsutawaranai seito wa 

imasu.  ore dakenara mata īdeshikedo, dareka ni isshōkenmei 

ni nareba hoka no seito ga higamimasu.  aikin no ko wa sōiu 

toko dake wa binkandesukara ne. Tonikaku dare ni taishite 

byōdō ni tsugu suru no ga ichiban toraburu sukunaidesu yo.  

[Hankō-teki taido jugyō ni kyōryoku sezu, tesuto mo matomo ni uketa koto ga nai] 

Kumagaya  hōta:  omosomo nande tan'nin nanka machitaidesu ka. Boku wa 

yaritakunaidesu ne.  ekinin bakkari ōkikute mikaeri wa zero 

ni chikai shikamo kyūryō kawan'naidesu yo.  

[Fukushū tesuto ⑧ [judōtai] (Ōmiya)] 

Kumagaya  hōta: Dō shimashita?  

Takizawa sensei  : Kumagaya sensei. Ōmiya-kun wa sūgaku no jugyōde wa 

don'na n kanjidesu ka.  

Kumagaya  hōta: Hoka to onajidesu yo hotondo netemasu. Atete mo zettai ni 

kotaenaishi, tesuto wa itsumo 0-tendesu. Datte tōan yōshi ni 

nani mo kakanaidesukara.  
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Takizawa sensei  : Kakanai n janakute kakitakute mo kakenai to iu kotode 

wanaideshou ka.  

Kumagaya  hōta :  on'na koto wanaidesu yo. Kuku ga dekireba kotae rareru 

mondai mo hitotsu ka futatsu wa iretemasu.  ddōiu imidesu ka.  

Takizawa sensei  : Īe.  

Kumagaya  hōta : Kareshi i na sōda ne. 

 

Kumagaya Shouta : Bagaimana? Di rumahnya Omiya? 

Takizawa Sensei   : Apa? 

Kumagaya Shouta: Aku tak bermaksud mengurangi antusiasmemu, tapi sebaiknya 

kamu tak memaksakan sesuatu. Ada siswa yang tak bisa kau 

gapai, bagaimanapun kau berusaha. Tapi itu bukan yang 

paling buruk. Jika kau terlalu peduli pada satu siswa, yang 

lain akan cemburu. Anak-anak jaman sekarang sangat sensitif. 

Kesimpulannya, cara menghindari masalah adalah 

memperlakukan semuanya secara sama.  

[Suka memberontak. Tidak mau bekerja sama. Tak pernah ikut tes dengan serius.] 

Kumagaya Shouta : Pertama, kenapa kamu ingin menjadi wali kelas? Kalau aku 

tidak mau. Kau jadi punya banyak tanggung jawab dan tak 

mendapat apa-apa. Kau juga tidak dibayar lebih. 

[Hasil Tes #8 (Omiya)] 

Kumagaya Shouta : Ada apa? 

Takizawa Sensei   : Kumagaya Sensei. Bagaimana perilaku Omiya-kun di 

pelajaran matematika?  

Kumagaya Shouta : Sama saja. Dia selalu tertidur. Dia tak menjawab ketika 

kupanggil. Dan hasil tesnya selalu 0. Dia bahkan tidak 

menulis apa-apa di kertas jawabannya. 

Takizawa Sensei   : Apakah itu berarti dia tak bisa menulisnya, bukan berarti dia 

tidak mau? 

Kumagaya Sensei : Tidak mungkin. Aku bahkan memberinya 1 atau 2 soal yang 

sangat mudah seperti perkalian. Eh, apa maksudmu? 

Takizawa Sensei    : Bukan apa-apa. 

Kumagaya Shouta : Aku yakin dia tidak punya pacar. 

(BB/ S3/ 00:27:18) 

 

 Cece Wijaya (dalam Fachrudin Saudagar dan Ali Idrus, 2009: 64) 

mengemukakan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki 

oleh guru untuk dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite 

sekolah. Data 1 menunjukkan bahwa Takizawa sensei sedang melakukan kerja 

sama dengan Kumagaya sensei untuk mengetahui permasalahan dari Omiya. 
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Kerja sama ini dilakukan dengan mengkomunikasikan segala sesuatu yang terjadi 

dalam diri Omiya, kemudian Takizawa sensei dan Kumagaya sensei saling 

memberikan informasi mengenai permasalahan tersebut. 

 Dengan melakukan kerja sama seperti data 1 tersebut, Takizawa sensei 

bertanya mengenai perilaku Omiya pada saat pelajaran Kumagaya sensei yaitu 

matematika. Disinilah diketahui bahwa perilaku Omiya sangat buruk, bahkan ia 

selalu mendapat nilai 0 serta tidak menuliskan apa-apa di lembar jawabannya. 

Namun Takizawa sensei berpikir bahwa hal tersebut bukan berarti bahwa Omiya 

tidak mau menulis, tetapi Omiya tidak bisa menulis. Lalu Kumagaya sensei 

memberikan pendapatnya bahwa tidak mungkin Omiya tidak bisa menulis. Sebab 

ketika Kumagaya sensei memberi 1 atau 2 soal matematika yang sangat mudah, ia 

tidak bisa menjawabnya. Dengan adanya kerja sama seperti inilah Takizawa 

sensei selaku wali kelas dari Omiya dapat memahami kesulitan Omiya dan dapat 

mengetahui bagaimana mengatasinya 

4.2.2.4 Bergaul  

4.2.2.4.1 Pandai Bergaul dengan Sesama Pendidik 

a. Data 1 
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Gambar 4.69 Takizawa sensei dan Kumagaya sensei bergaul pada saat ada 

waktu luang 
 

滝沢先生：「カップのほうがいいかな。」 

熊谷将太：手伝いましょうか。なんかお忙しそうですから。副担任と

して協力すべきだと。 

滝沢先生：ホッチキスお願いします。 

熊谷将太：かしこまりました。 

滝沢先生：それが終わったら、明日までに都立高校の成績基準。これ

もお願いします。 

熊谷将太：えっ？ 

滝沢先生：冗談です。 

熊谷将太：嚇かさないでください。 

滝沢先生：やっと卒業まで行けそうかなって。 

熊谷将太：そんなに楽しんですか 担任って。 

滝沢先生：いいえ、苦しいです。 

熊谷将太：そうなんだ。 

滝沢先生：でも、熊谷先生もやったら きっと飲み込みますよ。 

熊谷将太：どうかなぁ。 

滝沢先生：あ、ちょっと お先です。冗談って言いましたけど、半分

くらいはやっといてくださいね！分かった？ 

熊谷将太：下町のおかんかいよ！ 

 

Takizawa sensei  : [Kappu no hō ga ī ka na.] 

Kumagaya  hōta : Tetsudaimashou ka. Nanka o isogashi-sōdesukara. Fuku 

tan'nin to shite kyōryoku subekida to.  

Takizawa sensei : Hotchikisu onegaishimasu.  

Kumagaya  hōta : Kashikomarimashita.  

Takizawa sensei :  ore ga owattara, ashita made ni toritsu kōkō no seiseki 

kijun. Kore mo onegaishimasu.  

Kumagaya  hōta :  ~tsu?  
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Takizawa sensei : Jōdandesu.  

Kumagaya  hōta : Odokasanaide kudasai.  

Takizawa sensei : Yatto sotsugyō made ike-sō ka natte.  

Kumagaya  hōta:  on'nani tanoshi ndesu ka tan'nin tte.  

Takizawa sensei : Īe, kurushīdesu. 

Kumagaya  hōta:  ōna nda. 

Takizawa sensei : Demo, Kumagaya sensei mo yattara kitto nomikomimasu yo.  

Kumagaya  hōta : Dō ka n .  

Takizawa sensei : A, chotto o-sakidesu. Jōdan tte iimashitakedo, hanbun kurai 

hayattoite kudasai ne! Wakatta?  

Kumagaya  hōta :  hitamachi no o kankai yo! 

 

Takizawa Sensei  : [Apa lebih baik "cup" ya?] 

Kumagaya Shouta : Butuh bantuan?Kau terlihat sibuk,aku rasa aku harus 

membantu sebagai asisten wali kelas. 

Takizawa Sensei   : Tolong ini dijepret dengan stapler. 

Kumagaya Shouta : Tentu. 

Takizawa Sensei    : Kalau itu selesai,tolong selesaikan ini juga. 

Kumagaya Shouta : Apa? 

Takizawa Sensei   : Aku hanya bercanda. 

Kumagaya Shouta : Jangan menakutiku seperti itu. 

Takizawa Sensei   : Sepertinya jalan menuju kelulusan akan berjalan dengan 

baik. 

Kumagaya Shouta : Apakah menjadi wali kelas itu menyenangkan? 

Takizawa Sensei   : Tidak, sangat melelahkan. 

Kumagaya Shouta : Begitu ya. 

Takizawa Sensei   : Tapi Kumagaya Sensei,jika kau mencobanya,aku yakin 

kau akan tertarik. 

Kumagaya Shouta : Aku tak pernah memikirkannya. 

Takizawa Sensei  : Oh, aku harus pergi.Meski aku bilang cuma bercanda,tapi 

coba selesaikan itu semua setidaknya setengah!Mengerti? 

Kumagaya Shouta : Memangnya kau ibuku?! 

(BB/ S3/ 01:02:16) 

 

Data 1 merupakan cuplikan percakapan antara Takziawa sensei dan 

Kumagaya sensei. Dalam dialog data 1 Kumagaya sensei berbincag-bincang n 

dengan Takizawa sensei  dan menawarkan sedikit bantuan pada Takizawa sensei 

yang terlihat sibuk. Sesuai dengan pernyataan Cece Wijaya (dalam Fachrudin 

Saudagar dan Ali Idrus, 2009: 64) mengemukakan bahwa kompetensi sosial 

adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru untuk pandai bergaul dengan 
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kawan sekerja dan mitra pendidikan. seperti yang terdapat pada data 1, Takizawa 

sensei yang berbincang dengan Kumagaya sensei  mengatakan bahwa ia merasa 

jalan menuju kelulusan akan berjalan dengan baik. Sebab Takizawa sensei telah 

berhasil membimbing Omiya dalam mengatasi kesulitan belajarnya selama ini. 

Mulai dari Omiya yang sedikit demi sedikit bisa membaca, menulis, dan 

berhitung. Bergaul dengan sesama pendidik pada data 1 tersebut ditunjukkan 

dengan Takizawa sensei dan Kumagaya sensei yang berbincang mengenai 

perkembangan anak didiknya disela-sela waktu luang mereka. Mereka 

membicarakan hal tersebut dengan suasana santai dan dengan sedikit bercanda. 


