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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1  Pengertian Media Pembelajaran  

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach 

& Ely (dalam Arsyad, Azhar 2014:3) mengatakan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

ketrampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks dan lingkungan 

sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam 

proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal (Arsyad, Azhar 2014:3).  

Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Asosiasi Teknologi 

dan Komunikasi Pendidikan (Association of Education and Communication 

Technology/AECT) di Amerika, membatasi media sebagai segala bentuk dan 

saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/informasi. Gagne 

(dalam Sadiman, Arif 2010:6) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. 

Sementara itu Bringgs (dalam Sadiman, Arif 2010:6) berpendapat bahwa 

media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang 

siswa untuk belajar. Contohnya adalah buku, kaset, film bingkai.  

Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/NEA) 

memiliki pengertian yang berbeda mengenai arti dari media. Media adalah 

bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta 

peralatannya. Media hendaknya dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan 

dibaca. Apapun batasan yang diberikan, ada persamaan diantara batasan 

tersebut yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
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menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi (Sadiman, Arif 2010:6).  

2.2 Kegunaan Media Pembelajaran  

Secara umum media pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai 

berikut (Sadiman, Arif 2010:17).  : 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka).  

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti 

misalnya: 

a. Objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, 

film bingkai, film atau model.  

b. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, 

film atau gambar. 

c. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan 

timelapse atau highspeed photography.  

d. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan 

lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara 

verbal. 

e. Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat 

disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. 

f. Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim dan 

lain-lain) dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, 

gambar dan lain-lain. 

3. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan 

berguna untuk: 

a.  Menimbulkan kegairahan belajar  

b. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik 

dengan lingkungan dan kenyataan. 
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c. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuan dan minatnya.  

4. Dengan sifat yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan 

lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan 

materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru 

banyak mengalami kesulitan bila mana semuanya itu harus diatasi 

sendiri. Hal ini akan lebih sulit bila latar belakang lingkungan guru 

dengan siswa juga berbeda. Masalah ini dapat diatasi dengan media 

pendidikan, yaitu dengan kemampuannya dalam: 

a. Memberikan perangsang yang sama 

b. Mempersamakan pengalaman 

c. Menimbulkan prepepsi yang sama 

2.3 Kriteria Pemilihan Media 

Kriteria pemilihan media  harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat 

kemampuan dan sifat-sifat khasnya (karakteristik) media yang bersangkutan 

(Sadiman, Arif 2010:86) 

Dalam hubungan ini, Dick dan carey (Sadiman, Arif 2010:86) 

menyebutkan bahwa disamping kesesuaian dengan tujuan perilaku belajarnya, 

setidaknya masih ada empat faktor lagi yang perlu dipertimbangkan dalam 

pemilihan media, yaitu: 

1. Ketersediaan sumber setempat. Artinya bila media yang bersangkutan 

tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka harus dibeli atau 

dibuat sendiri 

2. Apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri tersebut ada dana, 

tenaga dan fasilitasnya. 

3. Faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan dan ketahanan media 

yang bersangkutan untuk waktu lama yang lama. Artinya bisa digunakan 

dimanapun dengan peralatan yang ada disekitarnya dan kapanpun serta 

mudah dijinjing dan dipindahkan. 
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4. Efektifitasnya biayanya dalam jangka waktu yang panjang. Sebab ada jenis 

media yang biayanya produksi mahal (seperti program film bingkai). 

Namun bila dilihatkestabilan materinya dan penggunaannya berulang-

ulang untuk jangka waktu yang panjang mungkin lebih murah dari media 

yang biaya produksinya murah (misalnya brosur) tetapi setiap waktu 

materinya berganti. 

2.4 Karakteristik Media Pembelajaran  

Karakteristik beberapa jenis media yang lazim dipakai dalam kegiatan 

belajar mengajar khususnya di Indonesia (Sadiman, Arif 2010:27) 

1. Media Grafis 

Media grafis termasuk media visual. Sebagaimana halnya media yang lain 

media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima 

pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan 

disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual.  

a. Gambar/Foto 

Diantara media pendidikan, gambar/foto adalah media yang paling 

umum dipakai. Dia merupakan bahasa yang umum, yang dapat 

dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu, pepatah Cina 

yang mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak dari 

pada seribu kata. 

b. Sketsa 

Sketsa adalah gambar yang sederhana, atau draft kasar yang melukiskan 

bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Karena setiap orang yang normal 

dapat belajar menggambar, setiap guru yang baik haruslah dapat 

menuangkan ide-idenya kedalam bentuk sketsa. 

c. Diagram 

Sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan 

simbol-simbol, diagram atau skema menggambarkan struktur dari objek 

secara garis besar. Diagram menunjukkan hubungan yang ada antar 
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komponennya atau sifat-sifat proses yang ada disitu. Diagram pada 

umumnya berisi petunjuk-petunjuk. 

d. Bagan/chart 

Seperti halnya media grafis yang lain, bagan atau chart termasuk media 

visual. Fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep-

konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan 

secara visual. Bagan juga mampu memberikan ringkasan butir-butir 

penting dari suatu presentasi. 

e. Grafik (Graphs) 

Sebagai suatu media visual, grafik adalah gambar sederhana yang 

menggunakan titik-titik, garis atau gambar. Untuk melengkapinya 

sering kali simbol-simbol verbal digunakan pula di situ. Fungsi grafik 

adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti, 

menerangkan perkembangan atau perbandingan sesuatu objek atau 

peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. 

f. Kartun 

Kartun sebagai salah satu bentuk komunikasi grafis adalah suatu 

gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk 

menyampaikan sesuatu pesan secara cepat dan ringkas atau sesuatu 

sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu. 

Kemampuannya besar sekali untuk menarik perhatian, mempengaruhi 

sikap maupun tingkah laku. 

g. Poster 

Poster tidak saja penting untuk menyampaikan kesan-kesan tertentu 

tetapi dia mampu pula untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah 

laku orang yang melihatnya. Poster berfungsi untuk mempengaruhi 

orang-orang membeli produk baru dari suatu perusahaan, untuk 

mengikuti program Keluarga Berencana atau untuk menyayangi 

binatang dapat dituangkan lewat poster. 

h. Peta dan globe 
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Pada dasarnya peta dan globe berfungsi untuk menyajikan data-data 

lokasi. Secara khusus peta dan globe tersebut memberikan informasi 

tentang.  

1. Keadaan permukaan bumi, daratan, sungai-sungai, gunung-gunung 

dan bentuk-bentuk daratan serta perairan lainnya. 

2. Tempat-tempat serta arah dan jarak dengan tempat yang lain 

3. Data-data budaya dan kemasyarakatan seperti populasi atau pola 

bahasa/adat istiadat. 

i. Papan Flanel  

Papan flanel adalah media grafis yang efektif sekali untuk menyajikan 

pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan berlapis kain 

flanel ini dapat dilipat sehingga praktis. Gambar-gmbar yang akan 

disajikan dapat dipasang dan dicopot dengan mudah sehingga dapat 

dipakai berkali-kali. 

j. Papan Buletin  

Berbeda dengan papan flanel, papan buletin ini tidak dilapisi kain flanel 

tetapi langsung ditempel gambar-gambar atau tulisan-tulisan. Fungsinya 

selain menerangkan sesuatu, papan buletin dimaksudkan untuk 

memberitahukan kejadian dalam waktu tertentu. 

2. Media Audio 

Berbeda dengan media grafis, media audio berkaitan dengan indera 

pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-

lambang auditif, baik verbal (ke dalam kata-kata/ bahasa lisan) maupun non 

verbal.  

a. Radio 

Sebagai suatu media, radio mempunyai beberapa kelebihan jika 

dibandingkan dengan media yang lain, yaitu: 

1. Harganya relatif murah dan variasi programnya lebih banyak dari 

pada TV. 

2. Sifatnya mudah dipindahka. Radio dipindah pindahkan dari satu 

ruang ke ruang lain dengan mudah 
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3. Jika digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio bisa 

mengatasi problem jadwal karena program dapat direkam dan 

diputar lagi sesuka kita. 

b. Alat Perekam pita magnetik 

Alat Perekam puta magnetic atau lazimnya orang menyebut tape 

recorder adalah salah satu media pendidikan yang tak dapat diabaikan 

untuk menyampaikan informasi, karena mudah menggunakannya.  

c. Laboratorium Bahasa 

Laboratorium bahasa adalah alat untuk melatih siswa mendengar 

dan berbicara dalam bahasa asing dengan cara menyajikan materi 

pelajaran yang disiapkan sebelumnya. Media yang dipakai adalah alat 

perekam. 

3. Media Proyeksi Diam 

Media proyeksi diam mempunyai persamaan dengan media grafik 

dalam arti menyajikan rangsangan-rangsangan visual.  

a. Film Bingkai 

Film bingkai adalah suatu film berukuran 35mm, yang biasanya 

dibungkus bingkai berukuran 2x2 inci terbuat dari karton atau plastik 

Selain ukuran tersebut masih ada lagi ukuran yang lebih besar, 

oversized slides (21/4x21/2inci) dan lantern slide (31/4x4 inci). 

b.  Mikrofis 

Mikrofis atau microfiche adalah lembaran film transparan terdiri dari 

lambang-lambang visual (grafis maupun verbal) yang diperkecil 

sedemikian rupa sehingga tak dapat dibaca dengan mata telanjang. 

Ukurannya ada beberapa macam, bisa 3x5 inci, 6x8 inci atau 4x6 inci.  

c. Film 

Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam 

membantu proses belajar mengajar. 

d. Televisi 
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Televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran 

secara audio visual dengan disertai unsur gerak. Dilihat dari sudut 

jumlah penerima pesannya, televisi tergolong ke dalam media massa.  

2.5 Bahasa Krama Alus 

Arti kata krama secara leksikal yang sesuai dengan pengertian krama yang 

berarti temboeng pakoermatan (ing oenggah-oenggoehing basa) ‘kata 

penghormatan (dalam tingkat tutur) Perubahan arti yang semula berarti ‘kata 

penghormatan ‘ kemudian menjadi ‘bentuk tingkat tutur’ dapat dipandang 

sebagai perluasan makna. Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa arti kata 

krama secara leksikal hanya dalam batas kata, terlihat pada arti temboeng 

pakoermatan ‘kata penghormatan’ dan ‘kata penghormatan’ itu menjadi salah 

satu jenis penanda bentuk tingkat tutur krama. Atau dapat juga dikatakan 

bahwa arti kata krama secara leksikal merupakan hiponim terhadap bentuk 

tingkat tutur krama dalam bahasa jawa. Yang dimaksud hiponim yaitu 

hubungan dalam semantik antara makna spesifik dan makna generik (Harimurti 

Kridalaksana dalam Dwiraharjo, Maryono 2001:93).  

Hubungan makna yang demikian mengisyaratkan bahwa ‘kata 

penghormatan’ (makna spesifik) merupakan salah satu jenis penanda adanya 

bentuk tingkat tutur krama dalam bahasa jawa (makna generik). Dalam bahasa 

jawa dikenal adanya istilah tembung krama ‘kata krama’ dan ‘basa krama 

‘tingkat tutur krama’. Kedua istilah tersebut mengisyaratkan bahwa kata krama 

merupakan bagian dari tingkat tutur krama. Kata krama dalam penggunannya 

tidaklah selalu berdiri sendiri, akan tetapi ada kata-kata yang dapat 

menyertainya. Oleh karena itu, perlu pula dibicarakan kata bentukan atau 

istilah yang dibentuk dengan kata krama. Kata bentukan atau istilah yang 

dimaksud tentunya yang ada hubungannya dengan bentuk tingkat tutur krama 

dalam bahasa jawa (Dwiharjo, Maryono 2001:93).  

Basa krama ‘bahasa krama’ merupakan istilah dalam bahasa jawa yang 

dapat disejajarkan dengan tingkat tutur krama. Yang dimaksud basa krama 

‘bahasa krama’ yaitu bahasa yang dipergunakan untuk bercakap-cakap dengan 



15 

 

orang lain, dengan menggunakan pertimbangan agar orang yang diajak 

berbicara merasa enak. Kata-kata yang tidak pantas disingkirkan, diganti 

dengan kata-kata sopan (Hadiwidjana dan Sudaryanto dalam Dwiraharjo, 

Maryono 2001:95). Pernyataan “untuk berakap-cakap dengan orang lain” 

mengisyaratkan adanya fungsi komunikatif. Pernyataan “agar orang yang 

diajak berbicara merasa enak” mengisyaratkan adanya tujuan. Kemudian 

adanya pernyataan tentang penggantian kata-kata yang tidak pantas dengan 

kata-kata yang sopan mengisyaratkan adanya bentuk lingual basa krama 

tersebut (Dwiraharjo Maryono 2001:96).  

Krama alus adalah bentuk unggah-ungguh bahasa jawa yang semua 

kosakatanya terdiri atas leksikon krama dan dapat ditambah dengn leksikon 

krama inggil atau krama andhap. Meskipun begitu, yang menjadi leksikon inti 

dalam ragam ini hanyalah leksikon yang berbentuk krama. Leksikon madya 

dan leksikon ngoko tidak pernah muncul di dalam tingkat tutur ini. Selain itu, 

leksikon krama inggil atau krama andhap secara konsisten selalu digunakan 

untuk penghormatan terhadap mitra wicara (Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka 

2007:120).  

2.6 Standart Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standart Kompetensi (SK): 

1. (Mendengarkan) Mampu mendengarkan dan memahami ragam wacana lisan 

melalui mendengarkan berbagai bunyi/suara, bunyi bahasa, pesan, percakapan 

sederhana dan melakukan sesuatu sesuai permintaan/perintah. 

2. (Berbicara) Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan 

secara lisan dalam berbagai ragam bahasa jawa dengan bahasa santun. 

3. (Membaca) Mampu membaca memahami teks pendek dengan cara membaca 

yang nyaring, membaca lancar, dan membaca indah beberapa kalimat 

sederhana. 

Kompetensi Dasar 

1.1 Mendengarkan pembacaan teks bacaan 

2.1 Menerapkan unggah-ungguh bahasa dalam percakapan 
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2.2 Unggah-ungguh Bahasa 

INDIKATOR 

1. Menyimpulkan isi cerita 

2. Menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa sederhana 

3. Memperagakan teks dialog 

4. Menggunakan bahasa lugu, ngoko alus dan krama 

2.7 Pengertian MEBOTA dan Buku Teks Dialog Krama alus 

Media MEBOTA merupakan media yang secara fisik benbentuk boneka 

tangan yang terdiri dari beberapa tokoh, sedangkan buku teks dialog krama 

alus ini adalah buku yang didalamnya terdapat teks dialog percakapan yang 

menggunakan bahasa jawa krama alus yang percakapannya di perankan oleh 

boneka tangan. Kata MEBOTA adalah kepanjangan dari Media Boneka 

Tangan.  

Materi pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah 

buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah dan lembaran lepas. Teks berbasis 

cetakan menuntut enam elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang, 

yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf dan penggunaan 

spasi kosong (Arsyad, Azhar 2014:3). 

Media MEBOTA dan Buku Teks dialog bahasa jawa krama alus ini 

digunakan dalam pembelelajaran Bahasa Jawa yaitu merubah cara belajar 

siswa yang mempelajari unggah-ungguh bahasa melalui buku dialog krama 

alus dan di perankan oleh boneka tangan. Manfaat penggunaan media 

pembelajaran MEBOTA dan buku teks diaalog krama alus adalah sebagai 

berikut:  

a. Menarik minat siswa untuk belajar bahasa jawa materi unggah-ungguh 

bahasa 

b. Mempermudah guru untuk menyampaikan materi pembelajaran 

c. Meningkatkan dan mengembangkan imajinasi siswa 

d. Siswa menjadi lebih aktif di dalam pembelajaran dan terkesan tidak 

membosankan 
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2.8  Kajian Peneletian yang Relevan 

NO Judul Persamaan Perbedaan 
1. Penelitian yang dilakukan oleh  Ali 

Fakhrudin dan Arini Uly Inayati 

dengan judul “PENGEMBANGAN 

MEDIA BONEKA TANGAN PADA 

TEMA LINGKUNGAN KELAS II 

SD NEGERI 02 MEDAYU 

KABUPATEN PEMALANG” 

1. Sama-sama menggunakan 

media boneka tangan 

2. Sama-sama menggunakan 

objek penelitian  siswa SD 

1. Pada peneliti 

sebelumnya 

menggunakan 

objek penelitian 

siswa SD kelas 

II, sedangkan 

objek peneliti 

menggunakan 

siswa kelas IV 

SD. 

2. Pada peneliti 

sebelumnya 

menggunakan 

pembelajaran 

tematik, 

sedangkan pada 

peneliti 

menggunakan 

pembelajaran 

bahasa jawa.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Denna 

Delawanti Chrisyarani dengan judul 

“Pengembangan Media Boneka 

Tangan dengan Metode Bercerita 

untuk Siswa Kelas V SDN Sudimoro 

2 Kabupaten Malang” 

1. Sama-sama menggunakan 

media boneka tangan 

2. Sama-sama menggunakan 

objek penelitian  siswa SD 

1. Pada peneliti 

sebelumnya 

menggunakan 

objek penelitian 

siswa SD kelas 

V, sedangkan 

objek peneliti 

menggunakan 

siswa kelas IV 

SD. 

2. Pada peneliti 

sebelumnya 

menggunakan 

pembelajaran 

Bahasa 

Indonesia, 

sedangkan pada 

peneliti 

menggunakan 

pembelajaran 

bahasa jawa. 
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2.9  Kerangka Pikir 

 

Pembelajaran Bahasa 

Jawa

Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 19 Tahun 2014

1. Student Center Learning, proses pembelajaran satuan pendidikan diselenggarakan

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik

untuk berpatisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat,minat, dan perkembangan fisik

serta psikologis peserta didik.

2. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaiakan

materi pembelajaran

Kondisi Nyata 

1. Peserta didik belum berpartisipasi

secara aktif. Belum tersedia media

yang mendukung

2. Penyampaian materi Bahasa jawa

krama alus dalam pembelajaran bahasa

jawa kelas IV SD

3. Peserta didik mengalami kesulitan

dalam memahami materi bahasa jawa

krama alus

Kondisi Ideal 

1. Peserta didik sudah berpartisipasi

secara aktif

2. Sudah tersedianya media 

pendukung penyampaian materi 

bahasa jawa krama alus dalam 

pembelajaran bahasa jawa kelas 

IV SD. 

3. Peserta didik mengalami kesulitan

dalam memahami materi bahasa

jawa krama alus

SOLUSI

Pembuatan Rancangan Media 

“Boneka Tangan dan buku teks dialog 

bahasa jawa krama alus” 

Penerapan Pengembangan Media 

“Boneka Tangan dan buku teks dialog 

bahasa jawa krama alus” 

Analisis Kelayakan dan Keefektitan Pengembangan Media 

“Boneka Tangan dan buku teks dialog bahasa jawa krama alus” berdasarkan penilaian ahli 

materi dan media pembelajaran

Siswa trampil menggunakan media “Boneka 

Tangan dan Buku Teks dialog Bahasa Jawa 

Krama Alus” dan memahami materi yang 

disampaikan di dalamnya 

Media “Boneka Tangan dan Buku Teks dialog 

Bahasa Jawa Krama Alus” 

Efektif di terapkan dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa materi berbicara krama alus 




