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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI

Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang memiliki penutur 

paling banyak diantara bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa 

Jawa digunakan sebagai bahasa ibu oleh suku Jawa, terutama Jawa Tengah 

dan Jawa Timur. Selain Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahasa Jawa juga 

digunkan oleh sejumlah penduduk yang menempati daerah-daerah lain seperti 

Cirebon dan Kabupaten Banten. Bahasa Jawa juga dipakai oleh daerah-daerah 

transmigrasi mulai dari Sumatra hingga Papua (Irian Jaya). 

Meskipun banyak pendudukan yang menggunakan Bahasa Jawa namun 

setiap tempat memiliki perbedaan dan persamaan dalam dialek bahasa. Hal 

ini disebabkan oleh kekhususan pemakaian bahasanya, serta perbedaan kelas 

atau status sosial antar penuturnya (Suwito, 1983). 

Selain sebagai bahasa komunikasi Bahasa Jawa juga digunakan sebagai 

mata pelajaran yang wajib untuk di pelajari sekolah, salah satu nya adalah 

Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Peraturan Gubernur jawa Timur Nomor 

19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa daerah sebagai muatan lokal 

wajib diajarkan disekolah/ Madrasah berdasarkan terhadap ketentuan dalam 

Pasal 42 ayat (1) Undang- Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 

Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu  Kebangsaan, maka pemerintah 

daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra 

daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan 
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bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian 

dari kekayaan budaya Indonesia. 

2.1 Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran. 

Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak 

dari kata “medium”. Secara sempit media dapat diartikan sebagai 

perantara atau pengantar. Sedangkan dalam arti luas media dapat 

diartikan sebagai perantara atau pengantar sumber pesan dengan 

penerima pesan. Menurut Hamidjojo (dalam Setyosari, 2005: 16) 

mengungkapkan bahwa media merupakan semua bentuk perantara 

yang dipakai orang penyebar ide, sehingga gagasan tersebut sampai 

kepada penerima. Menurut Sutikno (2013) media dapat didefinisikan 

sebagai sesuatu yang membawa informasi dan pengetahuan dalam 

interaksi yang berlangsung anatara pendidik dengan siswa. Sedangkan 

menurut Miarso (dalam Sumanto, 2012) mengungkapkan bahwa 

media adalah segala sesuatu yang digunakan dalam mengirim pesan 

serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan 

belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang 

disengaja, bertujuan, dan terkendali. Dapat disimpulkan bahwa media 

merupakan sesuatu yang dapat mengirimkan pesan dan informasi 

yang dapat merangsang pikiran siswa sehingga dapat menimbulkan 

kemauan belajar dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih 
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baik (Haryono, 2014: 2). Kata pembelajaran lebih menekankan pada 

kegiatan belajar peserta didik secara sungguh-sungguh  yang 

melibatkan aspek intelektual, emosional, dan sosial. 

Munadi (2010: 7) mengungkapkan bahwa “media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan 

dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga 

tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif”. Sedang kan 

menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan, media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan/informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru dalam 

menyampaikan dan menyalurkan pesan, maksud serta tujuan 

pembelajaran yang dapat digunakan didalam maupun diluar kelas 

sehingga dapat menciptakan proses belajar secara efetif dan efesien. 

b. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajara. 

Media memiliki peranan penting dalam pembelajaran yaitu untuk 

menjelaskan hal-hal abstrak dan dapat mewakiliguru sebagai alat 

komunikasi materi pembelajaran. Media pembelajaran memiliki 

manfaat dan fungsi dalam proses pembelajaran. Menurut Sutikno 

(2013) terdapat beberapa fungsi media pembelajaran, anatara lain 

sebagai berikut: 

Membantu pemahaman dalam proses pembelajaran, memperjelas 

penyajian pesan agar tidak bersifat verbal, mengatasi keterbatasan 
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ruang, pembelajaran lebih komunikatif dan produktif, waktu 

pembelajaran dapat lebih terkondisi, menghilangkan kejenuhan 

siswa, mengkatkan motivasi siswa dalam belajar, membantu gaya 

belajar siswa, meningkatkan keaktifan/ keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Sedangkan menurut Syafi’i (dalam Haryono, 2014:48) 

mengungkapkan bahwa media memiliki manfaat sebagai berikut: 

Meningkatkan minat siswa, memperjelas informasi yang 

disampaikan, menstimulus ingatan tentang konsep, memotivasi 

siswa mengikuti materi pembelajaran, menyajikan bimbingan 

belajar, membangkitkan performansi siswa yang relevan dengan 

materi, memberikan masukan performansi siswa yang benar, 

mendorong ingatan, menstranfer pengetahuan keterampilan, dan 

sikap yang sedang dipelajari. 

c. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Berdasarkan pada rancangannya media dapat dibagi menjadi dua jenis 

yakni mulai dari yang sederhana sampai dengan yang komplek atau 

canggih yang dijelaskan sebagai berikut. 

a) Media yang dirancang, yaitu media dan sumber belajar yang 

secara khusus dirancang dan dikembangkan sebagai komponen 

sistem pembelajaran untuk memberikan fasilitas belajar yang 

terarah dan bersifat formal. 

b) Media yang dimanfaatkan, yaitu media dan sumber belajar yang 

tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan 
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keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimafaatkan 

untuk keperluan pembelajaran. 

d. Merancang Media Pembelajaran 

Ada banyak cara dalam membuat media, cara yang berbeda-beda ini 

nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan 

pembelajaran. Menurut Haryono (2014: 65) langkah-langkah yang 

dilakukan dalm cara membuat media adalah sebagai berikut. 

a) Mempelajari tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dengan 

media tersebut. 

b) Menentukan media yang akan dibuat atau dikembangkan. 

c) Membuat desain media yang akan dibuat sedemikian rupa 

sehingga menarik dari segi penampilan dan praktis dalam 

penggunaannya. 

d) Menyiapkan alat dan bahan. 

e) Membuat alat sesuai rancangan (desain). 

f) Mencoba alat yang telah dbuat untuk mengetahui hasil media yang 

dibuat. 

g) Menyempurnakan alat/bagian komponen media, jika diketahui 

mash terdapat kekurang pada media. 

h) Melukakan ujicoba terhadap media yang telah melalui proses 

penyempurnaan. 

i) Mengevaluasi media yang telah dibuat untuk mengetahui kelayakn 

media. 

j) Memproduksi media. 
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k) Menggunakan media dalam proses pembelajaran. 

2.2 Komik  

Komik dikatakan merupakan bacaan sastra anak-anak karena 

pengertian komik yang lebih luas mengenai literature, yaitu sebagai 

bahasa yang diungkapkan dengan tulisan. Menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia, komik adalah cerita bergambar (disurat kabar, majalah, atau 

berbentuk buku)yang umunya mudah dicerna dan lucu. Sudjana dan Rivai 

(2005) mengungkapkan bahwa “komik merupakan bentuk kartun 

perwatakan yang membentuk suatu cerita dalam urutan gambar-gambar 

yang berhubungan erat dan dirancang untuk menghibur pembacanya”. 

Komik sendiri terdiri atas visual dan verbal, akan tetapi dalam 

kehadirannya didominasi oleh aspek visual karena komik lebih 

menampilkan gambar daripada teks. Jadi seluruh teks dalam komik 

merupakan susunan hubungan antara bentukan yang berupa bahasa dan 

gambar menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.  

 

Menurut (Marie & Williams: 2008) komik terdiri dari 4 hal, yaitu: 

a. Gambar.  

Gambar komik dibuat sesederhana mungkin agar maksud dan tujuan 

komik lebih mudah dipahami. 

b. Teks. 

Teks komik dibuat dengan kalimat yang mudah dimengerti, lugas, 

singkat, dan tidak kaku. 

c. Cerita 
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Cerita dibuat seatraktif mungkin agar pembaca tidak mudah bosan. 

Selain yang telah disebutkan diatas, komik juga memiliki beberapa 

ciri-ciri yang membedakannya dengan karya sastra lainnya, adapun ciri-

ciri dari komik adalah sebagai berikut: 

a. Menyampaikan cerita melalui gambar dan bahasa 

Komik menyampaikan cerita dengan menggunakan teks verbal. 

b. Bersifat proposional 

Komik dapat membuat pembaca terlibat langsung secara emosional 

ketika membaca komik. 

c. Bahasa percakapan 

bahasa yang biasa digunakan dalam komik merupakan bahasa yang 

diguanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga komik lebih mudah 

dimengerti. 

d. Bersifat kepahlawanan 

Pada umumnya isi cerita yang terdapat dalam komik akan 

memunculkan rasa ataupun sikap kepahlawanan. 

e. Penggambaran watak 

Penggambaran watak pada komik biasanya akan digambarkan 

sesederhana mungkin. 

f. Menyediakan humor 

Humor yang tersaji dalam komik merupakna humor yang sering 

digunakan dalam sehari-hari sangat mudah untuk dipahami oleh 

pembaca. 
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Herald Vogel (dalam Sari: 2001) mengungkapkan bahwa komik 

terdapat beberapa macam, yaitu: 

a. Komik kocak yang berisi hal-hal lucu, penuh dengan humor. 

b. Komik petualangan yang berisi petualangan dalam rimba, padang 

rumput, kejahatan, percintaan, menegangkan dan menakutkan. 

c. Komik fantasi yang berisi fiksi dalam ilmu pengetahuan, teknik dan 

dongeng. 

d. Komik sejarah atau histris yang berupa hal-hal yang telah dicapai atau 

dianggap sebagai sejarah. 

e. Komik nyata atau klasik yang menceritakan kembali dengan gambar 

dan teks-teks karya literer terkenal. 

pendek. 

Bila komik dijadikan salah satu media pembelajaran dan dipadukan 

dengan berbagai metode pembalajaran maka proses pembelajaran yang 

berlangsung akan dirasa lebih efektif dan menarik perhatian serta minat 

siswa dalam belajar. Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Faizah 

(2009) yang menyatakan bahwa “siswa pada sekolah dasar memiliki 

ketertarikan yang tinggi terhadap gambar visual dan juga terhadap cerita”. 

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh (LeDoux: 1994) Jadi komik 

merupakan media alternative yang tepat untuk pembelajaran, karena 

keterlibatan emosi pembacanya akan sangat mempengaruhi memori dan 

daya ingat akan materi pelajaran yang di dapat. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa komik merupakan media gambar atau bacaan bergambar sebagai 

cara dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan dalam cerita. 
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Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Waluyanto (2005) “komik 

merupakan alat yang mempunyai fungsi menyampikan pesan”. 

Selain sebagai bacaan komik juga dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran seperti jenis komik edukasi ataupun buku komik yang 

sudah dimofikasi sesuai kebutuhan pelajaran. Komik memiliki beberapa 

manfaat bila digunakan sebagai media pembelajaran. Adapun manfaat 

dari komik bila digunakan sebagai media pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

a. Siswa dapat belajar materi dengan mengenal potensi local 

b. Siswa dapat mengkaitkan konsep materi pada pengolahan potensi 

local 

c. Meningkatkan belajar siswa terhadap potensi daerah melalui pelajaran 

materi 

d. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada siswa dalam 

pembelajaran 

e. Memfasilitasi media pembelajaran guru berupa modul berbasis 

potensi local pada materi 

f. Menjadi pelengkap acuan bagi guru dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. 

2.3 Membaca  

Membaca adalah salah satu dari empat keterampilan berbahasa yaitu, 

keterampilan manyimak, keterampilan membaca, keterampilan berbicara 

dan keterampilan menulis. Membaca sendiri diartikan sbagai suatu proses 

yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh 
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pesan yang hendak disampaikan oleh penulis (Tarigan, 2008). Sedangkan 

menurut Lado (dalam Tarigan, 2008), membaca adalah memahami pola-

pola bahasa dari gambaran tertulisnya.  

2.3.1 Tujuan Membaca 

Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta 

memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. 

Adapun beberapa tujuan lain dari membaca, sebagai berikut: 

a. Membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-

penemuan atau fakta- fakta yang ada dalam sebuah tulisan. 

b. Membaca untuk memperoleh ide-ide baru atau ide ide utama. 

c. Membaca untuk mengetahui urutan, susunan, dan organisasi 

cerita. 

d. Membaca untuk menemukan kesimpulan dari suatu cerita. 

e. Membaca untuk mengkelompokan dan mengklasifikasikan 

kata. 

f. Membaca untuk menilai suatu jalan cerita dari yang baik 

hingga yang kurang baik untuk ditiru. 

g. Membaca untuk mengetahui perbedaan yang ada pada suatu 

cerita. 

2.3.2 Membaca sebagai suatu keterampilan. 

Membaca merupakan suatu keterampilan yang kompleks, rumit, 

mencakup atau melibatkan serangkaian keterampilan yang lebih 

kecil. Dapat dikatakan bahwa membaca mencakup tiga komponen, 

yaitu: 
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a. Pengenalan terhadap akasara 

Kemampuan untuk mengenal bentuk-bentuk yang disesuaikan 

dengan model yang berupa gambar, lengkungan, garis, dan 

titik dalam pola yang teratur. 

b. Korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur 

linguistik yang formal. 

Undur linguistik sendiri dapat berupa kelompok bunyi 

komplek yang dapat disebut sebagai kata, frase, kalimat, 

paragraf, bab, atau buku. 

c. Mengetahui makna atau arti dari bacaan. 

2.3.3 Aspek Membaca 

Telah disampaikan sebelumnya bahwa membaca merupakan 

keterampilan yang kompleks yang melibatkan serangkaian 

keterampilan yang lebih kecil lainnya. Sebagai garis besarnya, 

terdapat dua aspek penting dalam membaca, yaitu: 

a. Keterampilan yang bersifat mekanis. Aspek ini mencakup 

beberapa aspek, yaitu: 

1) Pengenalan bentuk huruf 

2) Pengenalan unsur-unsur linguistik 

3) Pengenalan hubungan/korespondensi pola ejaan dan bunyi 

4) Kecepatan membaca ke taraf lambat 

b. Keterampilan yang bersifat pemahaman. Aspek ini mencakup 

beberapa aspek, yaitu: 

1) Memahami pengertian sederhana 
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2) Memahami signifikan atau makna (maksud dan tujuan 

pengarang, relevansi/keadaan kebudayaan, dan reaksi 

pembaca) 

3) Evaluasi atau penilaian (isi, dan bentuk) 

4) Kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah 

disesuaikan dengan keadaan. 

2.4 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD) Bahasa Jawa. 

Dalam pengembangan media KIJARA (Komik Jawa dan Aksara 

Jawa), materi digunkan mengikuti Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar yang ada pada sekolah, yaitu : 

Tabel 2.1 standar kompetensi dan kompetensi dasar 

Standart Kompetensi Kompetensi Dasar 

III. Membaca : 

Siswa mampu membaca dan memahami isi 

bacaan serta dapat mengkomunikasikan 

dengan berbagai bentu secara tepat. 

III. Membaca : 

Membaca tulisan aksara jawa (siswa dapat 

membaca tulisan jawa yang menggunakan 

sandhangan panyigeg dan wyanjana). 

 

2.5 Materi Pembelajaran 

Adapun materi yang akan digunakan dalam media KIJARA (Komik 

Jawa Dan Aksara Jawa) berisikan tema Pendidikan. Materi ini berisikan 

tentang Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, adapun materi 

sebagai berikut: 
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Ki Hajar Dewantara 

Bapak Pendidikan Nasional Kita 

Saben kita mahargya Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, mesthi 

ngelingake salah sijine tokoh kita marang tokoh pendidikan kang uga 

karan Bapak Pendidikan Nasional kita, yaiku Ki Hajar Dewantara. 

Swargi Ki Hajar Dewantara pancen wiwit mula gedhe banget 

lelabuhan kanggo perjuangan kamardikaning nusa lan bangsa, luwih 

ing babagan pendidikan. Ya ing babagan pendidikan iki, swargi 

tansah gegondhelan marang paugeran falsafah kepimpinane kang 

saiki uga dadi sesantine jagating pendidikan, yaiku “Ing ngarsa sung 

tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”. 

“Ing ngarsa sung tuladha”, ing kene mengku surasa yen pamong 

mono kudu tansah bisa dadi pathuladhan, tegese kudu bisa digugu lan 

ditiru dening sesrawungan karo siswane, ing bab solah tingkah, tindak 

tanduk pocapan lan wirarane bisa aweh kudu becik. 

“Ing madya mangun karsa”, mengku karep supaya pamong ing 

madyaning sesrawungan karo siswane bisa tansah mbiyantu 

ngembangake bakat lan kreatifitase para siswa srana ngundhakake 

kawruhe. 

“Tut wuri handayani”, mapanake pamong kaya dene sawijine pangon 

sing tansah aweh kalonggaran marang para siswa ing pangumbaran 

nanging tansah di awat-awati aja nganti tumindak nyebal saka 

kautaman, nyimpang saka kepribadening bangsa. 

Teori-teori ripatan ki hajar dewantara akeh banget. Contone apa kang 

disebut “Tri Pusat Pendhidhikan” njelentrehake yen pusere 

pendidikan iku ana telung panggonan yaiku keluarga, sekolah, lan 

masyarakat. Nganti saiki teori-teori mau isih ditindakake, sempulur, 

lan sumebar sumrambah sa Indonesi. 
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2.6 Desain Pengembangan Media 

Dalam pengembangan media KIJARA diperlukan desain media yang 

berurutan dalam pembuatannya sehingga media dapat didesain secara 

beruruta dan rapi. 

Adapun desain pengembangan media KIJARA adalah sebagai berikut: 

a. Alat dan bahan yang diperlukan adalah vidio animasi, aplikasi 

pallawa, aplikasi comic life, corel draw, kertas A5, dan print laser. 

b. Cara membuat media KIJARA, yakni: 

1. Proses penggambaran menggunakan aplikasi seckht book. 

2. Menyusun rangkaian gambar kedalam aplikasi comic life. 

3. Menyusun kalimat percakapan dengan menggunakan aplikasi 

pallawa. 

4. Mengatur kesesuaian gambar dengan balon percakapan. 

5. Mendesain komik menjadi rangkaian cerita yang berurutan dengan 

adanya kaliamat aksara jawa dan bahasa jawa. 

6. Mengubah format file pada comic life menjadi format JPG 

 

B. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

Penelitian dan pngembangan yang dilakukan oleh Nurhasanah (2014) 

dengan judul “Pengembangan Media Kijank (Komik Indonesia, Jawa,Dan 

Aksara Jawa) Pembelajaran Bahasa JawaKelas 5 Sekolah Dasar”menyebutkan 

bahwa kemampuan membaca huruf Jawa, seperti wignyan ( ), layar ( ), 

cecek( ) , dan pangkon ( ) saat ini sudah mulai mengalami penurunan, 



26 
 

sehingga perlu adanya upaya peningkatan melalui pemanfaatan media 

pembelajaran. 

Penelitian relevan yang kedua yang dilakukan oleh Saputro (2015) 

dengan judul “Pengembangan Media Komik Berbasis Pendidikan 

KarakterPada Pembelajaran Tematik-Integratif Kelas IV SD”menyebutkan 

bahwa penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media komik berbasis 

pendidikan karakter, mengetahui kelayakan media komik berbasis karakter, 

dan mengetahui keefektifan media komik berbasis karakter terhadap 

pengembangan karakter siswa kelas IV SD.  

Persamaan dari penelitian relevan yang pertama dengan penelitian 

peneliti yaitu sama-sama menggunakan media komik bahasa Jawa sebagai 

penunjang proses pembelajaran namun memiliki perbedaan pada sasaran 

ujicoba penelitian serta sekolah yang dituju, ujicoba produk yang dilakukan 

oleh penelitian relevan yang pertama ditujukan kepada kelas V SD sedangkan 

peneliti ditujukan pada kelas IV SD. Sedangkan penelitian relevan yang kedua 

memiliki perbedaan pada proses tujuan pembelajaran dan sekolah yang dituju, 

penelitian kedua bertujuan untuk mengetahui  perkembangan karakter siswa 

kelas IV SD dengan menggunkan media komik sedangkan peneliti bertujuan 

untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa. 
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C. KERANGKA PIKIR 

Kerangka pikir ini merupakan langkah untuk mengarahkan peneliti 

dalam melakukan penelitian pengembangan. Di bawah ini merupakan 

kerangka pikir Pengembangan Media KIJARA (Komik Jawa dan Aksara 

Jawa) Pada Pembelajaran Bahasa Jawa kelas IV SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Siswa mampu membaca dan 
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menggunakan media pembelajaran 
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dalam pembelajaran Bahasa Jawa 
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