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ABSTRAK 

Budiastuti, Agustin. 2018. Meningkatkan Unggah-ungguh pada Anak Usia Dini 

melalui Media Buku Cerita Bergambar Bahasa Jawa. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Semarang. Edi Waluyo, S.Pd, 

M.Pd. dan Drs. Khamidun, M.Pd. 

Kata kunci: Unggah-ungguh, anak usia dini, media buku cerita bergambar bahasa 

Jawa.  

Aturan-aturan tidak tertulis yang telah dianggap kebiasaan baik oleh 

masyarakat Jawa (unggah-ungguh) mulai ditinggalkan oleh masyarakat Jawa 

sendiri. Tujuan penelitian untuk memperoleh data secara empiris tentang 

meningkatkan unggah-ungguh pada anak usia dini melalui buku cerita bergambar 

bahasa Jawa. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen (eksperimental 

research). Populasi dalam penelitian ini yaitu murid kelas TK B TK SIdoluhur II, 

Desa Wonowoso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh (totality sampling). 

Sampel berjumlah 30 anak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, dokumentasi dan penggunaan skala likert meningkatkan unggah-

ungguh pada anak usia dini melalui bukucerita bergambar bahasa Jawa. Skala likert 

sebelumnya telah diuji cobakan sehingga dapat digunakan dalam penelitian, dengan 

hasil berjumlah 50 item valid. Sedangkan metode analisis data yaitu diskriptif dan 

uji hipotesis dengan uji Paired Sample T Test. 

Hasil penelitian ini adalah unggah-ungguh anak dalam berperilaku dan 

berbicara dalam bahasa Jawa mengalami peningkatan. Cara bebicara dan 

berperilaku anak-anak menjadi lebih sopan. Berdasarkan hasil perhitungan uji 

Paired Sample T Test dapat disimpilkan bahwa sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. Terdapat peningkatan yang signifikan pada meningkatan unggah-ungguh 

pada anak usia dini setelah diterapkan media buku cerita bergambar bahasa Jawa. 

Besar efektifitas penggunaan media buku cerita bergambar bahasa Jawa adalah 

sebesar 37,9668.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak zaman dahulu, budaya Jawa menyimpan banyak nilai yang sangat 

luhur. Etika sopan dan santun di dalam rumah dan di ranah publik, cara 

mengeluarkan pendapat, berbicara kepada orang tua, makan, berpakaian,  

memperlakukan orang lain dan sebagainya semuanya telah ada dalam budaya 

adiluhung tersebut (Sartini, 2009).  

Tatakrama pergaulan sering disebut dengan sopan-santun, yaitu 

semacam aturan tidak tertulis, yang oleh masyarakat jawa diterima sebagai 

kebiasaan yang baik. Orang Jawa menyebutnya dengan unggah-ungguh. istilah ini 

bertolak dari kata dasar (ungguh), yang artinya tempat. Jadi apa yang dikatakan 

mungguh (wis mungguh) berarti sudah sesuai dengan tempatnya, sudah berada 

dalam posisi yang tepat, patut, dan pantas.  Dalam arti yang demikian, kalau hal 

tersebut terkait dengan perbuatan atau tingkah laku disebut dengan udanegara, 

subasita, orang modern menyebutnya dengan etiket, sedangkan kalau terkait 

dengan penggunaan bahasa disebut tata-prunggu. Norma kesantunan dalam 

penggunaan bahasa itu ditentukan oleh perbedaan umur (tua-muda), hubungan 

keluarga (anak-bapak, cucu-kakek/nenek), kondisi sosial (kaya-miskin), dan status 

sosial (buruh-majikan, pemimpin-rakyat, bangsawan, rakyat jelata) (Tridarmanto, 

2012: 30). 

Bahasa Jawa telah terkenal sebagai bahasa yang cara tuturnya khas 

dengan kehalusan, anggun, dan penuh sopan santun dalam penggunaannya. Hal ini 
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mencerminkan bahwa orang Jawa selalu mengutamakan keharmonisandalam 

hidup, kerukunan, dan cenderung selalu menghindari adanya konflik (Purwadi 

melalui Birohmatika, 2017) 

Menurut pandangan beberapa orang, budaya dan bahasa Jawa merupakan 

budaya kuna yang sudah tidak sesuai dengan situasi masa sekarang. Meski begitu, 

masyarakat Jawa sangat bangga dengan bahasa dan budayanya walaupun banyak 

dari mereka yang sudah tidak mampu lagi menggunakan bahasa Jawa secara aktif 

dengan tata bahasanya, dan juga tidak begitu paham dengan kebudayaannya. 

(Sartini, 2009). Selaras dengan pernyataan Tridarmanto (2012) Widyamanta saat 

ini Bangsa Indonesia termasuk orang Jawa telah mengalami kondisi yang dapat 

diungkapkan dengan peribahasa orang Jawa “kemalingan ora kebabahan” yang 

bermakna kehilangan harta berharga tanpa terlihat jalan masuk pencurinya.  Harta 

berharga yang dimaksud dalam pernyataan tersebut yaitu unsur-unsur kebudayaan 

daerah milik Bangsa Indonesia, salah satu unsur budaya yang dilupakan oleh orang 

Jawa yaitu tatakrama. 

Secara geografis masyarakat Jawa mendiami Pulau Jawa bagian tengah 

dan bagian timur. Namun demikian secara kolektif  daerah Banyumas, Kedu, 

Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, dan kediri disebut sebagai daerah 

kejawen. Sedangkan daerah lain diluar daerah tersebut disebut sebagai daerah 

pesisir dan ujung timur (Wibowo dan Gunawan, 2015: 29).  

Demak meruapakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah terletak pada 

koordinat 110027’58” - 110048’47” Bujur Timur dan 6043’26” – 7009’43” Lintang 

Selatan. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten 
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Grobogan, sebelah utara Berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, 

sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang, serta sebelah selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang. Jarak terjauh dari dari 

Utara ke Selatan sepanjang 41 km dan Barat ke Timur adalah sepanjang 49 km. 

berdasarkan letak tersebut, kabupaten Demak termasuk pada golongan daerah 

pesisir pantai utara. 

Dari hasil pengamatan peneliti yang dilakukan di desa Wonowoso, 

Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak ditemukan berbagai macam perilaku 

anak-anak yang menunjukkan bahwa tatakrama di daerah tersebut telah mulai 

luntur. Anak-anak yang dapat menerapkan unggah-ungguh dalam kehidupan 

sehari-hari dengan baik adalah sebesar 33%. Sebagian besar anak-anak, berbicara 

menggunakan bahasa Ngoko dengan siapa saja tanpa membedakan lawan bicara. 

Mereka menganggap sama antara berbicara bersama guru, orang tua, teman sebaya, 

dan orang dewasa lain yang belum mereka kenal.  

Contoh ungkapan anak-anak ketika bercakap-cakap dengan orang tua, 

guru, dan orang dewasa lain yang menunjukkan bahwa unggah-ungguh bahasa 

Jawa sudah mulai luntur yaitu: “Bu, kowe …..”, “Pak, meh njipuk….”, “Bu, 

diundang ….”. Ketika anak-anak diajak berbicara dengan bahasa Kromo anak-anak 

terlihat bingung untuk sebagian anak-anak tidak mengerti sama sekali maksud 

pembicaraan dan sebagian mengerti maksud pembicaraan namun tidak tahu cara 

menjawab percakapan menggunakan bahasa kromo. Selain itu, banyak anak-anak 

yang berperilaku tidak sopan terhadap orang tua dan guru. Contoh perilaku anak-

anak  yang menunjukkan perilaku tersebut yaitu ketika anak-anak berjalan melewati  
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orang tua, guru, atau orang dewasa lain tidak mengatakan “nuwun sewu/ nderek 

langkung/ amet-amet” yang dalam bahasa Indonesia berarti permisi. Beberapa 

peristiwa diatas menunjukkan bahwa unggah-ungguh dalam kehidupan orang Jawa 

di Desa Wonowoso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak sudah mulai 

luntur. 

Permasalahan di atas disebabkan karena terjadi pergeseran budaya, yang 

pada dasarnya terjadi karena adanya penambahan dalam perangkat-perangkat ide 

yang disetujui secara sosial oleh warga masyarakat (Suparlan, 1986:116).  

Suparlan juga berpendapat bahwa perubahan kebudayaan bisa saja 

disebabkan karena pada masa-masa sekarang ini gejala-gejala lingkungan 

cenderung cepat berubah, namun karena kebudayaan merupakan pedoman dan 

falsafah hidup bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa kebudayaan itu bersifat tradisional. Isi, struktur, bentuk dan 

konfigurasi cara-cara hidup tertentu, dan fungsi atau nilai-nilai dari unsur-unsur 

terkecil ataupun yang lebih besar serta pranata-pranata dalam kebudayaan dapat 

berubah seiring dengan perkembangan zaman.  

Chaer dan Agustina (2010) menjelaskan bahwa di Indonesia kini sudah 

banyak anak-anak yang bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia, akibat 

pergaulan di sekolah maupun dirumah. Di kota-kota besar banyak ayah ibu yang 

sesama mereka masih menggunakan bahasa daerah, tetapi kepada anak-anaknya 

langsung menggunakan bahasa Indonesia. Hal serupa telah terjadi di Desa 

Wonowoso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.  
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Fakta yang ditemukan dari hasil pengamatan peneliti mengenai  unggah-

ungguh dalam berbahasa Jawa di Desa Wonowoso yaitu sebagian besar anak-anak 

yang berasal dari keluarga menengah keatas berbicara dengan Bahasa Indonesia, 

sedangkan anak-anak yang berasal  dari keluarga dengan tingkat ekonomi bawah 

berbicara dengan bahasa Ngoko. Sebagian besar anak-anak di Desa Wonowoso 

mengenal bahasa Ngoko sebagai bahasa daerah sekaligus bahasa ibu mereka dan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pembelajaran di Sekolah. Sehingga 

anak-anak di Desa Wonowoso berbicara dengan bahasa Ngoko dengan siapa saja 

tanpa memperhatikan, muda-tua, hubungan keluarga, kasta, pangkat, dan derajat 

lawan `bicara. 

Peranan unggah-ungguh bahasa jawa dalam perilaku seseorang  di dalam 

masyarakat jawa sangat besar, karena bahasa Jawa sebagai alat penyampaian 

pikiran pada masyarakat Jawa mencerminkan budaya Jawa. Sifat dan perilaku 

masyarakat Jawa dapat dilihat melalui bahasa dan cara berbicaranya(Sartini, 2009). 

Hal ini diperkuat oleh konsep relativitas bahasa yang dicetuskan oleh 

Sapir dan Whorf dalam Sartini (2009) bahasa tidak bisa dipisahkan dari fakta sosial. 

Salah gagasan Sapir yang sangat terkenal adalah bahwa analisis terhadap kosakata 

suatu bahasa sangat penting untuk mengetahui  lingkungan fisik dan sosial di mana 

penutur suatu bahasa tinggal. Hubungan antara kosakata dan nilai budaya dapat 

dinyatakan bersifat multidireksional. 

Kini pada era globalisasi yang semakin lama kian meluas, nilai-nilai 

kesopanan dalam masyarakat Jawa tetap harus dipertahankan. Karena kearifan 

lokal tersebut mengandung banyak nilai luhur yang tepat dan pas untuk membangun 
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karakter anak didik di sekolah. Kita tidak perlu meniru model pendidikan karakter 

ala barat karena disekitar kita sudah ada nilai-nilai karakter. Orang Jawa sudah 

punya standar “njawani” atas penguasaan etika dan tata krama luhur. Mereka yang 

sudah “njawani” dianggap telah berkarakter dan memiliki budi pekerti yang luhur 

(Wibowo dan Gunawan, 2015) 

Masa usia dini adalah masa keemasan yang singkat dan berharga bagi 

kelangsungan hidup seorang manusia, karena pada masa ini otak anak berkembang 

dengan sangat pesat. Hal ini didasari oleh penelitian di bidang neuro-sains yang 

dilakukan oleh Osbon, White, dan Bloom yang menyatakan bahwa perkembangan 

intlektual anak usia 0-4 tahun mencapai 50%, usia 0-8 tahun dapat mencapai 80% 

dan pada usia 0-18 tahun mncapai 100% (Suyadi dan Maulidya, 2013:9).  

Masih dalam Suyadi dan Maulidya, fakta mengenai otak anak yang 

ditemukan oleh para ahli bidang neuro-sains yaitu ketika lahir, sel-sel otak bayi 

berjumlah sekitar 100 miliar, tetapi hanya sedikit yang sudah saling berhubungan, 

yaitu sel-sel otak yang mengendalikan detak jantung, pernapasan, gerak refleks, 

pendengaran, dan naluri hidup.  

Ketika seorang anak sudah memasuki usia 3 tahun, sel otak telah 

membentuk sekitar 1000 triliun jaringan sinapsis. Jumlah jaringan ini 2 kali lebih 

banyak dari jumlah jaringan yang dimiliki oleh orang-orang dewasa. Sebuah sel 

otak pada anak usia 3 tahun dapat berhubungan dengan 15000 sel lain.  

Berbagai stimulus pembelajaran yang diberikan oleh orang tua dan guru 

akan mempertahankan sinapsis-sinapsis yang sudah saling berhubungan kemudian 

sinapsis-sinapsis yang jarang digunakan akan mati.  Sehingga pada usia ini, 
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merupakan masa yang mudah untuk ditanamkan kembali unsur-unsur budaya 

berbahasa Jawa  yang telah dilupakan oleh masyarakat Jawa sendiri. Harapannya 

adalah unggah-ungguh bahasa Jawa yang diajarkan kembali pada anak-anak akan 

tertanam hingga anak-anak tersebut tumbuh dewasa, sehingga salah satu unsur 

budaya Jawa yaitu tatakrama yang saat ini telah mulai luntur, akan berkembang 

kembali menjadi identitas dan aset berharga bagi masyarakat Jawa.  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada dasarnya adalah pendidikan 

yang bertujuan untuk memberikan berbagai macam stimulus yang berguna untuk 

memfasilitasi perkembangan dan pertumbuha anak secara holistik dan membentuk 

karakter kepribadian anak (Suyadi dan Maulidya, 2012).  

Masih menurut Suyadi dan Maulidya, secara institusional, Pendidikan 

Anak Usia Dini adalah pengadaan pendidikan yang menekankan kebutuhan 

stimulus untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia belia, 

meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus, kemampuan mengetur 

emosi pada anak-anak, multiple intelligences, serta keagamaan yang lebih terkenal 

dengan sebutan kecerdasan spiritual. Pengadaan pendidikan bagi Anak Usia Dini 

sebaiknya disesuaikan dengan karakter anak usia belia itu sendiri, karena anak usia 

belia mempunyai tahapan-tahapan perkembangan yang unik.  

Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara 

Jawa Pasal 1 Ayat 8 dan 9 memutuskan “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki 

kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Jawa dan secara aktif mampu 
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memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan, dan budi pekerti. 

Perlindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan 

aksara Jawa melalui upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan 

pengajaran”. 

Sartini (2009) berpendapat bahwa penuturan bahasa sangat berpengaruh 

terhadap budaya pada suatu etnis masyarakat. Ketika bahasa pada suatu masyarakat 

berkembang menjadi lebih baik, maka kebudayaan pada masyarakat tersebut juga 

akan mengalami perkembangan yang baik, namun juga sebaliknya ketika 

perkembangan tutur bahasa pada masyarakat tertentu mengalmi kemunduran, maka 

budaya pada masyarakat tersebut juga sedang mengalami kemunduran.   

Winda Gunarti (2010) metode  bercerita  adalah  cara menyampaikan isi 

pikiran, pesan keagamaan, pesan moral kepada anak melalui media lisan, namun 

juga dapat disampaikan melalui tulisan.Dongeng atau cerita mempunyai dampak 

yang positif bagi aspek afeksi dan psikologi anak. Mendengarkan cerita bukan 

hanya akan membangkitkan imajinasi anak, tetapi secara psikologis akan semakin 

mengeratkan hubungan batian antara orang tua dengan anak (Soenarwo, 2012: 

192). 

Kegiatan bercerita, orang tua dan guru memerlukan media untuk 

mempermudah dan menarik perhatian anak, salah satunya adalah buku cerita 

bergambar. Selain karena warna yang menarik, gambar pada buku cerita akan 

membangkitkan imajinasi anak, sehingga anak-anak sangat menyukai buku cerita 

bergambar, dan mudah untuk menyisipkan nilai-nilai pembelajaran pada anak-anak 

melalui buku cerita bergambar. 
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Media buku cerita bergambar bahasa Jawa merupakan bacaan untuk 

anak-anak yang tersusun atas gambar-gambar disertai dengan kata-kata 

menggunakan bahasa Jawa. Pesan yang disampaikan melalui media buku cerita 

bergambar bahasa Jawa meliputi unggah-ungguh dalam berperilaku dan unggah-

ungguh dalam berbahasa. Melalui penggunaan media buku cerita bergambar bahasa 

Jawa anak-anak akan memahami dan mampu menerapkan unggah-ungguh 

berperilaku dan unggah-ungguh berbahasa dalam kehidupan anak-anak setiap hari. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Apakah media buku cerita bergambar bahasa Jawa dapat meningkatkan 

unggah-ungguh pada anak usia dini? 

2) Seberapa besar efektifitas media buku cerita bergambar bahasa Jawa dalam 

meningkatkan unggah-ungguh pada anak usia dini? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui pengaruh buku cerita bergambar bahasa Jawa dalam 

meningkatkan  unggah-ungguh pada anak usia dini. 

2) Mengetahui efektifitas buku cerita bergambar bahasa Jawa dalam 

meningkatkan unggah-ungguh pada anak usia dini. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui ada atau tidak 

adanya pengaruh buku cerita bergambar bahasa Jawa dalam menanamkan unggah-

ungguh pada anak usia dini. 

2) Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menambah keterampilan membuat buku cerita bergambar bahasa Jawa 

dalam menanamkan unggah-ungguh pada anak usia dini. 

b. Bagi Orang Tua dan Guru 

1. Menambah wawasan pada guru mengenai adanya media pembelajaran yang 

menarik bagi anak usia dini yang mengangkat salah satu nilai budaya Jawa 

2. Memberikan kesadaran bagi orang tua untuk membiasakan unggah-ungguh 

berbahasa maupun berperilaku pada anak-anak mereka dalam kehidupan 

sehari-hari.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Hakekat Unggah-ungguh 

2.1.1 Pengertian Unggah-ungguh 

Terdapat dua prinsip kerangka normatif dalam pergaulan dan intraksi 

yang sangat dipengang teguh oleh masyarakat Jawa yaitu kerukunan dan hormat 

Suseno (Ariyani, 2013). Oleh karena itu masyarakat Jawa selalu menghindari 

segala hal yang dapat menimbulkan konflik yang disebuat sebagai prinsip 

kerukunan. Dalam masyarakat Jawa juga berkembang norma-norma atau tatakrama 

yang digunakan untuk mengukur kelayakan tingkah laku sehingga diharapakan 

tercapainya kerukunan dan saling hormat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 

Jawa  (Ariyani, 2013). 

Tridarmanto (2012) menjelaskan bahwa tatakrama dalam pergaulan 

sering disebut dengan sopan-santun yaitu semacam aturan tidak tertlis yang oleh 

masyarakat diterima sebagai kebiasaan baik. Orang Jawa menyebutnya dengan 

unggah-ungguh. Masih dalam penjeasan Tridarmanto, kalau hal itu terkait dengan 

perbuatan atau tingkah laku, disebut udanegara, subasita, orang modern 

menyebutnya dengan etiket, sedangkan kalau terkait dengan penggunaan bahasa, 

disebut tata prunggu. 

Tatakrama sering disebut sebagai budaya sopan santun, diperagakan atas 

dasar aturan-aturan yang telah berkembang pada suatu etnis masyarakat tertentu. 

Yaitu hubungan antar individu warga suatu masyarakat yang masing-masing 
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individu menduduki posisi sosial tertentu. masing-masing individu diharapkan 

memperagakan peran terstentu sesuai dengan jabatan yang sedang dimainkan yang 

sesuai kewajiban dan hak. Tatakrama adalah perilaku sesuai dengan nilai dan norma 

yang berkembang pada etnis masyarakat tertentu yang bertujuan untuk menciptakan 

keteraturan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian tatakrama adalah 

cerminan kerukunan, keselarasan, dan ketenteraman (Soehardi, 1997:22). 

Etika menurut Fitri (2012) merupakan prinsip utama yang  berfungsi 

untuk mengarahkan manusia, dalam lingkup individu maupun dalam kelompok 

agar dapat melakukan hal yang benar sesuai dengan pedoman norma-norma dan 

nilai sosial yang dianut. Sedangkan Austan Faghothey dalam Fitri (2012: 88) 

berpendapat bahwa etika adalah ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan 

mengenai norma dan nilai untuk menentukan kelakuan benar dan tidak benar 

manusia yang dimengert oleh akal manusia. 

Franz-Magnis Suseno dalam Simatupang (2013: 77) mengungkapkan, 

bahwa etika merupakan ilmu yang secara berurutan mengkaji tentang pendapat, 

norma, dan istilah moral dalam suatu masyarakat tertentu. etika Jawa adalah aturan-

aturan dalam norma dan nlaia yang dianut oleh masyarakat Jawa sebagai pedoman 

bagaimana seharusnya menjalankan kehidupan, membawa diri, menentukan sikap 

dan tindakan untuk mendapatkan kebahagian dalam bermasyarakat ataupun dalam 

beragama. Masih dalam pendapat Franz Magnis Suseno, yang disampaikan oleh 

Purwadi, unggah-ungguh pada orang Jawa mencerminkan prinsip hormat yang di 

akui orang , yakni sikap dalam cara melakukan interaksi dalam bermasyarakat dan 
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menunjukan kepribadia selalu harus menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, 

sesuai dengan jabatan dan derajatnya (Purwadi, 2016). 

Soehardi (1997: 24) berpendapat bahwa dasar tatakrama meliputi nilai 

rukun dan hormat, tingkah laku dan pemikiran warga dalam suatu masyarakat oleh 

karena suatu hal penting menurut masyarakat tersebut. Pada umumnya, masyarakat 

Indonesia memiliki pandangan bahwa nilai rukun dan hormat sangat dibutuhkan 

dalam menjalin interaksi dengan sesamanya. Cara berpikir seperti inilah yang 

kiranya memberi arah dan bentuk nyata hubungan-hubungan sosial dalam 

masyarakat di masyarakat di Indonesia.  

Dari hasil penelitian Geertz di Jawa Timur pada tahun 1985 dalam 

Soehardi (1997 : 24), menyatakan bahwa nilai rukun dan hormat mempunyai fungsi 

pokok sebagai pusat pengertian dalam masyarakat Jawa, selain itu nilai rukun dan 

hormat juga dapat di fungsikan sebagai pedoman moral yang menjadi dasar tingkah 

laku kekeluargaan di masyarakat Jawa. Selain itu, nilai rukun dan hormat melainkan 

malah pusat pengertian baginya. Terdapat beberapa kelompok nilai yang menjadi 

pandangan hidup kejawen mengenai tatakrama, serta telah menjadi prinsip 

kehidupan orang Jawa untuk mengutamakan hubungan sosial yang harmonis.  

Kosmologi budaya Jawa, secara menyeluruh, kehidupan harmonis dalam 

tatanan masyarakat Jawa dapat tercapai dengan mengutamakan penghormatan 

Penghormatan dalam masyarakat Jawa dapat ditunjukan dengan sikap tubuh, 

gerakan tangan, tinggi rendahnya nada suara, istilah yang digunakan ketika menjadi  

kelompok besar, yaitu krama untuk penghormatan, dan ngoko untuk keakraban. 

Selanjutnya tata bahasa Jawa di kelompokkan menjadi lebih spesifik dengan 
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menambah dua tata bahasa lagi, krama inggil digunakan untuk berbicara dengan 

sangat hormat, dan ngoko madya digunakan untuk berbicara secara hormat namun 

akrab (Geertz, Lono Lastoro Simatupang 2013: 76). 

Wibowo dan Gunawan (2015) menggambarkan pentingnya etika dan 

etiket dalam masyarakat Jawa, etika dan etiket bagi masyarakat Jawa, bagaikan dua 

sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pepatah Jawa mengatakan “kadyo 

godhong suruh, dhuwur ngisor yen digeget padha rasane” (layaknya daun sirih, 

dimana bagian atas dengan bagian bawah jika digigit sama saja rasanya). Oleh 

karena adanya etika dan etiket tersebut, tumbuh tatanan norma yang disebut 

unggah-ungguh. Sistem norma unggah-ungguh ini terlihat dalam cara 

berpenampilan, berpakaian, dan berbicara. 

Rafika Bayu Kusumandari (2013) menjelaskan bahwa pada pelaksanaan 

pendidikan karakter anak usia dini merangkai karakter dari setiap sekolah dan 

menekankan setiap pokok perencanaan pendidikan anak usia dini, didasarkan 

dengan budaya jawa. Budaya jawa dibutuhkan untuk mengenalkan secara dini 

dalam rangka menghindari hilangnya budaya yang semakin terkikis dengan adanya 

globalisasi. Selain itu, Jawa menjunjung tinggi etiket dan tatakrama yang sangat 

cocok untuk pembentukan karakter anak usia dini. 

 

2.1.2 Unggah-ungguh Terkait Perilaku  

Unggah-ungguh pada masyarakat Jawa atau pada umumnya disebut 

sebagai tatakrama, merupakan budaya yang sangat dijunjung tinggi oleh 

masyarakat Jawa. Pada masyarakat Jawa sering kali terdengar petuah  mikul duwur 



15 
 

 
 

mendem jero yang bermakna menganggkat tinggi-tinggi dan mengubur dalam-

dalam, petuah ini digunakan untuk memberikan nasihat supaya menghormati orang 

tua ataupun pimpinan. Kemudian yang kedua, ojo ngono ora ilok yang bermakna 

jangan begitu tidak baik, ora ilok menunjukan kesan yang masih sangat sakral 

dalam budaya Jawa (Sugiarto dalam  Simatupang 2013:76). 

Raffles (2014) menggambarkan bahwa orang jawa bertingkah laku 

dengan sangat sopan, bersahaja, dan tidak suka membangkang. Masyarakat Jawa  

sangat menghindari tingkah laku dan berkata-kata secara kasar karena orang Jawa 

pada umumnya mementingkan kesopanan yang tinggi. Ketika sedang diperlukan 

orang Jawa akan berjalan dengan cepat dan tangkas, namun pada kehidupan sehari-

hari orang-orang Jawa berjalan dengan lambat dan tidak tergesa-gesa. Selain itu, 

orang-orang Jawa digambarkan sebagai orang-orang yang sangat sabar dan tenang, 

walaupun mereka sedang terasing, namun orang-orang jawa tidak suka mengusik 

permasalahan orang lain. Wibowo dan Gunawan (2015: 59) memaparkan bahwa 

orang Jawa bila tidak menyukai sesuatu, marah, atau jengkel, tidak diwujudkan 

melalui kata-kata vulgar dan lugas. Apalagi kata-kata kasar dan jorok. Wujud 

ketidakcocokan hati diwujudkan melalui bahasa simbolis. Karena masyarakat Jawa 

selalu berpegang pada keselarasan antara mikrokosmos (watak manusia) dan 

makrokosmos (dunia dan alam sekitar kita), oleh karena itu mereka berusaha 

memelihara ketentraman dalam segala perilaku. 

Empat hal pokok yang mendasari tatakrama pada kehidupan sehari-hari 

masyarakat Jawa antara lain: (1) Menyatakan suatu hal dengan cara yang tidak 

langsung melalui istilah-istilah kiasan, atau sanepo, (2) Menentukan sikap sesuai 
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dengan derajat, dan saling menghormati satu sama lain sesuai dengan kedudukan 

masing-masing pihak, (3) hormat terhadap hal-hal yang menyangkut permasalahan 

orang lain, terlebih lagi permasalahan pribadi orang lain seakan akan tidak 

mengetahui masalah pribadi orang lain, dan (4) menunjukan kesabaran dan mampu 

mengontrol diri dengan tidak bersikap kasar dan melawan secara langsung. 

(Rachim dan Nashori ,2007: 31). 

Tridarmanto (2012) memaparkan contoh tatakrama berperilaku yang 

terjadi antar manusia antara lain: 

1. Pertemuan atau perpisahan antara orang yang sudah saling kenal dengan baik, 

atau perkenalan maupun perpisahan dengan orang yang berkenalan, dinyatakan 

dengan jabat tangan, atau dikalangan tertentu ditambah dengan peliuk-cium 

yang dikalangan anak muda dengan istilah cipika-cipiki mesra. 

2. Dalam kondisi wajar, anak muda duduk dimuka orang tua, dianggap tidak 

sopan, karena sebaiknya mengambil tempat di belakang atau di sampingnya, 

kecuali dikehendaki oleh orang tua yang bersangkutan; demikian juga kalau 

berjalan bersama. 

3. Menyampaikan informasi penting kepada orang tua (orang yang patut 

dihormati), yang dapat diatur waktunya, tidak sangat mendesak, sebaiknya 

dilakukan dengan lisan (sowan). Kalau tidak mungkin (dengan pertimbangan 

tertentu) dengan tertulis (surat resmi), bukan hanya dengan telepon, apalagi 

dengan pesan singkat (SMS). 

4. Memberikan tempat duduk kepada orang tua atau wanita. 
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5. Berjalan atau lewat di depan orang tua, dianggap sopan kalau meyatakan 

permisi, bahkan sambil membungkukkan badan. 

 

2.1.3 Unggah-ungguh Terkait Penggunaan Bahasa Jawa 

Pada dasarnya, sistem bahasa sangat erat kaitannya dengan budaya, 

sesuai dengan pendapat Masinambouw (Chaer dan Agustina, 2010) yang 

mengatakan bahwa fungsi sistem bahasa adalah sebagai sarana interaksi antar 

manusia di dalam masyarakat. Dalam berinteraksi dengan orang lain, maka 

diperlukan norrma-norma dan nilai yang disebut dengan tatabahasa, umumnya 

tatabahasa yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat sesuai dengan budaya 

yang telah berkembang dalam kelompok tersebut (Geertz, 1976, Chaer dan 

Agustina, 2010). 

Kemudian Chaer dan Agustina menjelaskan secara lebih lanjut bahwa di 

dalam tatabahasa, terdapat hal penting seperti kode bahasa, sistem budaya 

masyarakat, dan norma-norma sosial. Oleh karena itu, etika berbahasa akan 

berperan penting dalam hal-hal sebagai berikut:  

1. Hal yang akan dikatakan haruslah sesuai dengan waktu dan keadaan lawan 

bicara, status sosial dan budaya lawan bicara sangat penting untuk 

diperhatikan. 

2. Ragam bahasa yang digunakan sebaiknya ragam bahasa yang biasa digunakan 

oleh masyarakat tertentu, memperhatikan situasi dan lawan bicara.  

3. Dapat menempatkan diri dengan baik dalam mengambil giliran berbicara. 

4. Dapat menempatkan diri sesuai dengan situasi ketika harus diam 
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5. Memperhatikan kualitas suara dan gerakan anggota badan, misalnya gerakkan 

tangan, dan ekspresi wajah. 

Sistem tindak laku berbahasa dalam budaya Jawa di sebut sebagai 

unggah-ungguh basa, undha usuk basa, atau tataprunggu. Adanya undha usuk basa 

atau tingkatan dalam bahasa Jawa bukan semata-mata demi membedakan antara 

rakyat biasa dengan priyayi. Akan tetapi, hal ini menunjukkan adanya nilai-nilai 

kesopanan atau unggah-ungguh yang ingin ditekankan dalam masyarakat Jawa. 

Artinya, dalam masyarakat Jawa sangat memperhatikan pelaku-pelaku yang terlibat  

langsung dan juga tidak langsung dalam suatu komunikasi. Oleh karena itu 

munculah pembedaan jenis-jenis bahasa Jawa, yaitu ngoko, madya, krama, krama 

inggil, bagongan, dan kedhaton (Setyaningsih, 2015) 

Tridarmanto (2012: 35) menjelaskan bahwa dalam bahasa Jawa terdapat 

tata bahasa yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai tataprunggu, yaitu tingkatan 

bahasa Jawa formal yang jumlahnya 13 atau 14 tingkatan, mulai yang paling halus 

sampai yang paling kasar. Kondisi semacam ini sering dinilai sebagai penghambat 

bagi yang berminat. Karena itu cukup hanya menggunakan tiga tingkatan pokok, 

yaitu tingkatan ngoko, krama, dan madya.  

Senada dengan Koentjaraningrat (Setyaningsih, 2015: 28) suatu sistem 

penggunaan bahasa Jawa berdasarkan tingkatan yang ada dalam masyarakat Jawa 

disebut undha usuk basa. Sistem ini menyangkut perbedaan-perbedaan yang wajib 

digunakan, yaitu perbedaan kedudukan, pangkat, umur, dan tingkat keakraban antar 

pembicara. Tingkatan tersebut terdiri dari tiga gaya dasar yaitu ngoko, madya, dan 

krama. Selain tiga gaya dasar tersebut ada pula gaya lain, yaitu krama inggil dan 
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basa kedhaton atau bagongan. Bahasa bagongan hanya digunakan dalam 

pembicaraan resmi dalam keraton di Surakarta dan Yogyakarta (Oudemans dalam 

Setyaningsih, 2015: 28). 

Tiga tingkatan pokok bahasa Jawa antara lain:  

1.  Bahasa Ngoko 

Tridarmanto (2012) memaparkan bahasa Ngoko merupakan bahasa yang 

digunakan oleh orang-orang yang sudah kenal secara akrab, seperti teman 

sekolah, teman sepermainan,  sama-sama tukang atau pedagang, dan 

sebagainya sehingga tidak diperlukan penghormatan satu sama lain. Bahasa 

Ngoko penggunaanya lebih menunjukkan rasa akrab diantara yang sedang 

berbicara (Wibowo dan Gunawan). 

2. Bahasa Krama 

Wibowo dan Gunawan (2015) bahasa Krama adalah bahasa yang 

diperuntukkan kaum muda kepada yang lebih tua. Sedangkan menurut 

Tridarmanto (2012) bahasa Krama tidak hanya digunakan untuk kaum muda 

kepada yang lebih tua, namun juga digunakan oleh orang-orang yang belum 

akrab, atau kenalan baru, sehingga masing-masing merasa perlu untuk saling 

menghormati. 

3. Bahasa Madya  

Kata madya artinya tengah, karena tingkatan bahasa ini digunakan oleh orang-

orang sederhana, yang belum dikenal akrab satu sama lain. Karena itu kurang 

layak kalau ditegur dengan bahasa Ngoko, tetapi tidak perlu penghormatan 

dengan menggunakan bahasa Krama (Tridarmanto, 2012). Wibowo dan 
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Gunawan (2015) menambahkan pengertian bahasa Madya, yaitu bahasa yang 

tingkatannya di tengah-tengah antara bahasa Krama dan bahasa Ngoko.  

Komponen-komponen   yang   tergabung dalam  pengucapan  seseorang  

menurut  tatakrama  bahasa,  yaitu  :  (1)  Praktik secara langsung  bicara 

menggunakan aturan berbahasa Jawa secara benar sesuai dengan tatabahasanya, (2) 

Tanda  baca  dan  intonasi harus disesuaikan dengan isi kalimat yang akan 

dibicarakan ataupun ditulis, (3) kemampuan  berbahasa, yakni menulis  kalimat  

dengan  bahasa  ynag benar menurut aturan kesopanan dalam bahasa Jawa (Sunarni, 

2016). 

 

2.1.4 Peran Orang Tua dalam Pembelajaran Unggah-ungguh Anak 

Lingkungan yang pertama kali dikenal oleh anak sejak saat dilahirkan 

dan kemudian berperan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak 

tersebut adalah keluarga. (Setyowati, 2015). Untuk menegaskan pendapat ini 

Hildred  Geertz (Setyowati, 2015), menjelaskan keluarga adalah tempat anak-anak 

belajar tentang interaksi sosial dan menyerap nilai-nilai dan norma-norma sosial 

yang sangat efektif dan efisien serta bersifat turun temurun, dari generasi lama ke 

generasi muda. Diperkuat oleh pernyataan Balson (Setyowati, 2015) bahwa   

tingkah laku manusia secara keseluruhan, seperti bahasa yang yang digunakan 

dalam kehidupan sehari, kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi, dan  

bakat keterampilan pada umumnya dipelajari dan dikembangkan di dalam keluarga, 

namun sekolah dan masyarakat juga memiliki peran yang cukup berpengaruh. 

kepribadian anak mengambil peran untuk memberikan gambaran dan prinsip-
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prinsip hidup yang akan diterapkan dalam kehidupannya kelak, dalam hal ini 

keluarga mengambil peranan penting bagi terbentuknya kepribadian anak.  

Pola asuh atau parenting style, menurut Sunaryo dalam Wibowo dan 

Gunawan (2015), merupakan cara bernteraksi antara anak dengan orang tua yang 

terdiri dari dua hal penting; pertama, bagaimana orang tua memenuhi kebutuhan 

anak secara fisik, seperti makan, minum, sandang dan sebagainya. Kedua, orang 

tua juga wajib untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat non fisik anak seperti cara 

orang tun anak, cara berempati, dan cara mencurahkan kasih sayang, dan perilaku 

orang tua lainnya. Sebagimana telah diuraikan pola asuh menjadi salah satu faktor 

yang signifikan dalam pembelajaran unggah-ungguh pada anak usia dini. 

Menurut Baumrind dalam Wibowo dan Gunawan (2015) terdapat tiga 

jenis pola asuh orang tua, yaitu: (1) pola asuh authoritarian atau pola asuh otoriter, 

(2) pola asuh authoritative atau pola asuh demokratis, dan (3) pola asuh permissive 

atau pola asuh permisif. Secara lebih lanjut, Wibowo dan Gunawan memaparkan 

pengertian ketiga pola asuh tersebut. Pola asuh otoriter yaitu pola asuh yang 

memiliki ciri khas dimana hampir seluruh keputusan mengenai anak harus 

diputuskan oleh orang tua. Pola pengasuhan ini menunutut ketundukan dan 

kepatuhan anak terhadap orang tua, anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk 

bertanya dan mengutarakan pendapatnya. Pola asuh demokratis yaitu pola asuh 

yang prinsipnya berkebalikan dengan pola asuh otoriter. Anak-anak diperkenankan 

untuk saling bertanya kepada orang tua secara terbuka dengan memperbolehkan 

saling mengemukakan pendapat. Kebebasan yang diberikan orang tua dalam pola 

asuh ini masih dalam batasan-batasan tertentu dan kontrol yang dilakukan oleh 
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orang tua. Pola asuh permisif yaitu prinsip yang bersifat sangat bebas. Anak-anak 

diberikan kebebasan secara berlebih tanpa memberikan batasan-batsan tertentu 

sebagai pengendalian keputusan anak 

Keluarga Jawa memiliki model pengasuhan yang unik yang berbeda 

dengan model pengasuhan orang barat (Geertz dalam Wibowo dan Gunawan, 

2015). Menurut Wibowo dan Gunawan (2015) tujuan model pola asuh keluarga 

Jawa yaitu menjadikan putra-purinya menjadi pribadi yang “njawani”. Model 

pengasuhan orang Jawa sudah disesuaikan dengan falsafah hidup orang jawa yaitu 

menjadi pribadi yang memiliki penghayatan etis yang tinggi sebagaimana rata-rata 

orang Jawa. Masih dalam hasil penelitian yang dilakukan Geertz, keluarga Jawa 

mempunyai beberapa model pengasuhan yang bertujuan untuk membentuk karakter 

anak-anak mereka. Model tersebut di antaranya sebagai berikut: (1) Memberikan 

pembelajaran tentang sikap patuh dan pentingnya kesopanan dalam bermasyarakat. 

(2) Menakut-nakuti anak jika anak tidak mau mendengarkan dan tidak patuh 

terhadap nasehat orang tua. (3) Tidak menuruti kemauan anak dengan cara 

membelokkan ke tujuan yang lain, (4) Memberikan perintah secara jelas dan 

terperinci, tidak memberikan ancaman hukuman dan juga kesan esosional (4) Tidak 

memberikan hukuman yang akan menghilangkan kasih sayang pada anak.  

Wibowo dan Gunawan (2015) memberikan penjelasan terkait dengan 

model-model pengasuhan yang dilakukan oleh orang Jawa tersebut, antara lain: 

1. Model membelokkan dari tujuan yang diinginkan 
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Orang tua menunda kemauan anak atau dengan mengalihkan perhatian anak 

kepada hal yang lain. Model pengasuhan ini sebenarnya memiliki tujuan untuk 

menumbuhkan kesabaran pada anak.  

2. Orang tua memberikan perintah secara jelas dan terperinci, tidak memberikan 

ancaman hukuman dan tidak memberikan kesan memaksa atau marah. 

Orang tua Jawa mengkomunikasikan kepada anak-anak mereka mengenai 

pendapat dan keinginan mengenai anak-anak mereka (Idrus dalam Wibowo 

dan Gunawan, 2015). 

3. Model pengasuhan menakut-nakuti anak supaya anak mematuhi nasehat orang 

tua. 

Model pengasuhan ini memberikan pengertian kepada anak-anak untuk selalu 

berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan  mempertimbangkan hal 

negatif yang mungkin bisa terjadi ketika anak mengesampingkan nasehat yang 

diberikan orang tua. 

4. Model pengasuhan dengan memberikan hukuman yang akan menghilagkan 

kasih sayang 

Idrus (Wibowo dan Gunawan, 2015) memaparkan bahwa orang tua Jawa 

sangat jarang memberikan hukuman yang bersifat menyakiti anak, namun 

bsangat marah pada anaknya jika tidak mematuhi perintah-perinta. Namun, 

bukan berarti orang tua Jawa tidak pernah memberikan hukuman kepada anak-

anaknya. Hukuman hanya diberikan kepada anak hanya jika sangat diperlukan, 

karena orang tua jawa sangat tidak menyenangi anak-anak yang gemar 

membantah dan tidak patuh kepada orang tua. Geertz (Wibowo dan Gunawan, 
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2015 ) memaparkan hukukan yang paling ditakuti anak-anak Jawa adalah di 

nengke dapat diartikan diasingkan secara emosi, anak diacuhkan, tidak diajak 

berbicara dan bermain oleh orang tua, sausara dan juga teman sebayanya.  

sebaya atau saudara, dan juga tidak berbicara, istilahnya dinengke. Tujuan dari 

model pengasuhan ini adalah agar anak tidak mudah emosional, dan senantiasa 

bersabar dalam situasi dan kondisi apapun. 

5. Model pengasuhan dengan selalu mengajarkan kepatuhan dan kesopanan 

Koentjaingrat (Wibowo dan Gunawan, 2015) berpendapat bahwa anak-anak 

dari keluarga Jawa selalu diajarkan untuk memakai tangan kanan untuk banyak 

hal; seperti pada waktu menerima dan memberi. Orang tua Jawa menganggap 

tangan kanan adalah representasi keutamaan, sebagaimana tersimbol dalam 

pagelaran wayang kulit yang meletakkan para pandawa dan tokoh-tokoh 

dengan karakter kebaikan lainnya disebelah kanan. Menggunakan tangan kiri 

dihadapan orang lain dianggap kurang ajar menurut orang tua Jawa. Kalaupun 

terpaksa menggunakan tangan kiri, orang tua Jawa mengajari anak-anaknya 

untuk meminta maaf atau istilahnya nuwun sewu. 

  

2.1.5 Peran Guru dalam Pembelajaran Unggah-ungguh Anak 

Sesuai dengan teori ekologi dan kontekstual yang dikembangkan oleh 

Bronfenbrenner yang dikutip oleh Megawangi, Ratna, dkk (2004), selain keluarga 

sekolah termasuk dalam konteks mikrosistem yang sangat berpengaruh dalam 

proses perkembangan anak. Guru memegang peranan penting dalam 
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mengoptimalkan perkembangan anak usia dini, terlebih dalam hal unggah-ungguh 

berbahasa dan berperilaku.  

Hayati dalam Setyaningsih (2015) memberikan contoh perencanaan 

pengembangan unggah-ungguh sebagai bagian dari pembelajaran bahasa Jawa 

yang dapat diprogram guru, yaitu sebagai berikut. 

1) Di lingkungan sekolah anak dapat diberikan aktivitas sebagai berikut : 

a. Memberi salam, misalnya bagi yang beragama mulim dengan mengucapkan 

assalamualaikum, dan bagi anak non mulim dapat dibiasakan dengan 

sugeng injang misalnya.  

b. Meminta maaf ketika anak membuat kesalahan, (nyuwun pangapunten ) 

c. Mengatakan permisi (nderek langkung, nuwun sewu) ketika berjalan 

mendahului atau melewati orang yang sedang duduk, terlebih jika yang 

didahui atau dilewati adalag orang yang sudah tua dan orang yang wajib 

dihormati seperti orang tua dan guru.  

d. Menggunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah yang menunjukan 

kesopanan. 

2) Tiingkah laku yang dapat dilakukan secara tiba-tiba: 

Memberikan reward kepada anak yang sudah mampu menerapkan 

unggahungguh secara tepat, serta memberikan penguatan positif agar anak 

selalu menerapkan unggah-ungguh dalam kehidupan sehari-harinya, kemudian 

bagi anak yang belum mampu menerapkan unggah-ungguh, dapat diberikan 

teguran dan pengertian agar anak dapat memahami penggunaan unggah-

ungguh dalam kehidupan sehari-hari.  
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3) Guru memberikan contoh kepada anak-anak, semua warga sekolah 

memberikan contoh perilaku yang menerapkan unggah-ungguh dalam 

kegiatan sehari-hari disekolah, sehingga anak-anak dapat mempelajari perilaku 

yang menerapkan unggah-ungguh secara nyata.  

4) Memberikan instruksi kepada semua warga sekolah untuk bertingkah laku 

sesuai dengan tatakrama dalam berbagai kondisi.  

Berkaitan dengan bahan ajar di sekolah, ada beberapa aspek yang perlu 

diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar, yaitu (1) aspek keterampilan berbicara, 

(2) aspek mendengarkan atau menyimak, (3) aspek keterampilan membaca, (4) 

aspek keterampilan menulis. Dari keempat aspek tersebut, termasuk di dalamnya 

adalah pengajaran unggah-ungguh, dipusatkan pada bentuk latihan pemakaian 

ragam ngoko, krama, dan krama inggil, misalnya mengubah bentuk ngoko menjadi 

bentuk krama dan sebaliknya, melengkapi kalimat dengan ragam krama dan 

sebaliknya. (Hardjoprawiro dalam Setyaningsih, 2015). 

 

2.2 Penyebab Menurunnya Unggah-ungguh 

Globalisasi merupakan proses berbagai hal seperti manusia, benda, dan 

ilmu pengetahuan dapat terhubung ke berbagai sudut negara di dunia tanpa dibatasi 

oleh perbatasan wilayah secara geografis, ekonomi dan budaya nmasyarakat. 

(Suneki, 2012). 

Globalisasi menurut pendapat Robertson (Suneki ,2012), lebih 

memfokuskan pada semakin meningkatnya hubungan menyeluruh di segala 

penjuru dunia, sehingga memberikan kesan penyempitan dunia. mengacu pada 
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Sedangkan pengertian lain dari globalilasi yang nyatakan oleh Barker (Suneki, 

2012) globalisasi berarti hubungan menyeluruh meliputi budaya, sosial, ekonomi 

dan juga politik yang semakin mudah untuk diakses dari seluruh penjuru dunia. 

Mubah (2011) mengutip pendapat  Saidi yang menyatakan bahwa sejak 

zaman liberalisasi di era kepemimpinan Presiden Soeharto Indonesia sudah mulai 

memasuki globalisasi, karena pada zaman tersebut banyak pengaruh budaya asing 

yang masuk ke Indonesia. Sementara, Wilhelm (Mubah, 2011) menyatakan bahwa 

sejak teknologi informasi seperti satelit dan internet muncul dan berkembang, maka 

sejak itulah banyak terjadi perusakan budaya, karena perkembangan teknologi 

informasi memungkinkan masyarakat dapat mengakses informasi yang tak terbatas. 

Peristiwa inilah yang kemudian merusak generasi bangsa Indonesia, anak-anak 

yang seharusnya masih lugu dan belajar hal-hal yang baik, malah dapat melihat 

gambar-gambar porno dengan mudahnya. Terlebih lagi remaja-remaja Indonesia 

lebih mengagungkan modernitas dan hedonitas, padahal seharusnya mereka 

menjadi tonggak kebudayaan indonesia. 

Jan Aart Scholte (Mubah, 2011)  mengamati proses globalisasi melalui 

lima indikator: (1) internasionalisasi, (2) liberalisasi ekonomi, (3) westernisasi, (4) 

demokratisasi, dan (5) deteritorialisasi.  Internasionalisasi yaitu permasalahan 

salah satu wilayah akan memengaruhi wilayah lain. Karena disebabkan mudahnya 

masyarakat untuk mengakses informasi melalui internet ataupun media masa. 

Westernisasi adalah masuknya budaya barat ke dalam budaya lokal, sehingga tanpa 

disadari masyarakat mulai meniru budaya-budaya barat dan meninggalkan budaya 

lokal. Deteritorialisasi yaitu peran negara mulai berkurang dalam kehidupan 
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masyarakat. Karena disebabkan masyarakat bisa bebas berinteraksi dengan siapa 

saja, terutama melalui media sosial. Sehingga pengeruh dari luar dapat masuk 

kedalam pikiran masyarakat dengan begitu saja. Sangat berbeda dengan era 

sebelum maraknya internet dan media sosial, negara mempunyai peranan yang 

sangat penting dan lebih mudah dalam menyaring budaya-budaya luar. Kemudia 

menurut Krisna (Suneki, 2012) globalisasi adalah proses interaksi yang terjadi 

dengan mempersempit ruang dan mempersingkat waktu.  

Berikut ini adalah ciri-ciri semakin berkembangnya globalilasai di dunia: 

(Suneki, 2012): 

1. Semakin maraknya internet, handphone, televisi satelit semakin 

memungkinkan komunikasi antar negara terjadi dengan waktu yang lebih 

singkat tanpa adanya batas-batas fisik suatu wilayah. Selain itu, sering kali kita 

mendapati para turis yang melancong ke Indonesia, sehingga masyarakat 

Indonesia bisa melihat perbedaan budaya secara nyata. 

2. Pasar internasional semakin berkembang dengan pesat. Terlebih pada saat 

sekarang terdapat dominasi organisasi semacam World Trade Organization 

(WTO) 

3. Meningkatnya interaksi antar budaya melalui media masa dalap melalui 

(televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional).  

4. Masalah lingkungan hidup dan inflasi regional merupakan contoh 

permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara secara bersama-sama. 

Menurut Paul S.N. (Mubah, 2011) terdapat empat cara budaya lokal 

menanggapi budaya asing: (1) Parrot pattern, yaitu budaya asingterserap mentah-
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mentah secara keseluruhan meliputi bentuk dan juga isinya. (2) Amoeba pattern, 

adalah penyerapan budaya asing yang kemudian hanya merubah bentuk budaya 

lokal bukan merubah isinya, karena budaya lokal masih bisa mempertahankan isi 

budayanya. (3) Coral pattern, masuknya budaya asing tidak mengubah bentuk 

budaya lokal, namun malah mengubah isi dari budaya lokal. (4) Butterfly pattern; 

masuknya budaya asing ke dalam budaya lokal yang kemudian mengubah bentuk 

dan isi budaya lokal secara keseluruhan, dan dengan memakan waktu yang lama, 

budaya lokal benar-benar hilang dan seakan-akan budaya asing yang masuk sama 

dengan budaya lokal. 

Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun 

dasarr kepribadian putra-putrinya, sebagai keluarga dan sekaligus sebagai pendidik, 

orang tua wajib memberikan arahan dan keteladanan untuk putra-putrinya, karena 

anak-anak akan meniru perilaku orang tuanya.  (Koesoema dalam Karimah, 2016). 

Secara lebih lanjut, Karimah (2016) menjelaskan awalnya orang tua 

mengambil peran yang sagat penting dalam mewariskan budaya kepada anak-

anaknya, namun dengan bertambahnya tuntutan hidup, orang tua harus lebih keras 

bekerja sehingga tanpa disadari anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua 

sehingga mudah untuk dipengaruhi budaya-budaya yang berasal dari luar keluarga, 

yang sebagian besar adalah budaya yang negatif, atau bahkan merusak moral.  

Selain karena kurangnya intensitas bertemunya orang tua dengan anak, 

Chaer, Abdul dan Agustina (2010) menjelaskan bahwa di kota-kota besar orang tua 

mulai enggan untuk mengajarkan bahasa daerah mereka sebagai bahasa ibu kepada 
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anak-anaknya, mereka lebih mengutamakan berbicara dengan bahasa Indonesia 

dengan anak-anak mereka.  

Sofiah (Birohmatika, 2017) adanya bahasa mayoritas dan bahasa 

minoritas ikut berperan dalam pengikisan budaya bahasa daerah, sebagai contoh 

yaitu bahasa kram dalam masyarakat Jawa adalah bahasa minoritas yang diajarkan 

orang tua Jawa kepada anak-anaknya, sehingga seiringberjalannya waktu, 

masyarakat Jawa sendiri tidak mampu menguasai cara berbicara dengan 

menggunakan bahasa Krama.  

Dari hasil penelitian Birohmatika (2017) dalam menanamkan sikap 

patuh, kesantuanan, dan nila penghormatan kepada anak-anak Jawa dapat dilakukan 

dengan mengajarkan bahasa Krama. Ciri khas budaya Jawa seperti kesantuan, 

kesopanan, kapatuhan, sikap hormat terhadap orang tua dan orang yang lebih tua 

dapat dipertahankan dengan dorongan orang tua Jawa sendiri, yaitu dengan 

memberikan pola pengasuhan yang baik dan selaras dengan nilai-nilai yang telah 

diajarkan oleh para leluhur Jawa. 

 

2.3 Hakekat Pendidikan Anak Usia Dini 

2.3.1 Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 14 menetapkan Pendidikan Anak Usia 

Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melelui pemberian rangsangan pendidikan 
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untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan untuk anak usia 

dini untuk memberikan fasilitas terkait pertumbuhan dan perkembangan anak yang 

sedang berjalan dengan sangat pesat, sehingga diharapkan pertumbuhan, 

perkembangan beserta pembentukan kepribadian anak akan berlangsung secara 

optimal dengan hasil yang baik. (Suyadi dan Maulidya Ulfah, 2012; 17).  

Masih menurut Suyadi dan Maulidya, Pendidikan Anak Usia Dini 

merupakan pendidikan yeng menitikberatkan pada dasar kecerdasan anak, yaitu 

meliputi koordinasi motorik, (halus dan kasar), kecerdasan emosi, kecerdasan 

jamak (multiple intelligences), maupun kecerdasan spiritual. Pendidikan pada anak 

usia dini sebaiknya disesuaikan dengan karakter masing-masing anak, mengingat 

salah satu karakter anak adalah unik.   

Wiyani dan Barnawi (Rahman dan Atika Widarsi, 2017) menjelaskan 

para ahli menyatakan bahwa PAUD adalah pendidikan yang membatu proses 

perkembangan dan pertumbuhan agar berlangsung sebagai mana mestinya.  

Adalilla S, 2010) menjelaskan bahwa Pendidikan anak usia dini 

merupakan pendidikan yang mengedepankan dasar-dasar pertumbuhan dan 

perkembangan anak seperti perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan 

kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), 

sosial emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai 

dengan karakter masing-masing anak yang bersifat unik.  
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Bredekamp dan Copple (Suyadi dan Maulidya Ulfah, 2012: 18) 

mengemukakan bahwa PAUD meliputi berbagai aktivitas yang diprogramkan guna 

mengoptimalkan intelektual, sosial, emosi, bahasa, dan perkembangan fisik anak. 

Secara praktis (Suyadi dan Maulidya Ulfah 2012: 20) menjelaskan tujuan 

PAUD adalah: (1) Diharapkan anak dapat lebih siap ketika akan memasuki jenjang 

sekolah dasar, (2) diharapkan anak tidak mempunyai kendala dalam kenaikan kelas, 

(3) diharapkan anak dapat melanjutkan sekolah sampai selesai, (4) Mempercepat 

pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun, (5) memberikan 

pendidikan yang layak bagi anak yang ibunya lalai karena sibuk bekerja atau 

berpendidikan rendah, (6) diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin 

meningkat, (7) Diharapkan anak bisa mulai belajar membaca sejak dini tanpa 

paksaan, (8) meningkatkan standar gizi dan kesehatan anak-anak, (9) Diharapkan 

sumber daya manusia Indonesia semakin meningkat.  

Douglas H. Clements (Suyadi dan Mulidya Ulfah, 2012: 29-30) 

menjelaskan bahwa terdapat empat prinsip PAUD yaitu: 

1. Anak mampu membangun pengetahuannya sediri.  

2. Anak-anak belajar mengenai sosial emosional untuk belajar berinteraksi 

dengan teman sebaya dan juga dengan orang dewasa.  

3. Anak dapat belajar mandiri dan diajarkan pentingnya tanggung jawab. sebagai 

peserta didik independen 

4. Anak lebih mudah menyerap pengetahuan dengan mendapatkan pengalaman 

secara nyata, bukan hanya dengan mendengarkan ceramah saja.  
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2.3.2 Karakteristik Anak Usia Dini 

Wahyuni, Dewi, dkk (2014) berpendepat anak usia dini bersifat 

egosentris, senang berimajinasi, dan mempunyai karakter yang unik (membutuhkan 

perlakuan yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain), pada masa 

ini merupakan masa yang sangat berpotensi untuk belajar, karena anak mengalami 

perkembangan otak yang sangat pesat, dan sangat mendasar bagi kehidupannya 

hingga dewasa, inilah yang menyebabkan anak-anak selalu merasa ingin tahu, 

sangat antusias dan selalu aktif.  

Rahman dan Atika Widarsi (2017) menuturkan bahwa ada beberapa 

kajian tentang hakikat anak usia dini diantaranya oleh Bredecam dan Copple, 

Brener,serta Kellough sebagai berikut: anak merupakan pribadi yang bersifat unik, 

anak-anak mempunyai durasi perhatian yang pendek dan juga masih mudah 

frustasi, sehingga anak-anak masih kurang pertimbangan dalam bertindak.  Masa 

ini merupakan masa yang paling potensial untuk belajar, karena anak sangat 

antusias dan memiliki keingintahuan yang tinggi dengan suatu hal yang baru 

baginya, dan anak-anak juga sangat senang dengan berteman. Anak-anak bersifat 

aktif, eksploratif, dan suka mengekspresikan sesuatu dengan secara spontan. 

 

2.3.3 Perkembangan Sosial Anak Usia Dini 

Hurlock (1978: 250) menjelaskan bahwa perkembangan sosial adalah 

kemampuan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang 

berlaku di lingkungan sosial. Masih dalam penjelasan Hurlock terdapat tiga proses 
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yang diperlukan untuk  menjadi orang yang mampu menjalin hubungan 

bermasyarakat, meliputi: 

a. Berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai sosial, sehingga akan yang 

diterima dengan baik secara sosial 

b. Mengambil peran sosial yang disegani oleh masyarakat 

c. Selalu belajar untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan 

 

Setyowati (2005) Balson memaparkan masa usia dini adalah masa yang 

paling mendasar bagi kehidupan seseorang, pada masa ini seorang anak sedang 

belajar untuk membentuk pola dasar kepribadiannya, yang nantinya akan sangat 

berpengaruh pada kemampuan mengatur emosi dan bertingkah laku, sehingga 

diharapkan anak mampu bermasyarakat dengan baik pada saat dewasa nanti.   

Jalaluddin Rakhmad (Setyowati, 2005) komunikasi efektif yang 

berlangsung di dalam keluarga banyak berpengaruh pada pembentukan 

kepribadian, sehingga dapat dinyatakan bahwa lingkungan keluarga merupakan 

faktor penentu dalam pembentukan kepribadian anak.  

Hurlock (1978: 261-264) menjelaskan bahwa terdapat tahap-tahap 

perkembangan sosial yang terjadi pada anak-anak, diantaranya yaitu:  

a. Perkembangan sosial pada anak usia dua sampai enam tahun 

Anak-anak mulai mengenal interaksi dengan orang-orang selain keluarganya, 

terutama teman sebayanya. Pada usia ini anak-anak sudah mampu untuk 

bermain secara berkelompok dan berbicara satu sama lain, anak-anak juga bisa 

memilih teman siapa saja yang akan diajak bermain. 

b. Perkembangan sosial anak usia enam tahun ke atas 
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Pada umumnya di usia ini, abiasanya anak-anak memasuki jenjang pendidikan 

sekolah dasar. Anak-anak sudah menjalin interaksi sosial dengan lebih banyak 

teman jika dibandingkan ketika anak masih berusia dua samapai lima tahunan. 

Minat melakukan aktivitas bersama keluarga semakin berkurang dan lebih 

banyak bermain bersama teman-temen sebayanya. 

Kemudian Hurlock (1978: 286) memberikan penjelasan tentang 

penyesuaian diri, keberhasilan anak dalam menyesuaikan diri terhadap orang lain 

dan juga terhadap teman-teman sebayanya sangat perlu untuk diperhatikan oleh 

orang tua dan guru karena beberapa alasan sebagai berikut: (1) pola perilaku, dan 

tingkah laku yang terbentuk pada masa anak usia dini akan menetap sampai dewasa, 

(2) dalam proses menyesuaikan diri terhadap kelompok, anak-anak bisa saja 

meninggalkan konsep pemikiran dan tingkah laku asli anak-anak yang sebelumnya 

menjadi jati diri mereka.  

 

2.3.4 Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

Anak usia dini merupakan masa yang paling tepat untuk 

mengembangkan kemampuan berbahasa. Masa dimana anak mudah menerima 

stimulus bahasa. Bahasa mempunyai beberapa aspek yang harus dikuasai secara 

bersamaan, yaitu meliputi berbicara, menyimak, membaca, dan menulis, menguasai 

ke empat aspek tersebut bukan merupakan hal yang mudah bagi anak-anak, namun 

orang tua dan guru harus secara sebar mengajarkan keempat aspek bahasa tersebut, 

mengingat konsentrasi anak yang masih rendah. Kemampuan berbahasa anak salah 

satunya adalah kemampuan untuk berbicara, berbicara merupakan cara anak-anak 
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mengungkapkan isi pikiran anak kepada orang lain, sehingga orang lain dapat 

mengerti dan apa yang diinginkan akan bisa terpenuhi (Wahyuni, Dewi, dkk, 2014). 

Wahyuni, Dewi, dkk (2014) Iskandar wassid dan Dadang suhendar 

menyatakan berbicara merupakan kemampuan untuk menghasilkan bunyi yang 

gerguna untuk menyampaikan isi pikiran dan kehendak pada orang lain. Sedangkan 

menurut Vigotsky (Megawangi, Ratna, dkk: 13) penggunaan bahasa bagi anak-anak 

bukan hanya alat untuk berekspresi, tetapi juga merupakan alat bantu untuk belajar. 

Menurut penjelasan Santrock (2007) tahap-tahap bagaimana bahasa 

berkembang pada anak-anak meliputi masa bayi, masa kanak-kanak awal dan masa 

kanak-kanak akhir. Sejak dilahirkan bayi dapat mengeluarkan suara yang bertujuan 

agar orang lain yang berada disekitarya memperhatikannya.  (Lock, 2004, Santrock, 

2007). Suara bayi dan gerak isyaratnya  selama tahun-tahun pertama meliputi 

menangis, cooing atau mendekut, celoteh, gerakan untuk mengisyaratkan 

keinginannya. Antara usia delapan sampai dua belas bulan, bayi seringkali 

mengindikasikan pemahaman kata-kata mereka yang pertama. Kemudian setelah 

bayi berusia delapan belas sampai dua puluh empat bulan, lazimnya bayi mulai 

mengucapkan ucapan-ucapan dua kata. 

Bloom (Santrock, 2007) masa kanak-kanak awal adalah masa dimana 

anak mengalami perkembangan yang dari awalnya hanya mampu mengeluarkan 

kalimat sederhana, mejadi mampu mengeluarkan kalimat yang lebih kompleks, 

masa ini terjadi sejak anak berusia dua atau tiga tahun sampai dengan anak 

memasuki jenjang sekolah dasar. Ketika anak-anak meninggalkan tahapan dua kata, 

mereka bergerak cepat menuju kombinasi tiga-empat-lima -kata (Santrock, 2007). 
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Kemudian pada masa kanak-kanak menengah dan akhir, anak-anak 

mebuat banyak kemajuan dalam kosa kata dan tatabahasa mereka. Saat anak masuk 

sekolah dasar, anak-anak mampu membaca dan menulis.  

 

2.4 Hakekat Media Buku Cerita Bergambar Bahasa Jawa 

2.4.1 Pengertian Media 

Arsyad (2013) asal usul kata media berasal dari bahasa Latin medius yang 

secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa 

Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan. Kemudian Latuheru dalam Arsyad (2013) memperlebar pengertian media 

yaitu sebagai segala bentuk pengantar untuk menyampaikan dan juga 

menyebarluaskan ide, dan gagasan sehingga dapat diterima dengan jelas oleh orang 

yang dituju. 

Pembelajaran merupakan semua bentuk yang bisa digunakan untuk 

menarik perhatian siswa dalam rangka menyampaikan informasi berupa gagasan 

atau ilmu pengetahuan di dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat 

menerima informasi dengan baik(Arsyad, 2013). Sedangkan Astiti, Ida ayu Made 

Putri, dkk (2017) Latif mendefinisikan media pembelajaran untuk anak usia  dini 

adalah semua alat permainan yang bisa   sebagai  segala  sesuatu yang  dapat  

dijadikan  bahan  dan  alat untuk bermain  yang memberikan pengetahuan,    

keterampilan.  

Association for Education and Communication Technology (AECT), 

mengartikan kata media sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 
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menyampaikan informasi. National Education Association (NEA) mendefinisikan 

media sebagai segala benda yang dapat dimanfaatkan untuk melangsungkan sebuah 

kegiatan tersebut (Nurseto, 2011: 20). Kemudian Heinich, dkk (Nurseto, 2011: 20) 

mengartikan media belajar sebagai sesuatu yang menggantikan benda-benda yang 

membawa informasi dari sumbernya kepada penerimanya.  

Bruner dalam Arsyad (2013: 10-11) berpendapat bahwa ada tiga 

tingkatan utama modus belajar, yaitu pengalaman langsung (enactive), pengalaman 

pictoral/gambar (iconic), dan pengalaman abstrak (symbolic). Pengalaman 

langsung dapat didapatkan anak dengan cara melibatkan anak secara langsung 

melalui kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya arti kata simpul dipahami langsung 

dengan membuat simpul. Pengalaman gambar bisa didapatkan oleh anak hanya 

dengan belajar melalui gambar. Pengalaman simbol adalah hanya ketika belajar 

suatu ilmu pengetahuan hanya dengan membaca atau mendengarkan ceramah saja.  

 

2.4.2 Fungsi dan Manfaat Media dalam Pembelajaran 

Arsyad (2013) Hemalik mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar sangat bermanfaat bagi siswa, karena dengan 

adanya penggunaan media pembelajaran, anak-anak akan menjadi lebih antuasias 

dan lebih memperhatikan, selain itu siswa akan lebih mudah memahami pesan 

informasi yang disampaikan oleh guru. Media pembelajaran dapat mengefektifkan 

proses berlangsungnya pembelajaran.  

Terdapat empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual 

yang dikemukakan oleh Levie dan Lentz (Arsyad, 2013), yaitu: 
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1. Fungsi atensi, gambar-gambar yang ditampilkan sebagai alat bantu 

pemahaman anak akan lebih menarik perhatian anak, terlebih jika gambar-

gambar yang ditampilkan dilengkapi dengan warna-warna yang mengesankan 

bagi anak.  

2. Fungsi afektif, anak menjadi lebih senang ketika belajar dengan membaca 

bacaan yang dilengkapi gambar-gambar yang menarik. gambar dan warna yang 

menarik dapat membangunkan emosi siswa.  

3. Fungsi kognitif, penggunaan media gambar dalam menyampaikan informasi 

pengetahuan kepada anak-anak telah terbukti lebih efektif dan mempercepat 

pengetahuan anak, serta anak-anak akan mampu mengingat pengetahuan yang 

disampaikan dalam jangka waktu yang lebih lama. 

4. Fungsi kompensatoris, dapat membantu anak-anak yang belum mahir 

membaca untuk tetap bisa mengakses pengetahuan yang sama dengan teman-

teman lainya yang sudah mampu menerima isi pelajaran secara verbal 

Terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yan memberikan konteks 

untuk memehami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk 

mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatkannya kembali. Atau 

dapat dikatakan media pembelajaran berfungsi untuk megakomodasikan siswa 

yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan 

dega teks atau disajikan secara verbal. 

Terdapat beberapa manfaat umum media pembelajara yang dipaparkan 

oleh Aqib (2013), yaitu: (1) mengefisiensikan waktu dan tenaga, (2) semua siswa 

memungkinkan mampu mengakses materi yang disampaikan (3) proses 
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pembelajaran lebih interaktif (4) dapat melangsungkan pembelajaran lebih jelas dan 

lebih menarik perhatian siswa (5) hasil belajar yang lebih berkualitas  (6) 

memungkinkan belajar kapan dan di mana saja, (7) guru lebih berperan secara 

produktif dan positif, (8) membuat siswa lebih bersikap positif terhadap proses 

belajar.  (Arsyad (2013) memaparkan manfaat-manfaat praktis dari penggunaan 

media belajar di dalam proses belajar mengajar yang meliputi: 

1. Melancarkan proses pembelajran, karena isi pembelajaran akan lebih jelas jika 

disampaikan menggunakan media pembelajaran.  

2. Media pembelajaran akan meningkatkan perhatian dan minat siswa, sehingga 

lebih termotivasi untuk dapat menerima isi pembelajaran dengan baik.   

3. Terdapat beberapa ilmu pengetahuan yang penyampaiannya dibatasi oleh 

kemampuan panca indera, ruang dan waktu, sehingga diperlukan media 

pembelajaran. 

a. Benda dengan ukuran asli yang sangat besar dapat ditampilakn melalui 

gambar, video, atau bentuk model.   

b. Terdapat benda dengan ukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh 

manusia, namun media sepeti mikroskop, gambar, atau video dapat 

membantu permasalahan ini. 

c. Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan 

tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, slide di samping 

secara verbal 
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d. Proses yang sangat rumit seperti peredaran darah tidak mungkin untuk 

dilihat secara langsung oleh anak-anak, namun tetap dapat disajikan melalui 

gambar dan video sehingga anak-anak mudah untuk memahami 

e. Ada beberapa percobaan yang berbahaya untuk dilakukan di sekolah, 

namun siswa tetap harus memahami tentang percobaan berbahaya tersebut, 

maka guru dapat menyampaikan melalui media pembelajaran berupa 

gambar, video, atau simulasi komputer.  

f. Peristiwa alam yang berbahaya seperti terjadinya letusan gunung berapi 

tidak mungkin untuk melibatkan siswa ke dalam pengalaman nyata, 

sehingga dapat digantikan dengan menyampaikan melalui video, gambar 

atau simulasi komputer.  

4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkugan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan 

misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum, atau kebun 

binatang. 

 

2.4.3 Macam-macam Media Pembelajaran 

Arsyad (2013) Kemp dan Dayton mengelompokkan media ke dalam 

delapan jenis, yaitu: (1) media cetakan, (2) media pajang, (3) overhead 

transparation, (4) rekaman audiotape, (5) seri slide dan film strips, (6) penyajian 

multi image, (7) rekaman video dan film hidup, dan (8) komputer. Secara lebih lajut 
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Arsyad memaparkan pengertian dan macam-macam media pembelajaran sebagai 

berikut: 

1. Media cetakan 

Media yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui cetakan kertas, 

media ini dapat berupa buku, dan gambar. 

2. Media pajang 

Media yang diletakkan di depan sekelompok kecil siswa guna menyampaikan 

informasi tertentu, media ini biasanya berupa papan tulis, papan pengumuman, 

dan papan buletin.  

3. Proyektor transparasi (OHP) 

Berupa alat untuk memproyeksikan cetakan informasi pada bahan yang tembus 

pandang, atau dapat menggunakan plastik yang diatasnya terdapat lambang, 

gambar ataupun tulisan-tulisan. Alat proyektor akan memperbesar isi cetakan 

dalam sebuah titik, sehingga dapat digunakan sebagai media penyampai 

informasi dalam kelompok besar. 

4. Rekaman audio-tape 

Rekaman informasi yang dapat diputar ulang sesuai dengan keinginan melalui 

tape. 

5. Slide (film bingkai) 

Berupa film transparasi berukuran 35 mm dengan bingkai 2 x 2 inci yang 

terbuat dari karton dan plastik. Media ini kemudian diproyeksikan 

menggunakan slide projektor.  

6. Film dan video 
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Berupa gambar-gambar yang diproyeksikan melalui lensa proyektor, sehingga 

terbentuk menjadi sebuah film atau video dengan seakan-akan gambar-gambar 

tersebut hidup.  

7. Televisi 

Merupakan alat elektronik yang dapat menerima gelombang elektrik berupa 

kiriman gambar-gambar hidup ataupun diam bersama dengan suara, kemudian 

ditampilkan ke dalam layar sebagai bentuk pesandan informasi.  

8. Komputer 

Merupakan sebuah mesin yang secara otomatis dapat melakukan pekerjaan dan 

perhitungan sederhana maupun rumit. Komputer terdiri dari  alat input 

misalnya keyboard, prosesor (CPU) sebagai otak komputer, penyimpanan data, 

alat output (misalnya layar moitor, printer, dan plotter) 

9. Ligkaran tajwid 

media pembelajaran yag digunakan untuk mempermudah menghafalkan 

bahasa Arab. 
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2.4.4 Pengertian Buku Cerita Bergambar 

Pada tahun 1980 Stewing dalam Santoso (2011) menjelaskan bahwa 

buku bergambar adalah sebuah buku bacaan yang dilengkapi gambar. Kemudian 

gambar dan bacaan yang tersususun secara menarik dan komunikatif secara 

otomatis akan memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang terdapat 

pada buku tersebut.  

Malilang (2013) memaparkan bahwa buku cerita bergambar sebagai 

bacaan untuk anak-anak merupakan gabungan antara gambar dengan bacaan-bacan 

sederhana yang mudah dipahami anak-anak. Kemudia bacaan dan gambar-gambar 

yang termuat di dalam buku kemudian akan membangun makna dan pengetahuan 

pada anak.  

Sama seperti bacaan yang lain, Malilang (2013: 82) memaparkan bahwa 

buku cerita bergambar sebagai bacaan mempunyai  sebuah struktur. Harus ada 

sebuah aturan khusus mengenai menyusun narasi melalui serangkaian gambar. 

Aturan-aturan tersebut mencakup: 

1. Gaya sampul depan 

Gaya merupakan salah satu aspek dasar dalam merangkai  sebuah buku cerita 

bergambar. Analisis gaya merupakan hal yang penting, karena perbedaan gaya 

akan mempengaruhi pembaca. Gaya menggambar pada kebanyakan buku 

cerita bergambar akan melibatkan warna dalam menetapkan setting dan nada. 

Untuk menarik lebih banyak anak-anak, Sipe dalam Malilang (2013:83) 

menemukan bahwa kebanyakan seniman tidak menggunakan pembawaan 

naturalistik pada objek, nemun memilih warna berdasarkan efek emosional 
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pembaca. Pewarnaan tidak wajar ini dilakukan untuk membantu membangun 

ketegangan dalam narasi dalam perjalanan menuju klimaks. 

2. Warna lukisan 

Nodelman dalam Malilang (2013: 83) mencatat bahwa warna lukisan  

mempengaruhi pergantian suasana hati dan emosi. Hal ini dikarenakan warna 

yang bersifat sebagai alat metafiktif dalam membantu pembaca mengingat 

kembali pengalaman atau objek dengan warna yang sama seperti yang mereka 

lihat sebelumnya. Memori tersebut kemudian berfungsi sebagai latar belakang 

pengetahuan untuk memahami gambar, sehingga menghasilkan setting dan 

suasana hati pada gambar (Nikolajeva dan Scott dalam Malilang, 2013: 83). 

3. Teknik penyusunan 

Perbesaran  dan pemosisian objek dalam gambar penting dalam menentukan 

tingkat keterlibatan dengan karakter. Didalam materi, Kress & van Leeuwen 

dalam Malilang (2013: 83) mengklasifikasikan bahwa Jarak sosial dibuat 

dengan perbesaran dan pemosisian objek. Semakin dekat perbesarannya, maka 

semakin dekat jarak dan keintiman yang diciptakannya. Misalnya, tersenyum 

dalam arti luas akan mengundang pembaca untuk mengamati detailnya dengan 

lebih hati-hati dan berempati dengan karakter. Dengan demikian, tingkat 

keintiman lebih tinggi dan rasa jarak lebih rendah. 

4. Pesan bacaan. 

Arizpe & Styles dalam Malilang (2013: 83) mengungkapkan bahwa proses 

membaca biasanya dimulai dengan memperhatikan objek pengenal terbesar. 

Pembaca itu mengalami proses deduksi dalam memahami gambar. Selama 



46 
 

 
 

proses deduksi ini, pembaca akan menggunakan perangkat metakognitif 

dengan menggunakan petunjuk dari warna, gaya, framing, dan petunjuk visual 

lainnya Proses deduksi menghasilkan sebuah hipotesis tentatif untuk di 

konfirmasikan atau ditolak oleh bacaan. Adaya sebuah bacaan intraiconik akan 

dimulai dari proses deduksi, seperti yang diuraikan di lingkaran hermeneutik 

(Nikolajeva dan Scott dalam Malilang, 2013: 83). Kesenjangan informasi juga 

merupakan alat yang ampuh untuk dimanfaatkan oleh penulis untuk 

merangsang rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu tersebut harus diisi dengan 

pembukaan halaman berikutnya di semua giliran halaman (Sipe, dalam 

Malilang, 2013: 83).  
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2.4.5 Manfaat Penggunaan Buku Cerita Bergambar 

Buku cerita bergambar akan menarik perhatian dan minat anak-anak 

terhadap cerita yang akan disampaikan, secara otomatis orang tua dan pengajar 

akan lebih mudah untuk menyampaikan cerita tersebut, terlebih untuk anak-anak 

yang masih berusia pra sekolah yang masih cenderung memiliki konsentrasi 

pendek, gambar-gambar dan warna yang terdapat di dalam buku akan membantu 

anak-anak untuk lebih fokus terhadap alur bacaan  yang terdapat dalam buku. (Latif, 

2014). 

Menurut Soenarwo (2012) dongeng atau cerita mempunyai dampak yang 

positif bagi aspek afeksi dan psikologis anak. Mendengarkan ceita bukan hanya 

akan membangkitkan imajinasi anak, tapi secara psikologis akan semakin 

mengeratkan hubungan orang tua dengan anak. Orang-orang tua kita terdahulu, 

hampir setiap malam mengantarkan anak-anaknya tidur dengan dongeng. Pada saat 

itulah kesempatan bagi orang tua untuk menyisipkan ajaran agama dan moral 

kepada anak. Ketika anak sudah mulai mengantuk, tubuh dan pikirannya sudah 

dalam keadaan relaks, dia masuk pada fase gelombang alpha (8-12 hz), saat itulah 

orang tua memberikan stimulasi perilaku positif, menanamkan nilai-nilai moral dan 

agama kepada anak. Manfaat membacakan dongeng atau buku cerita kepada anak, 

antara lain: (1) Mengasah dan mempertajam imajinasi, (2) Memacu kreatifitas, (3) 

Menanamkan nilai agama dan moral, (4) Menumbuhkan dan membentuk sikap 

hidup positif, (5) Membangkitkan minat baca, (6) Memperkaya kosa kata, (7) Anak 

mampu berpikir tidak linier, tapi sesuai kebutuhan, (8) Mengenalkan budaya 
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Sama halnya, dengan pendapat Latif (2014) mendongeng dapat 

mempererat interaksi antara orang tua dan anak, dan guru dengan anak didiknya. 

Selain itu, bagi anak mendongeng mempunyai lima manfaat sebagai berikut: 

1. Merangsang kekuatan berpikir 

Dengan mendengarkan dongeng maupun cerita, anak-anak akan membangun 

imajinasinya yang kemudian daya pikir anak-akan akan terasah. Diharapkan 

melalui dongeng dengan pesan moral yang baik, anak-anak bisa menerapkan 

pesan yang disampaikan oleh cerita tersebut dalam kehidupan sehari-hari 

mereka ataupun menggunakannya sebagai pola pikir mereka.  

2. Sebagai media yang efektif 

Cerita atau dongeng tidak bersifat memerintah dan menggurui anak, atau 

bahkan tidak mengancam anak. Karena dalam cerita pasti terdapat tokoh-tokoh 

teladan yang diharapkan akan disukai oleh anak-anak, jadi melalui tingkah laku 

para tokoh teladan inilah pesan bacaan akan mudah untuk dipahami dan 

diterapkan anak dalam kesehariannya.  

3. Mengasah kepekaan anak terhadap bunyi-bunyian  

Itonasi dan ekspresi yang berbeda-beda akan membantu mengasah 

pendengaran anak terhadap bunyi.  

4. Menumbuhkan minat baca 

Untuk mendapatkan minat baca pada anak, orang tua tidak dapat memaksakan 

anak begitu saja. Namun, melalui dongeng dan cerita yang awalnya akan sangat 

diminati anak, lama-kelamaan anak akan menunjukkan ketertarikannya pada 
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buku. Berawal dari buku-buku cerita dan dongeng, kemudian akan meluas pada 

buku pengetahuan lain yang lebih rumit. 

5. Menumbuhkan rasa empati 

Dengan membacakan cerita dan dongeng dengan intonasi dan ekspresi yang 

menarik bagi anak, tokoh-tokoh di dalam buku cerita akan terasa hidup di 

dalam imajinasi anak. Kemudian anak akan terbiasa dan mampu membedakan 

antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, tokoh yang baik dan yang tidak 

baik, tokoh yang menjadi idola maupun tokoh yang tidak disenangi.   

 

2.4.6 Buku Cerita Bergambar Bahasa Jawa 

Sesuai dengan teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh 

Piaget (Megawangi, Ratna, dkk: 2004) pada usia 18 bulan sampai dengan usia enam 

sampai dengan tujuh tahun anak-anak memasuki tahap perkembangan pre-

operational concrete. Pada tahap ini, anak-anak belum bisa mamahami 

pengetahuan yang abstrak, sehingga anak-anak  memerlukan simbol nyata untuk 

membangun konsep pengetahuan pada mereka. 

Dalam Winda Gunarti (2010) metode  bercerita  adalah  metode belajar 

dengan menggunakan media cerita atau dongeng, yang bertujuan memudahkan 

guru atau orang tua dalam  memperoleh perhatian dan minat anak terhadap pesan 

pembelajaran yang akan disampaikan, penyampaian cerita dapat secara lisan atau 

tertulis. Dongeng atau cerita mempunyai dampak yang positif bagi aspek afeksi dan 

psikologi anak. Mendengarkan cerita bukan hanya akan membangkitkan imajinasi 
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anak, tetapi secara psikologis akan semakin mengeratkan hubungan batin antara 

orang tua dengan anak (Soenarwo, 2012: 192). 

Levie dan Levie (Arsyad, 2013: 12) berdasarka hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan oleh para ahli, anak-anak lebih mudah untuk mengenali dan 

mengingat konsep pengetahuan dengan bantuan media gambar. Namun dengan 

memberikan gambar bersama dengan bacaannya yang tersusun secara berurutan 

akan lebih membantu anak memahami konsep yang sekuensial .   

Malilang (2013) memaparkan bahwa buku cerita bergambar adalah 

bahan bacaan yang menggabungkan kata-kata dengan gambar, kata-kata beserta 

gambar-gambar yang tersusun secara berurutan akan membentuk imajinasi dalam 

membangun konsep pengetahuan. 

Media buku cerita bergambar bahasa Jawa merupakan bacaan untuk 

anak-anak yang tersusun atas gambar-gambar disertai dengan kata-kata dalam  

bahasa Jawa. Pesan yang disampaikan dalam media buku cerita bergambar bahasa 

Jawa meliputi unggah-ungguh dalam berperilaku dan unggah-ungguh dalam 

berbahasa Jawa. Melalui penggunaan media buku cerita bergambar bahasa Jawa 

anak-anak akan memahami dan mampu menerapkan unggah-ungguh berperilaku 

dan unggah-ungguh berbahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam media bulu cerita bergambar ini terdapat 6 penekanan kata yang 

di harapkan mampu untuk diterapkan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 

nggih, mboten, ngendika, dhahar, kula, nuwun sewu. Hal ini didasari oleh 

pernyataan dari para penganjur pendekatan linguistik kontrasif dalam chaer dan 

agustina (2010) yang menyatakan bahwa penguasaan bahasa tidak lain dari 
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kebiasaan-kebiasaan. Sehingga, untuk belajar bahasa krama, jalan yang paling tepat 

adalah melalui pembiasaan-pembiasaan tanpa berhenti. 

Berikut teknik-teknik pembuatan Media Buku Cerita Bergambar Bahasa 

Jawa: 

1. Alat dan Bahan 

1) Pensil 2B 

2) Penghapus 

3) Penggaris  

4) Kertas gambar ukuran A4 

5) Scanner 

6) Laptop 

7) Printer 

8) Alat laminating 

9) Cutter 

10) Jilid Spiral 

2. Langkah-langkah pembuatan media 

1) Membuat gambar sketsa pada kertas gambar ukuran A4 

2) Men-scan gambar sketsa 

3) Mengubah sketsa gambar menjadi gambar animasi menggunakan aplikasi 

coreldraw  

4) Membuat teks bacaan  

5) Mencetak gambar dan teks bacaan 

6) Laminating gambar dan teks bacaan 
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7) Menyatukan gambar dan teks bacaan secara berurutan menggunakan jilid 

spiral 

3. Toolbox Corel Draw X7 yang digunakan untuk menggambar buku cerita : 

1) Pick Tool Flyout 

- Pick digunakan untuk memilih dan mengatur ukuran, kemiringan, dan 

memutar suatu objek 

- Freehand Pick digunakan untuk menyeleksi objek dengan bebas 

- Free Transform digunakan untuk memutar objek 

2) Shape Edit Flyout 

- Shape digunakan mengubah bentuk suatu objek atau text dengan 

memanipulasi titik sudutnya 

- Smooth digunakan menghaluskan suatu objek dengan cara menggeserkan 

cursor  pada bagian luar objek tersebut 

- Smear digunakan mengubah bagian tepi objek dengan menyeret bagian 

luarnya 

- Twirl digunakan untuk memberi efek pusaran angin dengan menyeret 

bagian luarnya 

- Attract digunakan untuk mengubah bentuk objek dengan menjauhkan 

titik sudut seperti magnet dari cursor 

- Repel digunakan untuk mengubah bentuk objek dengan menjauhkan titik 

sudut seperti magnet dari cursor (kebalikan dari attract) 

- Smudge digunakan untuk mengubah objek dengan menyeret bagian 

luarnya 
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- Roughen digunakan untuk memutarbalikkan dengan menyeret bagian 

luarnya. 

- Crop Tool Flyout 

- Untuk memotong dan mengambil gambar dari suatu bitmap yang sudah 

diseleksi atau membuang bagian yang diseleksi maka dapat 

menggunakan crop 

- Sedangkan untuk memotong gambar, maka dapat menggunakan knife.  

- Jika terdapat bagian gambar yang berpotongan dengan gambar lain dan 

ingin dipotong, mak dapat menggunakan Virtual Segment Delete 

- Erase digunakan untuk menghapus bagian objek yang tidak diperlukan 

3) Zoom Flyout 

- tampilan jendela gambar dapat diperbesar dan diperkecil menggunakan 

Zoom  

- Tampilan jendela gambar dapat digeser menggunakan Pan 

4) Curve Flyout 

- Objek garis berbentuk kurva atau garis lurus dapat digambarkan dengan 

menggunakan Freehand 

- Garis lurus dapt digambar dengan cara menarik garis dari titik awal 

sampai titik akhir menggunakan 2-Point Line 

- Objek berbentuk kurva dalam satu potongan dapat digambar 

menggunakan bazier 

- Pen digunakan untuk menggambar objek berbentuk kurva dalam segmen 

dan preview masing-masing potongan yang digambar. 
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- Menggambar garis lengkung dan menetapkan titik control dari 

lengkungan tersebut dapat menggunakan B-Spline 

- Menggambar kurva yang terhubung dan garis lurus dalam satu tindakan 

dapat digambar menggunakan polyline 

- Menggambar kurva dengan menarik titik awal ke titik akhir kemudian 

menuju posisi titik pusat dapat menggunakan 3-Point Curve 

- Memperhalus kurva atau mengkonversi freehand ke bentuk bangun datar 

dapat menggunakan Smart Drawing 

5) Artistic Media 

- Artistic Media digunakan untuk menambahkan brush, menyemprot dan 

memberikan efek kaligrafi 

6) Rectangle tool Flyout 

- Rectangle digunakan untuk menggambar bentuk persegi 

- 3-Point Rectangle digunakan untuk menggambar bentuk persegi dengan 

sudut tertentu 

7) Ellipse Tool Flyout 

- Menggambar bentuk lingkaran dapat menggunakan Ellipse 

- Menggambar bentuk lingkaran dengan sudut tertentu dapat 

menggunakan 3-Point Ellipse 

8) Object Flyout 

- Menggambar bentuk polygon dapat menggunakan Polygon 

- Menggambar bentuk bintang dapat menggunakan Star 
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- Menggambar bintang dengan sisi yang banyak dapat menggunakan 

Complex Star 

- Menggambar sekat yang terdiri dari garis yang sama dapat menggunakan 

Graph Paper 

- Menggambar objek bentuk spiral dapat menggunakan Spiral 

- Menggambar objek berupa bangun datar dapat menggunakan Basic 

Shape 

- Arrow Shape digunakan untuk menggambar macam-macam bentuk 

panah 

- Flowchart digunakan untuk menggambar objek dengan bentuk simbol 

flowchart 

- Banner Shape digunakan untuk menggambar objek dengan bentuk 

menyerupai pita 

- Callout digunakan untuk menggambar objek dengan bentuk seperti 

sebuah percakapan 

9) Text 

- Tulisan dapat dibuat menggunakan Text 

- Table dapat dibuat menggunakan Table 

10) Dimension Flyout 

- Garis dengan ukuran dimensi miring dapat dibuat dengan menggunakan 

Parallel Dimension 

- Garis dengan ukuran dimensi horisontal maupun vertikal dapat dibuat 

menggunakan Horizontal or Vertical Dimension 
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- Garis dimensi siku-siku dapat digambar dengan Angular Dimension 

- Menampilkan jarak antar akhir titik pada satu atau beberapa potongan 

dapat menggunakan Segment Dimension 

- Callout sebuah dua potong garis yang memimpin dapat digambar 

menggunakan 3-Point Callout 

11) Connector Tool Flyout 

- Penghubung garis lurus dapat dibuat menggunakan Straight-Line 

Connector 

- Penghubung siku-siku dengan sudut tajam dapat dibuat dengan 

menggunakan Right-Angle Connector 

- Penghubung siku-siku dengan sudut tumpul dapat dibuat dengan 

menggunakan Rounded Right-Angle Connector 

- Garis penghubung dapat diubah menggunakan Edit Anchor 

12) Interactive Tool Flyout 

- Efek bayangan dapat dibuat menjadi terlihat timbul dengan 

menggunakan Intractive Drop Shadow Tool 

- Garis luar pada suatu objek dapat dibuat menggunakan Interactive 

Contour Tool 

- Dua objek dapat dicampurkan dengan menggunakan Interactive Blend 

Tool 

- Penyimpangan pada objek dapat dilakukan dengan menggunakan 

Interactive Distort Tool 
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- Penyimpangan pada objek dengan cara menarik/menyeret titik sudut 

objek tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Interactive 

Envelope 

- Ilusi kedalaman objek dapat diberikan dengan menggunakan Interactive 

Extrude 

13) Transparency 

- Objek dapat dibuat menjadi transparan dengan menggunakan 

Tranparency Tool 

14) Eyedropper Tool Flyout 

- Sampel warna dapat diberikan dan diterapkan ke objek menggunakan 

Color Eyedropper Tool 

- Attribut Eyedropper Tool menggandakan atribut suatu objek misal 

warna, garis, ukuran, atau efek  dapat digandakan dan diterapkan ke 

objek lainnya menggunakan  

15) Interactive Fill Flyout 

- Warna gradasi bagian dalam suatu objek dapat diberikan menggunakan 

Interactive Fill Tool 

- Objek dapat diisi dengan  memadukan beberapa warna atau bayangan 

yang disusun pada jaring-jaring lubang pada objek menggunakan 

Interactive Mesh Tool 

16) Smart Fill 

- Objek dapat dibuat dari  area yang tumpang-tindih dan warna ke kedua 

objek tersebut juga dapat diterapkan menggunakan Smart Fill Tool 
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17) Outline Flyout 

- Outline Pen digunakan untuk menetapkan sifat garis misal ketebalan 

garis, bentuk titik sudut garis, dan tipe panah garis. 

- Outline Colour digunakan untuk mengubah warna garis atau bisa 

dilakukan dengan klik kanan pada pallete warna 

18) Edit Fill & Color 

- Edit Fill Tool digunakan untuk mengubah isi dari suatu objek 

- Color digunakan untuk menetapkan detil dari warna pada objek yang 

dipilih 

4. Tujuan 

1) Kognitif 

Anak mampu mengingat urutan gambar dan isi bacaan serta memahami 

pesan yang terkandung dalam Media Buku Cerita Bergambar Bahasa Jawa 

2) Sosial 

Anak dapat menggunakan unggah-ungguh dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga anak akan lebih disegani di dalam lingkungan keluarga, sekolah, 

dan masyarakat dengan santun 

3) Bahasa 

Anak mampu menggunakan bahasa Jawa beserta unggah-ungguhnya dan 

bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 

4) Emosi 

Anak menunjukkan sikap antusias terhadap pembelajaran unggah-ungguh 

bahasa Jawa 
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5) Moral 

Anak menunjukkan sikap hormat kepada orangtua, guru, dan orang 

dewasa lainnya dengan menerapkan unggah-ungguh dalam perilaku 

maupun berbahasa Jawa. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Sejauh ini, penelitian mengenai Meningkatkan Unggah-ungguh pada 

Anak Usia Dini melalui Buku Cerita Bergambar Bahasa Jawa belum pernah 

dilakukan oleh seorang peneliti sebelumnya. Sedangkan penelitian yang relevan 

mengenai meningkatkan unggah-ungguh diantaranya sebagai berikut: 

1. Dalam jurnal Kohesivitas Keluarga dalam Mengembangkan Ketrampilan 

Iinterpersonal pada Anak (Konteks Budaya Jawa dan Pengaruh Islam) oleh 

Tinon Citraning Harisuci menjelaskan bahwa Kemampuan anak untuk 

menjalin pertemanan dengan baik, lebih mudah mengenal teman-temannya, 

memiliki rasa empati dan ramah terhadap orang lain disebut sebagai 

kemampuan interpersonal anak. Hasil penelitian tersebut adalah orang tua yang 

mampu membuat anggota keluarganya merasa bahagia dan nyaman di rumah 

dengan megajarkan dan melaksanakan tuntunan agama Islam serta menjaga 

kebersamaan, yang diwujudkan melalui aktifitas yang dilakukan bersama- 

sama dapat memperlihatkan bahwa kohesivitas keluarga di Jawa dapat 

terpengaruh oleh agama 

2. Dalam penelitian Hubungan antara Pemakaian Bahasa Krama dan Locus Of 

Control dengan Penalaran Moral pada Penutur Bahasa Krama oleh Anggara 
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Nur Patria. Subjek dalam penelitian ini adalah 90 orang penutur bahasa krama 

yang berdomisili di kalurahan Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta. Hasil 

penelitian adalah pemakaian bahasa krama dapat berpengaruh besar terhadap 

penalaran moral bagi pemakainya. 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian-penelitian di atas adalah 

bahwa unggah-ungguh bahasa jawa dapat ditingkatkan melalui penanaman dalam 

kegiatan sehari-hari dengan membiasakan anggota keluarga berbahasa krama, dan 

menanamakan rasa aman dan nyaman dengan mengajarkan dan melaksanakan 

tuntutan agama Islam serta menjaga kebersamaan, yang diwujudkan melalui 

aktifitas yang dilakukan bersama-sama.  

Adapun persamaan penilitian ini dengan penelitian yang tersebut diatas 

adalah membiasakan berbahasa krama dalam setiap aktifitas sehari-hari. Namun 

terdapat perbedaan dalam subjek penelitian, yaitu pada penelitian di atas subjek 

sudah tidak pada usia dini lagi dan subjek juga termasuk penutur bahasa krama. 

Perbedaan yang lain adalah media. Pada penelitian ini diharapkan minat anak-anak 

untuk belajar unggah-ungguh berbahasa dan berperilaku dapat ditingkatkan melalui  

media buku cerita bergambar bahasa jawa. 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Tatakrama atau orang Jawa lebih sering menggunakan istilah unggah-

ungguh meliputi tatakrama dalam berperilaku dan tatakrama dalam berbahasa. 

Unggah-ungguh merupakan salah satu hasil budaya Jawa yang sangat berharga bagi 
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masyarakat Jawa. Namun seiring dengan perkembangan zaman, budaya unggah-

ungguh tersebut semakin ditinggalkan oleh masyarakat Jawa sendiri. Hal ini 

tercermin dalam tingkah laku dan cara berbiraca kaula muda dan anak-anak pada 

saat ini. Banyak sekali kaula muda dan anak-anak yang sudah tidak mengerti tata 

cara berperilaku dan berbahasa menurut budaya Jawa. 

Penelitian ini bermaksud untuk menguji cobakan buku gambar berbahasa 

Jawa pada anak usia dini untuk meningkatkan unggah-ungguh pada anak usia dini, 

dimana penerapannya akan dilakukan di dalam sebuah kelas.  

Untuk mengetahui pengaruh media tersebut dalam meningkatkan 

unggah-ungguh pada anak usia dini, dilakukan pengujian atau tes yang 

dilaksanakan pada sebuah kelas. Kemudian hasil pengujian sebelum diberi 

perlakuan dibandingkan dengan hasil pengujian setelah diberi perlakuan. Dalam 

kajian penelitian eksperimen ini, disebut One-Group Pretest-Posttest Design. 

Untuk memperjelas kerangka berpikir, berikut gambar bagan penelitian yang akan 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 Banyak anak usia 

dini yang belum 

menerapkan 

unggah-ungguh 

Penerapan media 

buku cerita 

bergambar bahasa 

Jawa 

Meningkatkan 

unggah-ungguh 

anak usia dini 
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Berikut ini adalah hipotesis yang diajukan peneliti ajukan adalah berdasarkan 

kerangka berpikir diatas : 

Ha  : media buku cerita bergambar bahasa Jawa dapat meningkatkan 

unggah-ungguh pada anak usia dini.  

Ho : media buku cerita bergambar bahasa Jawa tidak dapat 

meningkatkan unggah-ungguh pada anak usia dini. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

5.1.1. Dalam meningkatkan uggah-ungguh ditinjau dari penerapan media buku 

cerita bergambar bahasa Jawa peneliti mengembangkan beberapa indikator 

yaitu kemampuan berbicara dengan bahasa Krama, patuh kepada orang tua 

dan guru, hormat kepada orang yang lebih tua, senantiasa berjabat tangan 

ketika bertemu dan berpisah dan senantiasa mengucapkan salam ketika 

bertemu dan berpisah. Hasilnya anak-anak dapat berperilaku dan berbicara 

dengan lebih sopan, terlebih kepada orang yang lebih tua, anak-anak dapat 

memberi dan menerima dengan tangan kanan, melaksanakan perintah orang 

tua dan guru dengan mengucapkan kata “nggih”, selalu salim dan 

mengucapkan salam kepada orang tua ketika berangkat sekolah, salim dan 

mengucapkan salam kepada guru saat sampai di sekolah atau pulang 

sekolah, dapat menunjukan kesopanan ketika melewati orang yang sedang 

duduk dengan mengucapkan “nuwun sewu atau amit-amit” yang berarti 

permisi. 

5.1.2. Penerapan media buku cerita bergambar bahasa Jawa efektif untuk 

meningkatkan unggah-ungguh pada anak usia dini di TK Sidoluhur II, Desa 

Wonowoso, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak.  
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5.2.  Saran 

Atas dasar hasil penelitian di TK Sidoluhur II, Desa Wonowoso, maka dapt 

diajukan saran-saran kepada beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Bagi guru, hendaknya dalam meningkatkan unggah-ungguh pada anak usia 

dini tidak hanya menggunakan metode ceramah, namun juga menghadirkan 

media yang lebih bervariatif untuk anak. 

2. Bagi sekolah, hendaknya memfasilitasi guru agar mengembangkan kegiatan 

meningkatkan unggah-ungguh  pada anak usia dini dengan media penunjang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya dapat menindak lanjuti penelitian ini 

dengan variasi dan perbaikan lainnya. Misalnya meningkatkan unggah-ungguh 

pada anak usia dini dengan memberikan perlakuan terhadap orang tua agar 

mampu membiasakan unggah-ungguh pada anak-anak mereka sejak usia dini.  
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