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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Bahasa  

Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang 

bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Bahasa terdiri atas kata-kata atau 

kumpulan kata yang mempunyai makna, yaitu hubungan abstrak antara 

kata sebagai lambang dan objek atau konsep yang diwakili kumpulan kata 

atau kosakata itu oleh ahli bahasa disusun secara teratur, atau menurut 

abjad, disertai penjelasan artinya dan kemudian dibukakan menjadi sebuah 

kamus menurut Mulyati (2015:2). Bahasa dapat diartikan sebagai alat 

untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas didalam hati. Pengertian lain 

dari  bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, 

dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan,konsep, atau 

perasaan.  

Bahasa memiliki beberapa fungsi dan ditegaskan oleh Mulyati 

(2015:3) yaitu : 

a. Alat Ekspresi Jiwa 

Fungsi bahasa sebagai alat ekspresi jiwa, bahasa berfungsi 

untuk menyalurkanperasaan, sikap, gagasan, emosi jiwa, dan tekanan-

tekanan perasaan lisan maupun tertulis. Pada awalnya seorang anak 

menggunakan bahasa untuk mengekspreikan kehendaknya atau 
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perasaannya pada sasaran yang tepat kepada orang tua. Bahasa 

digunakan sebagai alat mengekspresikan diri oleh pemakai bahasa.  

b. Alat Komunikasi 

Fungsi bahasa sebagai komunikasi merupakan akibat yang 

lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila 

ekpresi diri tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Dengan 

komunikasi pula dapat mempelajari dan mewarisi semua yang pernah 

dicapai oleh nenek moyang, serta yang dicapai oleh orang-orang yang 

sezaman. 

c. Alat Beradaptasi 

Fungsi bahasa sebagai alat untuk beradaptasi, bahasa 

digunakan manusia untuk menyesuaikan diri atau berbaur dengan 

anggota masyarakat berbeda. Melalui bahasa, manusia mempelajari 

adat istiadat kebudayaan, pola hidup, etika, dan perilaku masyarakat 

sekitarnya. Manusia dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang 

berlaku dalam masyarakatnya. Manusia sebagai makhluk sosial harus 

berintegrasi dengan manusia di sekelilingnya.  

d. Alat Kontrol Sosial 

Fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. 

Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri sendiri atau kepada 

masyarakat. Berbagai penerangan, informasi, atau pendidikan 

disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaan dan buku-buku 

intruksi adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat 

kontrol sosial. 
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Kesimpulan bahasa adalah sebagai alat komunikasi yang 

berupa sistem lambang bunyi yang sederhana dapat diartikan sebagai 

sarana untuk berkomunikasi, berinteraksi dan sebagai alat 

penyampaian pikiran. Bahasa juga mempunyai beberapa fungsi 

diantaranya fungsi seabagai alat ekspresi jiwa, sebagai alat 

komunikasi, sebagai alat komunikasi, sebagai alat beradaptasi dan 

sebagai alat kontrol sosial. 

 

2. Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Sekolah Dasar 

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar tidak akan terlepas 

dari empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis Susanto (2015:243). Kemampuan berbahasa bagi manusia 

sangat diperlukan. Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi, 

berkomunikasi, dengan manusia lain dengan menggunakan bahasa lisan 

juga berkomunikasi menggunakan bahasa tulis. Keterampilan berbahasa 

manusia tidak didapatkan dari lahir, melainkan belajar sampai terampil 

berbahasa, dan mampu berbahasa untuk kebutuhan berkomunikasi. 

Kemampuan berbahasa lisan menurut Susanto (2015:243)  meliputi 

kemampuan berbicara dan menyimak, kemampuan bahasa tulisan meliputi 

kemampan membaca dan menulis. Manusia berkomunikasi secara lisan, 

maka ide, pikiran dan gagasan, dan perasaan diungkapkan  dalam bentuk 

kata dengan tujuan untuk di pahami oleh individu lain. Anak memasuki 

usia sekolah dasar, maka anak akan terkondisikan untuk mempelajari 

bahasa tulis. fase ini anak dituntut untuk berfikir lebih dalam dan 

kemampuan berbahasa anak pun mengalami perkembangan. 
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Jadi kesimpulannya pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah 

dasar tidak akan lepas dari keterampilan berbahasa yaitu keterampilan 

menyimak, berbicara, menulis dan membaca. Kemampuan berbahasa 

sangat diperlukan terutama untuk anak sekolah dasar. Keterampilan 

berbahasa manusia bukan didapat dari lahir tetapi manusia harus 

mempelajarinya. Kenyataannya pembelajaran menyimak sangat penting. 

 

3. Keterampilan Berbahasa  

Keterampilan berbahasa (language arts, languange skills) menurut 

Tarigan (2015:2) dalam kurikulum disekolah biasanya mencakup empat 

segi, yaitu:  

a. Keterampilan menyimak (listening skills)  

b. Keterampian berbicara (speaking skills) 

c. Keterampilan membaca (reading skills) 

d. Keterampilan menulis (writing skills) 

Setiap keterampilan erat sekali dengan ketiga keterampilan lainnya 

dengan cara yang beraneka ragam. Keterampilan berbahasa biasanya 

diperoleh melalui suatu hubungan yang saling berkaitan. Keterampilan 

berbahasa diperoleh pada masa belajar menyimak lalu berbicara setelah itu 

membaca dan menulis. Menyimak dan berbicara pelajari sebelum 

memasuki sekolah, sedangkan membaca dan menulis  dilakukan di 

sekolah.  

Keterampilan itu erat sekali pada hubungannya dengan proses-

proses berfikir yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan 
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pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa semakin cerah dan 

jelas pula jalan pikirannya. Hal ini juga di kuatkan oleh Dawson dalam 

Tarigan, (2015:3) keterampilah hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan 

jalan praktik dan banyak latihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti 

pula melatih keterampilan berfikir. Jadi kesimpulan keterampilan 

berbahasa adalah terdiri dari keterampilan menyimak, berbicara, membaca 

dan menulis. Hubungan dari tiap keterampilan sangatlah erat. 

Keterampilan menyimak dan berbicara didapatkan sebelum memasuki 

sekolah dan keterampilan menulis dan membaca dapatkan saat masuk 

sekolah. keterampilan berbahasa perlu dilatih karena sama saja dengan 

melatih keterampilan berfikir. 

 

4. Keterampilan Menyimak 

Menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan 

lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, 

serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, 

serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang 

pembicara melalui ajaran atau bahasa lisan Tarigan (2015:31). Menyimak 

yaitu tahap pertama haruslah dihubungkan dengan makna. Walaupun 

seseorang mungkin saja mendengar atau menyimak suatu pola intonasi 

atau suatu urutan bunyi, bahkan dengan mudah dapat menirunya, harusnya 

sadari bahwa tidak ada belajar yang terlaksana apabila tidak ada 

keselarasan atara ide atau tindakan yang mengandung makna baginya. 
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Menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan susatu proses. 

Proses menyimak terdapat beberapa tahap menurut Logan dalam Tarigan, 

(2015:563) yaitu:   

a. Tahap Mendengar  

  Tahap mendengar yaitu pendengar baru mendengar segala 

sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas 

pembicaranya. Jadi, masih berada dalam tahap hearing. 

b. Tahap Memahami  

  Tahap memahami setelah mendengar maka ada keinginan 

untuk mau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan 

oleh pembicara. Kemudian, sampailah pada tahap understanding. 

c. Tahap Menginterpretasi 

  Tahap menginterpretasi yaitu penyimak yang baik, yang cermat 

dan teliti, belum puas jika mendengar dan memahami isi ujaran 

pembicara, ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi, butir-butir 

pendapat yang terdapat dan tersirat dalam sebuah ujaran. Penyimak 

tiba ditahap interpreting. 

d. Tahap Mengevaluasi  

  Tahap mengevaluasi, penyimak setelah memahami serta dapat 

menafsirkan isi pembicaraan, penyimak mulailah menilai atau 

mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan 

dan kelemahan serta kebaikan dan kekurangan pembicara dengan 

demikian, sudah sampai pada tahap evaluating.  
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e. Tahap Menanggapi 

  Tahap menanggapi yaitu nerupakan tahap akhir dalam kegiatan 

menyimak. Penyimak menyambut, dan menyerap serta menerima 

gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara pada ujaran atau 

pembicaranya. Penyimak setelah sampai pada tahap responding. 

Pendapat tentang menyimak ditekankan lagi oleh Özbay, 2010a; 

Coşkun, 2007; Lundsteen, 1979 dalam artikel Acat,(2016;212) yaitu 

“Listening is the first language skill that an individual acquires in his/her 

life and the one that he/she uses most for the rest of the life”.  Arti kutipan 

tersebut yaitu: Mendengarkan ialah keterampilan berbahasa yang 

diperoleh dari hidupnya dan digunakan sebagai sisa hidup. Berdasarkan 

beberapa definisi di atas, maka menyimak merupakan anugerah bawaan 

sejak dilahirkan didunia. Menyimak juga diartikan sebagai kegiatan 

mendengarkan terhadap suatu bunyi atau suara dengan berusaha 

memasukkannya ke dalam pikiran untuk ditangkap maknanya dan terdapat 

apresiasi dan interpretasi dari proses tersebut. Keterampilan menyimak 

mempunyai sembilan tahap yaitu; menyimak berkala, menyimak dengan 

perhatian dangkal, setengah menyimak, menyimak serapan, menyimak 

sekali-kali, menyimak asosiatif, menyimak dengan reaksi berkala, 

menyimak secara seksama, menyimak secara aktif. 

 

5. Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium yang secara harfiah berati perantara atau pengantar. 
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Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaaan, perhatian, dan minat perhatian siswa sedemikian rupa sehingga 

proses belajar terjadi Sadiman (2008:6). Media pembelajaran sementara 

itu menurut (Sanjaya,2012:61) bahwa  media pembelajaran adalah segala 

sesuatu seperti alat, lingkungan, dan segala bentuk kegiatan yang 

dikondisikan untuk menambah pengetahuan. Media pembelajaran 

menitikberatkan pada alat untuk menyampaikan informasi pesan yang 

lebih mementingkan pada sumber pesan. Guru menjadi media sebagai 

segala sesuatu yang dapat mempengaruhi belajar siswa, yang menitik 

beratkan pada proses siswa tersebut.  

Pernyataan tentang media tersebut mmpunyai dua hal yang perlu 

dipahami yaitu media pembelajaran tidak terbatas pada alat seperti TV, 

radio, CD dan lain sebagainnya. Media meliputi hal lainnya seperti 

pemanfaatan lingkungan baik yang didesain atau tidak untuk pembelajaran 

serta kegiatan yang sengaja dirangkai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Kemudian media digunakan untuk menambah pengetahuan, 

mengubah sikap atau digunakan untuk menanamkan keterampilan tertentu. 

Media dalam hal ini berati alat atau kegiatan yang dirancang harus 

mengandung pesan tertentu sesuai dengan tujuan penggunaan media itu 

sendiri. Penggunaan media pembelajaran Sanjaya (2012:73) memiliki 

beberapa fungsi yaitu : 
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a. Fungsi komunikatif. Media pembelajaran digunakan untuk 

memudahkan komunikasi antara penyampai pesan dan penerima 

pesan. Penyampai pesan mengalami kesulitan, harus menyampaikan 

pesan dengan hanya mengandalkan bahasa verbal saja. Penerima pesan 

sering mengalami kesulitan dalam menangkap materi yang 

disampaikan. 

b. Fungsi motivasi. Pembelajaran yang hanya mengandalkan suara 

melalui ceramah tanpa melibatkan siswa secara optimal seperti yang 

digambarkan pada pola terpisah, dapat menimbulkan kesan bosan pada 

diri siswa sebagai penerima pesan, dan juga dapat mengganggu 

suasana belajar. Media pembelajaran siswa akan lebih termotivasi 

dalam belajardengan demikian pengembangan media pembelajran 

tidak hanya mengandung unsur seni saja akan tetapi juga memudahkan 

siswa mempelajari materi pelajaran sehingga dapat lebih 

meningkatkan semangat siswa untuk belajar. 

c. Fungsi kebermaknaan. Pembelajaran bukan hanya dapat meningkatkan 

penambahan informasi berupa data dan fakta sebagai pengembang 

aspek kognitif tahap rendah tetapi dapat meningkatkan kemampuan 

siswa untuk menganalisis dan menciptakan aspek kognitif tahap tinggi 

dan dapat meningkatkan aspek sikap dan keterampilan. 

 Fungsi penyamaan persepsi. Pemanfaatan media pembelajaran 

diharapkan dapat menyamakan persepsi setiap siswa, sehingga siswa 

memiliki pandanganterhadap informasi sesungguhnya. 
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d. Fungsi individualitas. Siswa datang dari latar belakang yang berbeda 

dilihat dari  kedudukan sosial ekonomi dan latar belakang 

pengalamannya, sehingga memungkinkan gaya dan kemampuan 

belajar tidak sama. Pemanfaatan media pembelajaran berfungsi untuk 

dapat melayani kebutuhan setiap individu yang memiiki minat dan 

gaya belajar yang berbeda. 

Menurut pendapat beberapa  ahli media pembelajaranialahsegala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk mengantarkan pesan seperti alat, 

lingkungan dan segala kegiatan untuk menambah ilmu, atau menanamkan 

keterampilan orang yang akan menggunakannya. Media pembelajaran 

tidak terbatas pada alat seperti TV, radio CD, dan lain sebagainya. Media 

pembelajara memiliki fungsi yaitu; fungsi komunikatif, fungsi motivasi, 

fungsi kebermaknaan, fungsi penyamaan persepsi,dan fungsi 

individualitas. 

 

6. Wayang.  

  Wayang dalam bahasa jawa ini berarti bayangan, dalam bahasa 

melayu disebut bayang-bayang. Akar kata dari wayang adalah yang. 

Akarkata yang sangat bervariasi antara lain yung dan yong, dikemukakan 

bahwa dasarnya kata yang berarti  tidak stabil, tidak pasti, tidak tenang, 

terbang, bergerak kian kemari Mulyono (1989:9).  

 Awalan wa di dalam bahasa jawa modern tidak punyai fungsi lagi, 

tetapi dalam bahasa jawa kuna awalan wa masih memiliki fungsi tata 

bahasa. Jadi bahasa jawa wayang yang mengandung pengertian  berjalan 
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kian kemari, tidak tetap, telah terbentuk pada masa dahulu ketika awalan 

wa masih mempunyi fungsi tata bahasa. Pengertian wayang akhirnya 

menyebar luas Mulyono (1989:9).  

Pengertian wayang menurut Nurgiyantoro (2011:19) Wayang 

adalah sebuah wiracarita yang pada intinya mengisahkan kepahlawanan 

para tokoh yang berwatak baik menghadapi dan menumpas tokoh yang 

berwatak jahat. Budaya pewayangan telah melekat dan menjadi bagian 

hidup bangsa Indonesia khususnya Jawa. Pada era globalisasi seperti 

sekarang kenyataannya masih banyak orang yang menggemari. Jadi 

kesimpulanya wayang adalah suatu pertunjukan pentas yang mengisahkan 

beberapa watak tokoh yang sangat digemari masyarakat karena nilai yang 

terkandung dalam cerita wayang sangat berarti untuk masyarakat. 

 

7. Kartun 

 Kartun merupakan sebuah gambar yang bersifat representasi atau 

simbolik, dan kartun memiliki potensi setara dengan wayang. Sebuah 

kartun lahir dari beribu pikiran yang terpendam. Dengan kata lain kartun 

merupakan karya yang menyaring, mengendapkan, dan menyampaikan. 

Kartun diharapkan dapat membentuk suasana penuh emosi dan 

menjadikan gagasan yang menyerupai aslinya. Kartun juga dapat 

menyampaikan  pesan yang tidak terbaca, namun dapat mengurai cerita, 

berupa gambar dan tulisan berbentuk grafis informasi yang memikat 

Tanudjaja (2004:170) . 

Kartun merupakan lukisan yang membawa pesan lucu yang mampu 

membolehkan murid mengingati setiap peristiwa yang dipamerkan melalui 
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gambar kartun. Kartun merupakan bahan bacaan yang ringan dan sesuai 

untuk anak khususnya dan murid Sekolah Dasar  Frey & Fisher dalam 

Jamian (2016:131). Pengertian kartun dapat disimpulkan yaitu sebuah 

gambar yang bersifat representasi atau simbolik yang mengandung unsur 

jenaka atau lucu, dan termasuk bahan bacaan ringan untuk anak sekolah 

rendah. 

 

8. Aktivitas Belajar  

 Proses belajar merupakan kegiatan timbal balik antara guru dan 

siswa Aktivitas belajar menurut Sardiman (2014:100) aktivitas siswa 

merupakan kegiatan yang berupa fisik dan mental, yaitu berbuat dan 

berfikir sebagai rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Aktivitas belajar 

menurut Dimyati dan Mujiono (2010:51) merupakan keaktifan siswa 

dalam kegiatan belajar untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. 

Siswa dalam membangun pemahaman atas persoalan dan segala sesuatu 

yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Setiap individu harus belajar 

aktif mengembangkan potensinya, tanpa adanya aktivitas pembelajaran 

proses pembelajaran tidak menarik, siswa dituntut untuk selalu 

memperoses dan mengolah perolehan belajar yang di dapat siswa. Untuk 

memunculkan proses belajar yang menarik, siswa harus berinteraksi 

dengan baik dalam proses pembelajaran. Proses belajar tidak dapat lepas 

dari aktivitas siswa, untuk mencapai aktivitas siswa yang baik harus 

mempunyai sikap yang baik terhadap proses belajar. Semakin aktif dalam 

belajar maka timbal balik yang akan diperoleh akan baik. 
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9. Prestasi Belajar 

 Pretasi belajar menurut Arifin (2011:12) yaitu prestasi berasal dari 

bahasa Belanda yaitu “prestatie”. Prestasi belajar dalam bahasa Insonesia 

menjadi “prestasi” yang berarti “hasil usaha” (Learning Outcome). Prestasi 

belajar pada umumnya berkenan dengan aspek pengetahuan, sedangkan 

hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak siswa. Kata prestasi 

banyak digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan antara lain dalam 

kesenian, olahraga, dan pendidikan, khususnya pembelajaran.  

Prestasi belajar merupakan hasil yang telah didapat dari proses 

belajar. Melalui prestasi belajar siswa dapat mengetahui kualitas dan 

kuantitas diri sehingga dapat bersaing dengan teman lain.   

 

B. Penelitian  yang Relevan 

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh M. Bahaddin Acat tahun 

(2016) dengan judul Measuring Listening Comprehension Skills of 5th Grade 

School Students with the Help of Web Based System1, dapat disimpulkan 

bahwa bahwa siswa menggunakan sistem berbasis web lebih penuh perhatian 

dan termotivasi. Namun demikian, lingkungan pengukuran pribadi disediakan 

oleh sistem berbasis web. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa sistem berbasis 

web dapat digunakan secara positif untuk belajar bahasa, pengajaran, dan 

instruksi, meningkatkan, pengukuran dan proses menilai. 

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Weni Tria Anugrah Putri 

tahun 2013 dengan judul Penggunaan Media Film Kartun Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menyimak Cerita Kelas V SDN Takeran 
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Magetan, dapat disimpulkan bahwapada siklus II telah memenuhi indikator 

keberhasilan dan selain itukendala-kendala yang muncul pada siklus I dapat 

diatasi dengan baik pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media film kartun dapat meningkatkan 

keterampilan menyimak cerita siswa kelas V SDN Takeran Magetan. 

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Meilan Tri Wuryani tahun 

2013 dengan judul Penggunaan Media Wayang Kartun Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menyimak Dongeng Kelas II SDN Dalangan 2 Talangwangi, 

dapat disimpulkan penggunaan media pembelajaran wayang kartun dapat 

meningkatkan kemampuan menyimak siswa kelas II. Peningkatan tersebut 

dapat terbukti pada prasiklus nilai rata-rata keterampilan menyimak dongeng 

dengan persentase ketuntasan memuaskan dan pada siklus II nilai rata-rata 

keterampilan menyimak dongeng siswa yang sangat baik. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir pada penelitian ini sesuai dengan latar belakang yaitu 

menemukan permasalahan di kelas IV SD Negeri 1 Bawang Banjarnegara. 

Permasalahan didapatkan dari hasil observasi selama kegiatan pembelajaran 

Bahasa Indonesia.  Selain mendapatkan data dari hasil observasi, guru juga 

menunjukan rendahnya keterampilan menyimak dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Hal ini di tujukan dengasn masih banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menyimak.  

Permasalahan lain ditunjukan guru dalam kegiatan pembelajaran yang 

belum memaksimalkan penggunaan media pembelajaran dengan baik. 
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Pembelajaran terlihat membosankan dan monoton, sehingga tidak dapat 

menumbuhkan antusias siswa dalam belajar melihat kondisi tersebut perlu 

adanya inovasi dalam meningkatkan keterampilan menyimak. Inovasi pada 

peningkatan kemampuan menyimak akan menggunakan Wayang Kartun. 

Media pembelajaran Wayang Kartun dapat di terapkan dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia di kelas IV dengan materi menyimak, dengan harapan dapat 

meningkatkan keterampilan menyimak. 

Kerangka berfikir penelitian ini adalah :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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Siklus 2 
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