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 ABSTRAK  

 

 
 Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan masalah yaitu, 

gambar pada buku paket masih kurang lengkap dan menarik sehingga 

peserta didik merasa bosan pada saat proses pembelajaran menyimak 

berlangsung. Siswa jarang mendapatkan media software yang dapat 

mempermudah dalam memahami isi materi khususnya pada 

pembelajaran menyimak. Mengembangkan media wayang yang lebih 

menarik dan efisien untuk siswa dan guru. Penelitian ini dibertujuan 

untuk mengetahui proses pengembangan media wayang berbasis 

digital terhadap keterampilan menyimak cerita  pada pembelajaran 

tematik siswa kelas IV. Untuk mengetahui respons guru dan siswa 

terhadap media wayang bebasis digital terhadap keterampilan 

menyimak cerita pada pembelajaran tematik siswa kelas IV. Penelitian 

yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian pengembangan dengan 

menggunakan model ADDIE dengan beberapa tahap yaitu tahap 

analisis (analysis), tahap perancangan (design), tahap pengembangan 

(development), dan tahap evaluasi (evaluation). Validasi kelayakan 

dilakukan dengan dua ahli media, dua ahli materi dan ahli bahasa. Uji 

lapangan terdiri dari uji coba skala besar dan uji coba sekala kecil. 

Hasil dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran wayang digital terhadap 

keterampilan menyimak cerita di SD/MI memperoleh nilai rata-rata 

ahli media 85,2% di katagorikan sangat layak, rata-rata penilaian ahli 

materi 84,5% dikatagorikan sangat layak, rata-rata penilaian ahli 

bahasa 82,2% dikatagorikan sangat layak, sedangkan penilaian yang 

diberikan peserta didik tahap uji skala besar 89% dan uji coba skala 

kecil 90% yang dikatagorikan sangat layak. Hal ini menunjukan media 

wayang digital terhadap keterampilan meyimak cerita layak digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

 

Kata Kunci: Media Wayang Kartun, Keterampilan Menyimak, 

Cerita Anak 
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MOTTO 

 

 

“Dan Allah Mengeluarkan Kamu Dari Perut 

Ibumu Dalam Keadaan Tidak Mengetahui Apa-

Apa, Dan Dia Memberikan Pendengaran, 

Pengelihatan, Dan Daya Nalar, Agar Kamu 

Bersyukur”.
1
  

(Q.S An-Nahl (16) : 78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
Kementrian Agama RI, “Al-Qu’an Terjemahan Dan Penjelasan Ayat Tentang 

Wanita Yasmin”, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Menadiri, 2016), 267.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

 Penegasan judul merupakan aspek yang mencakup istilah 

penting guna memberi kemudahan dalam memahmi maksud dari 

judul. Istilah-istilah yang hendak peneliti jelaskan antara lain: 

1. Pengembangan Media Pembelajaran 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan secara 

etimologi berasal dari kata kembang yang berarti menjadi 

tambah sempuna.
1
 Sedangkan media pemebelajaran suatu 

komponen sumber belajar yang di dalamnya berisikan materi 

dapat menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar 

mengajar. Jadi pengertian pengembangan media pembelajaran 

adalah  suatu proses yang dipakai dalam mengembangakna 

sebuah peoduk dengan stimulus kepada siswa dalam proses 

pembelajaran. 

2. Wayang Digital 

 Secara etimologis wayang berarti bayangan, penamaan ini 

mungkin wayang karna dinikmati melalui bayangan. Namun 

wayang bukan sekedar permainan bayang-bayang saja karna 

wayang merupakan gambaran kehidupan manusia dengan 

segala permasalahan yang dihadapinya.
2
 Dalam jurnal Rustam 

aji memaparkan bahwa digital merupakan sebuah konsep 

pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan 

sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis dan 

                                                             
1Tim Penyusun Kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus 

besar bahasa Indonesia ( KBBI) V 0.4.0 Beta (40), Badan Pengembangan Bahasa 

Dan Pembukuan, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia. 
2Priyanto, “Wayang Sebagai Media Komunikasi Dalam Pelatihan 

Kepemimpnan Wikasatrian”, (Jurnal Sosial Humaniora Terapan UI, Vol. 2 No. 1 

(2019), 60. 
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dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas.
3
 Jadi wayang 

digital adalah suatu media digital yang bersifat flaksibel untuk 

bisa diakses kapan saja oleh peserta didik karna disini peneliti 

membuatnya dalam bentuk sebuah web pembelajaran agar lebih 

menarik dan mudah digunakan saat pembejaran jarak jauh.  

 

3. Keterampilan Menyimak 

 Kurnia memaparkan keterampilan menyimak adalah suatu 

keterampilan berbahasa yang dilakukan dengan cara mendengar 

lambang-lambang lisan secara seksma dan baik serta 

membutuhkan perhatian penuh dengan melibatkan aspek 

pendengaran, penglihatan, ingatan dan pemahaman untuk 

memperoleh makna yang berguna dari sesuatu yang didengar.
4
 

4. Cerita anak 

 Kurniawan mengemukakan bahwa sastra anak merupakan 

sebuah karya sastra yang merupakan sebuah karya sastra yang 

ceritanya berkolaborasi dengan dunia anak-anak dan bahasa 

yang digunakan sesuia dengan perkembangan intelektual, dan 

emosional anak. Adapun secara garis besar gendre sastra terbagi 

menjadi lima macam, yaitu fiksi, non fiksi, puisi, sastra 

tradional, dan komik.
5
 Untuk penelitian judul ini peneliti 

mengambil gendre atau jenis cerita anak non fiksi. Certa non 

fiksi menurut kamus KBBI adalah tidak bersifat fiksi, tetapi 

berdasarkan fakta dan kenyataan.
6
 

 

 

                                                             
3Rustam Aji, Digitalisa, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Meyongsong Era Digital), Jurnal Islamic 

Communication Vol. 1 No. 1, Oktober 2017, 44. 
4Widyantara Dan Rasna, “Penggunaan Media Youtobe Sebelum Dan Saat 

Pandemic Covid-19 Dalam Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Peserta Didik”, 

Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia Vol 9 No 2(2020), 144. 
5Munaris, “ Sastra Anak Sebagai Sarana Pendidikan Karakter Di Sekolah”, 

Jurnal Bahasa, Satra, Dan Pembelajaran Universitas Lampung, Vol. 1 No. 2 (2020), 

3-4.  
6KBBI V 0.4.0 Beta (40), Badan Pengembangan Bahasa Dan Pembukuan, 

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia.  
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B. Latar Belakang 

 Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

dewasa ini telah membawa perubahan pesat dalam kehidupan 

manusia perkembangan tersebut telah mengubah paradigma 

manusia dalam mencari dan mendapatkan informasi semakain 

mudah. Pekerjaan yang semulanya dilakukan manusia secara 

manual dapat digantikan dengan mesin. Hal ini menuntut manusia 

untuk berpikir lebih maju dalam segala hal agar tidak dianggap 

tertinggal. 

 Perkembangan  teknologi  informasi dan komunikasi yang 

sangat peset mendorong berbagai lembaga pendidikan berbasis 

web atau digital untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas 

pembelajaran. Peran media pembelajaran pada  aktivtas siswa pada 

saat ini begitu beser dan telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan pada bidang pendidikan dan 

proses pemebelajaran. Pembelajaran berbasis web/digital 

merupakan suatu pembelajaran yang bisa diakses melalui jaringan 

internet. 

 Pembelajaran berbasis web atau digital yang populer dengan 

sebutan web-besed training (WBT) atau kadang juga disebut web 

besed education (WBE) dalam jurnal yang diteliti oleh Kusningsih 

dan Ahmad Khambali dapat didefinisikan sebagai aplikasi 

teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses 

pendidikan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua 

pembejaran yang memanfaatkan teknologi internet dan selama 

proses belajar dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya maka 

kegiatan itu dapat disebut sebagai pembejaran berbasis digitau atau 

web.
7
  

 Internet tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, hal ini yang 

membuat pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. 

Hal ini membuat media media berbasis digital sangat cocok untuk 

dijadikan media komunikasi untuk pembelajaran jarak jauh pada 

                                                             
7Kusningsih Dan Ahmad, “Media Pembelajran Pengenalan Wayang Berbaisi 

Web Menggunakan PHP Dan MYSQL”, Jurnalstudu Manejemen Informatika, 

Politeknik Muhammadiyah Pekalongan, Vol. 4 No. 1, Mei 2017. 

Http://ejournal.Politeknikmuhplk.ac.id, 37. 

http://ejournal.politeknikmuhplk.ac.id/
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saat ini.
8
 Sehingga penggunaan internet sebagai sarana belajar 

dapat menjadikan salah satu cara untuk meningkatkan dampak 

positif penggunaan internet. Hal ini tentu saja membutuhkan peran 

serta para pendidik dalam mengelolanya agar penggunaannya 

dapat terarah dengan proses pembelajaran. Hal inilah yang 

merupakan fokus penelitian. 

 Apalagi pada proses pembelajaran jarak jauh (PPJ) 

mengharuskan guru mengubah semua perangkat pembelajaran 

yang semulanya tatap muka menjadi pembelajaran secara daring 

kondisi ini membeuat para guru mengubah strategi belajar 

mengajarnya. Khususnya pengguanan media yang cukup mudah 

dan flasibel bagi guru untuk proses belajar mengajar saat 

pembelajaran jarak jauh saat  ini.
9
 

 Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi semakin 

mendorong upaya-upaya pembeharuan dalam pemanfaatan hasil-

hasil teknologi dalam belajar. para guru dituntut agar mampu 

mengguanakan alat-alat yang disediakan oleh sekolah, dan tidak 

tertutup kemungkinan alat-alat tersebut sesuai dengan 

perkembangan dan tuntutan zaman. Maka dari itu peneliti 

mengebangakan sebuah media pembelajaran dengan kebihan yang 

bisa mengikuti perkebangan zaman di masa-masa pembelajaran 

secara jarak jauh ini dan memudahkan pendidik untuk memberikan 

sebuah materi ke pada peseta didik pada pembelajaran daring  

yang masih berlaku saat ini.  

 Tidak bisa dipungkiri lagi teknologi ITC semakin canggih, 

media pembelajaran saat ini memanfaatkan teknologi web sebagai 

solusi untuk mempermudah peserta didik dalam memahami dan 

meningkatkan daya ingat peserta didik. Maka peneliti akan 

membuat sebuah media berbasis web yaitu Wayang Digital dimana 

media ini memiliki kelebihan terhubung di sebuah internet yang 

                                                             
8Atmoko Nugroho, “Pengembangan Model Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis 

Web”,  Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Universitas Semarang, Vol. 9 

No. 2, Januari 2018, 72.  
9Ria Puspita Sari, Nabila Bunnandita, Meidawati, “Dampak Pembelajaran 

Daring Bagi Siswa Seolah Dasar Selama Covid-19”, Jurnal Imiah Kependidikan, 
Universitas Veteran Bangunan Nusantara Sukoharjo, Vol.2 No. 1, April 2021, 10. 

Http://Doi.Org/10.37478/Jpm.V2i1.732  
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bisa di akses peserta didik kapan saja dan lebih memudahkan 

proses pembejaran pada saat pandemi sekarang ini. Karna fitur-

fitur di dalam media digital ini membawa nuansa wayang.  

 Wayang merupakan salah satu seni tadisional di indonesia 

yang pernah memiliki posisi penting dalam budaya Jawa. Selain 

memiliki peran penting dalam ritual religi wayang juga berperan 

dalam media pendidikan dan hiburan. Wayang merupakan salah 

satu kesenian tradisional yang muncul dan berkembang di 

masyarakat Jawa. Wayang merupakan salah satu kearifan lokal 

budaya Jawa yang diakui oleh UNESCO sebagai Masterpiece of 

Oral and Intangible Heritage of Humanity dari Indonesia.
10

Tetapi 

seiring dengan perkembangan zaman peran wayang hanya sekedar 

hiburan tradisional saja. 

 Banyak sarana atau jalan yang dapat ditempuh untuk 

mengenalkan wayang, namun kali ini peneliti mengenalkan media 

wayang digital melalui pendidikan. Memasukan wayang dalam 

dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran si sekolah-sekolah 

dasar akan mempunyai dampak yang positif, bukan saja bagi upaya 

pelestaraian wayang, akan tetapi juga untuk kepentingan pendidikan 

itu sendiri. Objek yang menarik perhatian siswa untuk mulai dapat 

berfikr dan mempengaruhi pembentukan pola pikir mereka dalam 

penenaman nilai-nilai atau budi pekerti bahakan dapat melatih 

keterampilan menyimak peserta didik melalui barbagai cara 

termasuk melalui media wayang digital ini. 

 Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang pertama 

kali dilakukan oleh manusia. Sejak masih bayi, bahkan sejak dalam 

kandungan manusia sudah mulai belajar menyimak mulai dari pagi 

hingga malam manusia tidak lepas dari kegiatan menyimak. Ketika 

manusia lahir proses menyimak akan terus dilakukan, anak akan 

menyimak apa yang dikatakan dan dilakukan disekitnya baru 

kemudian anak akan belajar menirukan apa yang dilakukan dan 

diucapkan  oleh orang yang ia tiru. Keterampilan menyimak 

                                                             
10Djoko Sulaksono & Kundharu Saddhono, Strengthening Character of 

Environment Preservation Using Wayang Story Lakon Dewa Ruci: an Ecological 
Literature Analysis, ELite Journal : International Journal of Education, Language, 

and Literature Vol. 1, No. 1, Oktober 2018. 29.                                   
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berperan penting dalam mengembangkan keterampilan bahasa 

lainnya. Keterampilan menyimak merupakan keterampilan dasar 

yang akan mempengaruhi perkembangan ketermpilan berbicara, 

membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak ini juga sangat 

penting diajarkan untuk anak usia SD untuk melatih indara 

pendengarannya serta melatih daya ingat anak
11

.  

 Pembelajaran menyimak yang diajarkan di sekolah dasar salah 

satunya adalah menyimak cerita. Banyak jenis-jenis cerita yaitu 

certa anak, cerita rakyat, dongeng, dan lainnya. Dalam 

pembelajaran menyimak cerita sendiri memerlukan metode 

pembelajaran yang efektif, media pembelajaran yang menarik, 

materi yang sesuai, dan kelas yang kondusif, sehingga peserta 

didik dapat menyimak cerita serta dapat memahami isi cerita 

dengan baik. Berdasarkan pengamatan dilapangan ditemukan 

bahwa pembelajarann keterampilan menyimak bukan hal yang 

mudah bahkan masih membutuhkan perhatian karena dalam proses 

belajar mengajar dari  pihak guru maupun siswa sering 

mengabaikan keterampilan menyimak. Banyak beranggapan bahwa 

tampa diajarkan keterampilan menyimak ini sudah bisa dilakukan. 

Namun sebenarnya apabila kita memahmi konsep menyimak 

apapun yang dilakukan tampaknya selalu ada proses menyimak di 

dalamnya entah itu membaca, berbicara, bahkan menulis. 

 Berdasarkan hasil  penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti di SD Negeri Gunung Terang diperoleh masalah bahwa 

proses pembelajaran guru masih menggunakan media seadanya 

yaitu berupa buku paket, gambar-gambar dan lainnya saat proses 

pembejaran tatap muka berlangsung. Namun pada saat proses 

pembelajaran secara daring  guru menggunakan media 

pembelajaran lewat Grup WA, You Tube, google classroom. Untuk 

menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran jarak jauh 

berlangsung. Apalagi untuk media keterampilan menyimak 

penyampaian cerita hanya menggunakan buku cerita atau buku 

paket sehingga siswa mudah merasa jenuh dan bosan dalam 

                                                             
11Irwan Gigih Juniarto, “Keefektifan Media Wayang Kertas Terhadap Aktivtas 

dan Hasil Belajar Menyimak Cerita Kelas V SD Negeri Mayonglor 01 Kabupaten 

Jepara” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017). 7.  
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menyimak, apa lagi dalam masa pembelajaran secara jarak jauh 

selain itu dalam proses pembelajaran mengunakan media Wa siswa 

lebih susah di kontrol jika tidak mengguankan media yang tepat 

siswa akan lebih asyik bermain hp dari pada menyimak penjelasan 

yang diberikan guru di grup whatsapp.  

 Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan adanya 

penggunaan media pembelajaran yang berguana meningkatkan 

kemampuan siswa untuk menyimak cerita anak. Pengunaan media 

pembelajaran akan membantu kefeketifan pembelajaran dan 

penyampaian pesan atau isi pelajaran. Pengunaan media dalam 

pembelajaran penting dilakukan, selain membangkitkan motivasi 

dan minat siswa dalam belajar, pengunaan media pembelajaran 

juga dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa akan materi 

pelajaran, dan memudahkan guru dalam menyampaikan pelajaran. 

Mengingat keterampilan menyimak  besar perannya dalam proses 

belajar mangajar maka guru harus lebih kratif dan inovatif dalam 

pembelajaran sehingga dapat meningktkan daya tarik mereka 

dalam menyimak materi pelajaran. 

 Berdasarkan kondisi tersebut upaya dalam mengatasi belum 

tersedianya sumber belajar yang juga harus memperhatikan 

perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi serta perubahan masyarakat yang sangat 

cepat tersebut, mengharuskan peran guru untuk selalu mengikuti 

perkembangan serta tuntutan baru dalam mendesain pembelajaran. 

Seiring dengan pesatnya perkambangan media informasi dan 

komunikasi, baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat 

lunak (software). Peneliti mengembangakan media pembelajaran 

yang mudah digunakan baik untuk siswa dan guru. 

 Dari berbagai jenis media pembalajaran yang baru dan kreatif 

salah satunya adalah media Wayang Digital. Media ini dipilih 

sebagai alat dalam menyajikan materi menyimak cerita serta 

memvisualkan atau menggambarkan tokoh dalam cerita anak di 

bungkus dalam suatu Web yang nantinya di dalam terdapat materi 

cerita dan bisa juga dimasukan sebuah vidio yang bisa disimak 

siswa dan untuk melihat kemampuan siswa terdapat latihan soal 
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untuk melatih ingatan siswa terhadap apa yang sudah di simak 

siswa tadi. 

Alasan peneliti mebuat media wayang digtal ini adalah 

karna ingin menyempurnakan media wayang yang sudah diteliti 

terdahulu. Contohnya peneliti mengambil perbandingan penelitian 

terdahulu yang di teliti oleh Seka Andrean disini media yang 

dikembangakan wayang dalam bentuk kartun atau masih dalam 

bentuk yang sederhana dan di mainkan masih manual. Jadi peneliti 

ingin mengembangakan media wayang yang lebih efesian lagi 

untuk digunakan dalam pembelajaran keterampilan menyimak ini 

maka peneliti membuat media wayang digital yang mana kelebihan 

wayang digital ini bisa digunakan dan diputar secara berulang 

dengan praktis. Bahkan peneliti menambahkan media web 

wayangedu untuk mempermudah pembelajaran secara daring pada 

saat ini. 

 Agar manfaatnya berkualiatas dan maksimal terhadap 

pembelajaran siswa, maka akan dijelaskan bentuk manfaatnya yang 

telah disajiakn dan bahan ajar yang telah disampaikan dalam 

pembelajaran tematik dapat dikemas (diajarkan) secara terpadu jika 

nantinya dalam web tersebut akan dimanfaatkan untuk peserta 

didik. Didalam media wayang digital ini berupa teks, gambar, 

vidio, simulasi dan lain sebagainya. Jadi akan lebih memudahkan 

siswa dalam pemeblajaran menyimak nantinya. 

 Hal ini juga dikuatkan dari hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan praktisi yaitu Bapak wahyu Nurhuda S.Pd Selaku 

wali kelas IV di SD N Gunung Terang, beliau mengatakan bahwa 

di SD N Gunung Terang ini memang belum pernah menggunakan 

media wayang yang berbasis digital untuk meningkatkan 

keterampilan meyimak siswanya. Berdasarkan wawancara yang 

peneliti lakukan kepada ibu Wahyu Nurhuda S.Pd beliau juga 

mendukung jika diadakannya pengembangan media pembelajaran 

pengembangan media Wayang Berbasis Digital di SD N Gunung 

Terang.
12

 

                                                             
12Hasil wawancara peneliti dengan pendidik (Bapak Wahyu Nurhuda S.Pd ) 

selaku guru kelas IV di SD N Gunung Terang, hari senin 26 September 2020.  
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 Penggunaan media pembelajaran yang umum ini menjadikan 

proses belajar mengajar tidak begitu aktif dan kurang menarik, 

terlebih lagi dalam proses belajar mengajar pada saat ini dilakukan 

secara daring yang telah dilaksanakan kurang lebih satu tahun 

terakhir dikarnakan ada wabah Virus Covid-19. Dengan ini, 

memerlukan adanya media pembelajaran yang baru serta lebih 

menarik untuk meningkatkan minat belajar siswa pada masa 

pembelajaran secara jarak jauh agar siswa tidak jenuh dengan 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. Berdasarkan uraian di atas, 

untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran adalah dengan 

mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik  yang 

mana dapat membuat minat siswa untuk belajar. 

 

 Salah satu yang terpikirkan peneliti adalah sebuah media yaitu 

Wayang berbasis digital. Media ini  dipilih sebagai alat dalam 

penyajian materi manyimak cerita yang mengambarkan tokoh 

dalam cerita anak ini melalui gerakan dan percakapan. Dimana 

diharapkan akan dapat memberikan suasana belajar baru yang tidak 

monotan pada masa pembelajaran secara daring/belajar di rumah 

untuk saat ini, dan tidak membuat peserta didik bosa/jenuh untuk 

belajar. Selain itu juga media pembelajaran akan membentu 

keefektifan pembelajaran dan penyampaian pesan atau isi 

pembelajaran.  

 Media Wayang berbasis digital ini dapat di gunakan guru 

untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran, khususnya 

dalam menyimak cerita anak. Apalagi dalam suasanan proses 

belajar mengajar secara daring pada masa pandemic covid-19 ini 

yang dimana siswa merasa cepat bosan dalam proses pembelajaran 

serta diharapkan juga dapat berpengaruh terhadap keterampilan 

dan pemahaman siswa dalam menyimak cerita. Media ini dikemas 

dalam bentuk sebuah Web, di dalam Web ini tersusun materi-

materi yang akan disampaikan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Media pembelajaran berbasis digital ini dapat 

menciptakan sebuah lingkungan belajar maya (Virtual Learning 

Environment) dilengkapi dengan  beberapa fasilitas  yang dapat 

dikombinasikan penggunaannya untuk mendukung proses 
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pembelajaran, chat, penilaian online dan lain sebagainya. 

Penggunaan media wayang berbasis digital ini diharapkan dapat 

membuat  pembelajaran menjadi lebih menarik dan secara tidak 

langsung siswa belajar mengenal dunai IPTEK yang dimana pada 

masa pembelajaran daring  saat ini diperlukan media multifungsi  

yang mendukung  dan mempermudah siswa ataupun guru untuk 

proses belajar mengajar berlangsung. Berdasarkan hal di atas 

penulis tertarik untuk memilih judul ini yaitu 

“PENGEMBANGAN MEDIA WAYANG DIGITAL TERHADAP 

KETERAMPILAN MENYIMAK CERITA  SD/MI”  

 

C. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasi terdapat beberapa permasalah sebagai berikut: 

1. Gambar pada buku paket masih kurang lengkap dan menarik 

sehingga peserta didik merasa bosan pada saat proses 

pembelajaran menyimak berlangsung. 

2. Siswa jarang mendapatkan media software yang dapat 

mempermudah dalam memahami isi materi khususnya pada 

pembelajaran menyimak. 

3. Mengembangkan media wayang yang lebih menarik dan efisien 

untuk siswa dan guru. 

 

D. Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan agar 

permasalahn dalam peneltian ini terarah, maka ruang lingkup dari 

permasalah yang akan saya bahas adalah: 

Pengembangan media wayang  digital terhadap keterampilan 

menyimak cerita pada pembelajaran tematik siswa kelas IV di 

SD/MI. 

 

E. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah proses  pengembangan media wayang berbasis 

digital terhadap keterampilan menyimak cerita  pada 

pembelajaran tematik siswa kelas IV semester I? 

2. Bagimanakah kelayakan pengembangan media wayang 

berbasis digital terhadap keterampilan menyimak cerita  pada 

pembelajaran tematik siswa kelas IV semester I? 

3. Bagaimana respons guru dan siswa terhadap media wayang 

bebasis digital terhadap keterampilan menyimak cerita pada 

pembelajaran tematik siswa kelas IV semester I? 

 

F. Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui proses pengembangan media wayang 

berbasis digital terhadap keterampilan menyimak cerita  pada 

pembelajaran tematik siswa kelas IV semester I. 

2. Untuk mengetahui kelayakan pengembangan  pengembangan 

media wayang berbasis digital terhadap keterampilan 

menyimak cerita  pada pembelajaran tematik siswa kelas IV 

semester I. 

3. Untuk mengetahui respons guru dan siswa terhadap media 

wayang bebasis digital terhadap keterampilan menyimak 

cerita pada pembelajaran tematik siswa kelas IV semester I. 

 

G. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

pedoman atau acuan bagi penelitian selanjutnya. Dengan 

adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tolak ukur 

dalam melakukan penelitian yang sejenis. Selain itu, sebagai 

tindak lanjut penyempurnaan bahan ajar sehingga penelitian ini 

juga dapat dilanjutkan atau sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 
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2. Praktis 

a) Bagi Peneliti 

Peneliti dapat merasakan pengelaman langsung 

dalam mengembangkan penelitan.  

b) Peserta Didik 

1) Memberikan media pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan. 

2) Mempermudah peserta didik dalam 

memehami materi yang disampaukan 

oleh guru. 

c)  Pendidik  

a. Memberikan masukan kepada pendidik 

untuk memberikan pembelajaran yang 

edukatif dan menyenangkan selama 

pembelajaran Daring berlangsung. 

b. Memberikan stimulus (rangsangan) 

kepada peserta didik bahwasanya melalui 

media berbasis digital ini dapat 

menghasilkan pembelajaran yang 

menyenagkan. 

d) Sekolah  

1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai masukan positif dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia, khususnya keterampilan 

menyimak menggunakan media 

pembelajaran. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

 Hasil penelitian yang relevan dapat digunakan sebagai 

acauan sebelum penelitan dilaksanakan, banyak penelitian 

yang telah mengembangkan penelitiannya dalam membuat 

media pembelajaran Wayang, kajian penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah: 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widayati. 

Tujuan yang ingin dicapai yaitu keterampilan 
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menyimak cerita pendek, sedangkan peneliti hanya 

mengembangkan media wayang dalam pembelajaran 

tematik di kelas V tema III sub tema I. Metode 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kuasi ekperimen dengan desain Non-Equivalent 

Control Grup Design, sedengkan peneliti 

menggunakan R&D. hasil penelitian menunjukan ada 

pengaruh penggunaan media wayang terhadap 

keterampilan menyimak cerita pada siswa kelas V 

SDN Kepuharum Kutorejo.
13

 

2. Berdasarkan peneliti yang di teliti oleh Herza Safira 

dan Filia Prima Artharina.Kesimpulannya adalah 

media wayang tematik layak digunakan dan dapat 

menjadikan sebagai pendukung scientific approach 

pada tema indahnya negeriku siswa kelas IV sekolah 

dasar.
14

 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Seka 

Andrean. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

proses pengembangan media wayang kartun dan hasil 

kelayakan media wayang kartun pada pembelajaran 

tematik kelas IV semester 1. Bentuk penelitian yag 

digunakan pada penelitian ini adalah pengembangan 

(R&D) dengan menggunkan model Borg dan Gall. 

Kesimpulannya adalah produk yang dikembangkan 

oleh peneliti layak untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran.
15

 

                                                             
13Widayati, “Penggunaan Media Wayang Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menyimak Cerita Pendek Pada Siswa Kelas V SDN Kepuharum Kutorejo” (Skripsi 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Nahlatul Ulama Blitar). Jurnal.unublitar.ac.id 
14Hersa Safira dan Filia Prima Artharina, “Pengembangan Media Wayang 

Tematik Pada Tema Indahnya Negeriku Sebagai Pendukung Scientific Approach 

Kelas IV Sekolah Dasar” (Skripsi PGSD/Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

PGRI, 2017)  Semarang.Jurnal.Umk.Ac.Id/Index.Php/RE 
15Seka Andrean, “Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Wayang Kartun 

Pada Pembelajaran Tematk Kelas IV Di SD/MI Bandar Lampung”. (Skripsi, UIN 

Raden Intan Lampung, 2019). 
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4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi 

Ayu Wulansari. Hasil penelitan yang diperoleh bahwa 

terdapat pengaruh media wayang terhadap 

keterampilan menyimak cerita pada siswa kelas II SD 

N Kasongan Bantul Yogyakarta. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya perbedaan nilai kelompok kontrol dan 

eksperimen yaitu 78,87 dan 87. Selain itu, 

pemggunaan media wayang dalam pembelajaran 

menyimak cerita juga dapat membuat siswa tertarik 

dan antusias, sehingga siswa termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran. 

5. Berdasarkan penelitan Liza Anna Afi.  Hasil 

penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

memperoleh hasil persentasi yang sangat baik dan 

resepon siswapun sangat baik. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya rata-rata 93,75% dengan kreteria 

sangat baik. Hasil persentase respon siswa 

memperoleh nilai 88,57% dikatagorikan snagant 

baik.
16

  

6. Berdasarkan penelitian Erandaru dengan judul 

“Exploring the use of digital media in wayang 

performen”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi aplikasi aspek fisikdan niali-nilai 

tradisi dalam wayang yang dapat bermanfaat dalam 

pengembangan media digital.
17

 

 Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, penelitian 

mendapatkan beberapa kesamaan dan perbedaan. Persamaannya 

antara lain penelitian terkait layak atau tidaknya media yang 

dikembangakan, sama-sama meneliti tentang meningkatkan 

keterampilan menyimak dengan menggunakan media wayang. 

Sedangkan perbedaannya adalah pengembangan yang dilakukan 

                                                             
16Liza Anna Afi, Pengembangan Media Wayang Kartun Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Di Sekolah Dasar, (Skripsi PGMI/Fakultas Tarbiyah Dan Tadris, 

IAIN Bengkulu, 2020).  
17Erandaru, exploring the use of digital madia in wayang performance, jurnal 

komunikasi visual, universitas Kristen petra, vol. 15 no. 1, januari 2018. 

Dio:10.9744/nirmana.15.1.33-44. 
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belum berbentuk digital atau masih mengembangakan media 

pembelajarn hanya untuk tatap muka saja. Namun utuk media 

yang peneliti kembangakan menggunak berbasi web 

pembelajaran, jadi bisa digunakan untuk pembelajaran secara 

jarak jauh pada masa pandem saat ini. 

 

I. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan 

  Spesifikas produk yang peneliti kembangakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk Administrator   

1. Penggunanya ada 2, 1 untuk siswa dan 1 

untuk administrator. 

2. Adminstrator adalah guru, sudah disediakan 

user dan pasword jadi tidak perlu melakukan 

pendaftaran ulang. 

3. Administrator bisa post materi bermuatan 

yang bisa berisikan vidio dan gambar 

(edit/delet). 

4. Administrator post vidio saja yang akan di list 

seperti gallery di satu tampilan (edit/delet). 

5. Administrator  post jadwal ujian. Sistem ujian 

ditentukan hari ujian dan jam mulai dan jam 

akhirnya. Jika jam mulai belum dibuka siswa 

tidak bisa mengikuti ujian. 

6. Administrator post soal ujian beserta jawaban 

dan bobot penilian (PG). 

b. Untuk siswa 

1. Siswa registrasi terlebih dahulu. 

2. Siswa melihat materi dan terdapat form 

komentar. 

3. Siswa mendaftar ujian. 

4. Siswa mengikuti ujian sesuai jadwal yang 

telah ditentukan administrator. 

5. Report hasil dterima oleh administrator sesui 

dengan ujian yang berlangsung berupa 

jawaban yang dijawab beserta poin penilaian. 
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- Bisa diakses dengan ponsel android ataupun 

laptop. 

- Diakses dengan kecepatan internet yang 

stabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pengembangan  

 Pengembangan didefenisikan sebagai aplikasi system dari 

pengetahuan atau pemahaman, diarahkan pada produksi 

bahan dan bermanfaatnya, perangkat, dan system atau 

bahkan metode, termasuk didalamnya desain, pengembagan 

serta peningkatan prioritas, serta proses baru untuk 

memenuhi persyaratan tertentu. Penetian dan pengembangan 

lebih dikenal dengan istilah Research and Development 

(R&D). Penelitian dan pengembangan adalah metode  

penelitian yang digunakan untuk penghasilkan sebuah 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.
18

 

Penelitian pengembangan tidak hanya merupakan suatu 

penelitian yang menghasilkan produk untuk diujicobakan 

saja di lapangan. Namun juga, penelitian dan pengembangan 

adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan  produk atau mengembangakan  produk 

yang telah ada sebelumnya. Produk yang telah 

dikembangkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. 

 Adapun peneliti dalam peneliatian ini menggunakan 

model ADDIE (Analysis-Desing-Develop-Implement-

Evaluate) adalah model pengembangan berorentasi kelas. 

Pengembangan ADDIE identik dengan pengembangan 

sistem pembelajaran. Proses pengembangannya berurutan 

namun interaktif, yaitu hasil evaluasi setiap tahap dapat 

digunakan untuk pengembangan ke tahap berikutnya. Maka 

dari itu peneliti menggunakan model ini untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai  judul yang peneliti ambil.
19

 

Materi dalam media yang akan didesain oleh peneliti 

                                                             
18Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 297.  
19 Amir Hamzah, METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN R&D, 2 

ed. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), 105. 
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merupakan materi Tema IV yaitu berbagai pekerjaan Sub 

tema 3 pekerjaan orang tuaku mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dan IPS kelas IV. 

 Alasan peneliti memilih menggunakan metode 

pengembangan ADDIE dikarenakn model pengembangan ini 

memiliki keunggulan pada tahap kerjanya yang sistematik. 

Setiap fase dilakukan evalusi dan revisi dari tahap yang 

dilalui, sehingga tahap produk yang dihasilkan menjadi 

produk yang valid. Selain itu model ADDIE sangat 

sederhana tapi implementasinya sistematis. Jadi cocok untuk 

media yang sedang peneliti kembangakan karna tahapan-

tahapan dasar desain pengembangannya sederhana, mudah 

dipelajari, simpel serta lebih mudah dipraktikan dalam 

pengembangan media pembelajaran, apalagi pada masa-

masa pembelajaran secara jarak jauh pada saat ini. 

 

B. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media adalah alat untuk mambantu suatu kegiatan 

agar dapat menjadi lebih mudah. Di era sekarang media 

didesain untuk semkain memudahkan manusia dalam 

suatu kegiatan. Tidak terkecuali dibidang pendidikan 

sekarang ini, saat ini ada banyak media pembelajaran 

yang dapat ditemukan. Suatu pembelajaran dapat 

dikatakan menyenangkan apabila disuatu kelas merasa 

rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, dan dapat 

menumbuhkan minat belajar serta konsentrasi peserta 

didik. Untuk itu sebagai pendidik harus dapat 

memahami kebutuhan salah satunya dengan 

menggunakan bantuan media pembelajaran. 

Kata media berasal dari bahasa latin “medius” 

yang secara harfiah berarti “tengah”, perantara atau 

“pengantar”. Sedangkan dalam bahasa Arab media 

adalah pengantar atau perantara pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan. Sedangkan secara istilah, kata 

meni menunjukan segala sesuatu yang membawa atau 
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menyalurkan informasi antara sumber dan penerima, 

seperti film, televisi, radio, alat visual yang 

diproyeksikan, barang cetakan, dan lain-lain sejenis itu 

adalah media komunikasi untuk menyampaikan suatu 

pesan.
20

  

Gerlach & Ely pendapat bahwa media apabila 

dipahami secara garis bersar adalah manusia, materi, 

atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat 

siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

atau sikap.
21

 Sedangkan Sadiman, dkk berpendapat 

bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Djahiri memperkuat peryataan bahwa media 

pembelajaran sebagai alat bantu yang akan membantu 

kemudahan, kelancaran, serta keberhasilan proses 

belajar sebagaimana yang diharapkan.
22

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa media merupakan 

suatu komponen sumber belajar yang di dalamnya 

berisikan materi dapat menyampaikan pesan atau 

informasi dalam proses belajar mengajar yang dapat 

membuat peserta didik menjadi bersemangat untuk 

belajar. Media pembelajaran merupakan sarana 

perantara dalam proses pembelajaran. Media 

pembelajaran meliputi segala sesuatu yang dapat 

membantu pengajar dalam menyampaikan materi 

pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan motivasi, 

daya fikir, dan pemahaman anak terhadap materi 

pembelajaran yang sedang dibahas atau 

                                                             
20Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, 3 

ed. (Jakarta: Prenademedia Grup, 2019), 292. 
21Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Ed. Revisi-cet.20.(Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2017), 3. 
22Susanto,  Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, 294. 
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mempertahankan perhatian anak terhadap materi yang 

sedang dibahas. 

Anak pada usia sekolah dasar (usia 7 sampai 12 

tahun) masih berada pada tahap operasional konkret. 

Mereka belum dapat melakukan abstrak. Mereka masih 

akrab dengan pengalaman konkret serta persepsi 

langsung. Atas dasar ini, pemanfaatan media menjadi 

kebutuhan. Dengan media, pemahaman anak semakin 

baik. Sebaliknya, tampa media mengakibatkan 

pemahaman anak terhadap materi juga kurang baik 

pula.  

Peran media sebagai penyalur pesen yang mampu 

menarik keterlibatanpeserta didik tentunya menjadi 

penting dikarenakan guru tentu tidak bisa berdiri dalam 

upaya menciptakan komunikasi yang efektif bagi 

sebuah proses pembelajaran. Keberhasilan sebuah 

proses prmbelajaran terjadi manakala peserta didik 

mampu mengoptimalkan pengunaan seluruh alat 

indranya dalam kegiatan belajarnya. Kemapuan guru 

untuk melakukan hal ini tentu saja sangat terbatas, 

karenanya peran media sebagai sebuah stimulus dapat 

menjadi penopang tembahan untuk membuat peserta 

didik mampu melakukan proses belajar dengan lebih 

baik 

 

2. Karakteristik memilih media pembelajaran 

Beberapa karakteristik jenis media yang digunakan 

pada proses pembelajaran, yaitu: media grafis, media 

audio, dan media proyeksi diam. Sedangkan Seels dan 

Glasgow mengelompokkan media dengan melihat dari 

segi perkembangan teknologi terbagi menjadi dua 

katagori luas, yaitu: 

1) Pilihan media tradisional 

a. Visual diam yang diproyeksikan 

b. Visual yang tidak diproyeksikan 

c. Audio 
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d. Penyajian Multimedia 

e. Cetak 

f. Permainan 

g. Realita 

2) Pilihan media teknologi mutakhir 

a. Media berbasis telekomunikasi. 

b. Media berbasis mikroprosessor.
23

 

Berdasarkan uraian di atas, karakteristik jenis 

media itu dibagi tiga yaitu: 

(a) Media Grafis, (b) Media Audio, (c) Media 

Proyeksi Diam. Sedangkan dilihat dari segi 

perkembangan teknologi terbagi menjadi dua 

kategori luas, yaitu pilihan media tradisional, dan 

pilihan media teknologi mutakhir. 

 

3. Fungsi dan Manfaat  Media Pembelajaran 

 Kemp dan Dayton mengidentifikasi beberapa manfaat 

media dalam pembelajaran, yaitu: 

1. Meyampaikan materi pembelajarandapat 

diseragamkan. 

2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan 

menarik. 

3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

4. Efesiansi waktu dan tenaga. 

5. Meningkatkan kualitas hasil belajar anak. 

6. Media memungkinkan proses belajar dapat 

dilakukan di mana saja dan kapan saja. 

7. Media dapat menumbuhkan sikap positif anak 

terhadap materi dan proses belajar. 

8. Merubah peran guru kearah yang lebih positif 

dan produktif. 

 

                                                             
23Arsyad, Media Pembelajaran, 35. 
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Selain itu ada beberapa manfaat media pembelajaran 

menurut Sudjana dan Rivai mengemukaan manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar siswa, antara lain: 

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa 

sihingga dapat menumbuhkan motovasi belajar. 

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya 

sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh siswa 

dan memungkinkannya mengusai serta 

menciptakan tujuan pembelajaran. 

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tida 

semata-mata komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa 

tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, 

apabila guru mengajar pada setiap jam pelajaran. 

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar sebab tidak hanya mendngarkan uraian 

guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemostrasikan, memerankan, 

dan lain-lain.
24

 

 

Adapun secara khusus media pembelajaran 

memiliki fungsi  dan berperan untuk: 

a. Menangkap suatu objek atau peristiwa-

peristiwa. 

b. Memanipulasi keadaan, peritiwa, atau objek 

tertentu. 

c. Menambah gairah dan motivasi belajar 

siswa.
25

  

 

Dari nilai praktis diatas, maka media 

pembelajaran memiliki nilai praktis sebagai berikut: 

                                                             
24Ani Cahyani, Pengunaan Media Dan Sumber Belajar Teori dan 

Prosedur,1 ed. (Serang: Penerbit Laksita Indonesia, 2019), 26.   
25Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Ed. Revisi-cet.20.(Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2017), 25. 
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a) Media dapat mengatasi keterbatasan 

pengalaman yang dimiliki siswa. 

b) Media dapat mengatasi batas ruang kelas. 

c) Media dapat memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung antara peserta dengan 

lingkungan. 

d) Media dapat menghasilkan keseragaman 

pengamatan. 

e)  Media dapat menanamkan konsep dasar 

yang benar, nyata, dan tepat. 

f) Media dapat membangkitkan motivasi dan 

merangsang peserta untuk belajar dengan 

baik. 

g) Media dapat membangkitkan keinginan dan 

minat baru. 

h) Media dapat mengontrol kecepatan belajar 

siswa. 

i) Media dapat memberikan pengalaman yang 

menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampi 

yang abstrak.
26

 

 

4. Tujuan Media Pembelajaran 

 Menurut Sanaky tujuan media sebagai alat 

bantupembelajaran adalah untuk: 

a. Mempermudah proses pembelajaran di 

kelas 

b. Meningkatkan efisiensi proses 

pembelajaran 

c. Menjaga relevansi antara materi 

pembelajaran dengan tujuan belajar 

d. Membantu konsenrasi siswa dalam proses 

pemeblajaran.
27

 

                                                             
26Ibid., 29. 
27Nunuk Suryati, Achamd Setiawan, Aditin Putria, Media Pembelajaran 

Inovatif dan Pengembangannya, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2018), 9. 
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5. Jenis – jenis Media Pembelajaran 

 Media sangat berperan dalam pembelajaran. Madia 

dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-

konsep yang abstrak. Berbagai jenis media pembelajran 

yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran, mulai dari 

media yang sederhan hingga media yang kompleks. Media 

juga dapat dibuat oleh guru atau perusahaan, atau media 

pembelajaran juga dapat diambil dari lingkunga sekitar.  

1. Media Berbasis Manusia 

  Media berbasis manusia adalah salah satu 

faktor penting dalam pembelajaan dengan media 

berbasisi manusia ialah rancangan pembelajaran yang 

interaktif. Dengan adanya peseran manusia dalam 

pembelajaran kesempatan interaksi dalam proses 

pembelajaran semakin terbuka lebar. 

2. Media Gambar Buram (Tidak Transparan) 

  Media gambar buram adalah gambar dua 

dimens yang menyajikan orang, tempat, atau sesuatu. 

Gambar dapat digunakan secara individu oleh siswa, 

ditempelkan di papan buletin atau papan tempel. 

Gambar buram dapat dilukis/digambar, dicetak, atau 

difoto dengan berbagai warna dan ukuran. 

3. Media Berbasis Cetak 

  Biasanaya media pembelajaran berbasis 

cetakan yang paling umum dikenal adalah buku teks, 

buku penuntun, jurnal, majalah dan lainnya. 

4. Media visual 

  Media visual ini adalah media yang 

menggunakan indra pengelihatan. Media visual ada 

yang menampilkan gambar diam seperti gambar slides 

foto, lukisan, film strip. Bahkan ada pula yang 

menampilkan gambar bergerak seperti film bisu, dan 

film kartun. 

5. Media audiovisual 
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  Media ini mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Media audiovisual terdiri dari audiovisual 

diam dan audiovisual gerak. Media audiovisual diam 

seperti sound slides, film rangkaian suara. Media 

auduivisual gerak seperti film suara dan video cassette. 

6. Multimedia  

  Multimedia adalah media yang melibatkan 

berbagai indra dalam sebuah proses pembelajaran. 

Termasuk  dalam media ini adalam segala sesuatau 

yang memberikan pengalaman secara langsung bisa 

melalui computer, internet, bisa juga melalui 

pengalaman berbuat da pemgalaman terlibat.
28

 

 

6. Prinsip-perinsip Memilih Media Pembelajaran 

 Berkaitan dengan pemilihan media pembelajaran, 

harus diperhatikan beberapa prinsip yang dapat digunakan 

sebagai pertimbangan untuk memilih dan menentukan 

meda pembelajaran yanga akan digunakan. 

1) Prinsip  Fungsional 

Media pembelajaranyang baik adalah media 

pembelajaran yang benar-benar fungsional dalam arti 

cocok dengan tujuan pembelajaran berfungsi untuk 

menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. Di mana 

media pembelajaran yang digunakan bukan hanya 

sekedar pelengkap proses pembelajaran saja, 

malainkan juga benar-benar merangsang siswa untuk 

berlatih. Jadi dengan media siswa berlatih menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis dengan  berbagai 

variasinya. 

2) Prinsip Tersedia 

Artinya saat diperlukan dalam pembelajaran, 

media itu didapatkan. Ketika akan melatih siswa 

                                                             
28Nurul Hidayah & Diah Rizki Nur Khalifah. Pembelajaran Bahasa Dan 

Sastra Indonesia Untuk Sekolah Dasar. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pranala, 

2019). 75-78. 
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keterampilan menyimak berita, maka media yang 

digunakan dapat berupa tape recorder, kaset rekaman 

verita dan tape recorder harus ada. 

3) Perinsip Murah 

Media pembelajaran yang digunakan untuk 

melatih keterampilan berbahasa siswa tidaklah harus 

mahal. Pada dasarnya dilingkungan sekolah, rumah, 

dan masyarakat sikitar dapat dijadikan media 

pembelajaran bahasa dan sstra Indonesia. 

4) Prinsip Menarik 

Artinya media pembelajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran adalah media yang menarik bagi 

siswa hingga mereka termotivasi untuk terlibat dalam 

proses pembelajaran.
29

 

Adapun prinsip-prinsip penggunaan media 

pembelajaran benar-benar digunakan untuk 

membelajarkan siswa, maka ada sejumlah prinsip yang 

harus diperhatikan, di antaranya: 

a. Kesesuaian 

b. Kejelasan sajian 

c. Kemudahan kases 

d. Keterjangkauan 

e. Ketersedianan 

f. Kualitas 

g. Ada alternatif 

h. Interactivitas 

i. Organisasi 

j. Kebaruan 

k. Berorientasi siswa.
30

 

7. Karakteristik Media 

 Karakteristik atau dimensi media pendidikan penting 

untuk dipahami karena dengan memahami karakteristik 

media yang akan digunakan, maka dalam kegiatan 

                                                             
29Ibid., 73-74. 
30Ani Cahyani, Pengunaan Media Dan Sumber Belajar Teori dan 

Prosedur,1 ed. (Serang: Penerbit Laksita Indonesia, 2019), 53-57.  
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pembelajaran, pengajar akan mampu menentukan media 

seperti apa yang dibutuhkan. Bates mengidentifikasitiga 

karakteristik penentuan media yang perlu diperhatikan, di 

antaranya sebagai berikut. 

1. Disiarkan (Satu Arah) VS Komunikatif (Dua Arah) 

 Disiarkan memiliki keuntungan dari media dan 

teknologi yang disiarkanadalah terdapat sandaran umum 

materi pembelajaran yang disampaikan pada semua 

peserta didik. Komunkatif berupa telepon, e-mail, forum 

diskusi online, sebagian besar media sosial dan internet 

adalah contoh media atau teknologi komunikarif 

sehingga semua pengguna dapat berkomunikasi dan 

berinteraksi satu sama lain. 

2. Sinkron (live/langsung) VS asinkron (direkam 

sebelumnya) 

 Teknologi sinkron mengharuskan semua orang yang 

berpartisipasi dalam komunikasi untuk berpartisipasi 

bersama meskipun tidak harus berada di tempat yang 

sama. Contohnya seperti vidio konfersi atau webinar. 

 Sedangkan asinkron memungkinkan peserta untuk 

mengakses informasi atau berkomunikasi pada waktu 

yang beragam disesuaikandengan waktu yang dimiliki 

oleh peserta didik. Contohnya buku, DVD, vidio 

YuoTube, ceramah yang direkam melalui ceramah dan 

tersedia untuk streaming sesuai permintaan, dan forum 

diskusi online. 

3. Media tunggal vs media kaya (multimedia).
31

 

 

8. Kelebihan Media Pembelajaran 

 Menggunakan media pembelajaran akan 

menghasilkan beberapa hal yang lebih positif. Beberapa 

dampak positif itu, sebagai berikut: 

a) Lebih menarik 

                                                             
31Nunuk Suryati, Achamd Setiawan, Aditin Putria, Media Pembelajaran 

Inovatif dan Pengembangannya, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2018), 55-57. 
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b) Lebih interaktif 

c) Waktu lebih dapat dimaksimalkan 

d) Peran pendidikan semakain positif.
32

 

 Sedangkan menurut G. G Salandanan mencatat 

bebrapa keuntungan mengunkan  media pembelajar an 

yaitu: 

a) Menyediakan pengalaman langsung dan konkrit pada 

peserta didik di tahap sekolah dasar. 

b) Peserta didik dapat lebih mengerti dan menyimpan 

makna obyek dan fenomena yang mereka lihat, dengar, 

gunakan dan saksikan sendiri.
33

 

Jadi, media pembelajaran adalah suatu komponen 

sumber belajar yang penting dan mendukung dalam 

memberikan materi pembelajaran. 

 

C. Keterampilan Menyimak Cerita Anak 

1. Pengertian Menyimak  

 Menyimak adalah keterampilan memahami bahasa 

lisan yang bersifat reseptif. Dengan kata lain 

menyimak berarti bukan sekedar mendengar bunyi-

bunyi bahasa melainkan sekaligus memahaminya.  

  Menurut pendapat Tarigan menyatakan 

bahwa: 

Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan 

lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 

pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk 

memperoleh informasi, menangkap isi, serta 

memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh 

si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan.
34

  

  Kridalaksana juga berpendapat bawa: 

                                                             
32Arsyad, Media Pembelajaran, 29. 
33Ani Cahyani, Pengunaan Media Dan Sumber Belajar Teori dan 

Prosedur,1 ed. (Serang: Penerbit Laksita Indonesia, 2019), 5.  
34Nurul Hidayah, Khalifah, Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia 

Untuk Sekolah Dasar, 99.  
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Mendengar sama diartikan dengan menyimak, 

yang mana jika diterjemahkan menjadi listening. 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

bahwa mendengar merupakan kegiatan menagkap 

suara atau bunyi dengan telinga secara kebtulan atau 

tidak direncanakan.
35

 

Keterampilan menyimak merupakan dasar atau 

faktor penting bagi susksesnya seseorang dalam belajar 

bahasa secara efektif, karena menyimak merupakan 

kegiatan yang paling awal dilakukan oleh manusia bila 

dilihat dari proses pemerolehan bahasa. Menyimak 

mempunyai peran pentinh sebagai dasar belajar 

bahasa, penunjang keterampilan bicara, membaca dan 

menulis, pelancar komunkasi lisan dan penambahan 

informasi atau pengetahuan. 

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli 

maka dapat disimpulkan bahwa menyimak merupakan 

suatu keterampilan berbahasa yang dilakukan dengan 

cara mendengar lambing-lambang lisan secara seksama 

dan baik-baik serta membutuhkan perhatian penuh 

dengan melinatkan aspek pendengaran, pengelihatan, 

penghayatan, ingatan dan pemahaman untuk 

memperoleh makna yang berguna dari sesuatu yang 

didengar. Untuk memahami perbedaan mendengar dan 

menyimak dapat dilihat di tabel berikut: 

Tabel 1 

Perbedaan Mendengar dan Menyimak 

No Kegiatan Ksengajaan Tujuan Pemahaman 

1 Mendengar Tidak sengaja 

Tidak 

memiliki 

tujuan 

Tidak sampai 

pada  

pemahaman 

2 Mendengarkan Disengaja 
Memiliki 

tujuan 

Tidak sampai 

pada 

                                                             
35St. Y. Slamet. Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas 

Rendah dan Kelas Tinggi Sekolah Dasar. 3 ed. (UNS: UNS Press, 2017), 80.  
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pemahaman 

3 Menyimak Disengaja 
Memiliki 

tujuan 

Sampai pada 

pemahaman 

 

Menyimak dapat dilihat dari berbagai segi, 

menyimak dapat dipandang sebagai suatau sarana, 

keterampilan, seni, proses, respons, atau pengelaman 

kratif. Menyimak dapat dikatakan sarana  sebab 

adanya kegiatan yang dilakukan seseorang pada waktu 

menyimak yang harus melalui tahap-tahap mendengar 

bunyi-bunyi yang telah dikenalnya. Kemudian secara 

bersamaan ia memaknai bunyi-bunyi itu. Dengan cara 

ini, ia mamapu menginterpretasikan dan memahami 

makna rentetan bunyi-bunyi itu. Sebagai suatau 

keterampilan, menyimak bertujuan untuk 

berkomunikasi karena melibatkan keterampilan yang 

bersifat aural dan oral. 

Menyimak dan mendengar itu berbeda. Mendengar 

itu merupakan fase awal dari menyimak, yaitu fase 

mengenal bunyi. Sementara itu, menyimak merupakan 

fase kedua, yaitu fase pemahaman simbol-simbol 

aural. Menyimakn sebagai seni berarti kegiatan 

menyimak memerlukan adanya kedesiplinan, 

konsentarasi, partisipasi aktif, pemahaman, dan 

penilaian, seperti halnya orang yang mempelajari seni 

musik, seni peran, atau seni rupa. Sebagai suatu 

proses, menyimak berkaitan dengan proses 

keterampilan yang kompleks, yaitu keterampilan 

mendengarkan, memahami, menilai, dan merespons. 

Oleh sebab itu, menyiamak harus diajarkan. 

Menyimak dikatakan respons sebab respons 

merupakan unsur utama dalam menyimak. Orang 

yang menyimak dapat merespons dengan baik jika ia 

memiliki pancaindra yang cukup baik dan mempunyai 

kemampuan menginterpretasikan pesan yang 

terkandung dalam tuturan yang disimaknya. 
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Menyimak sebagai pengalaman kratif melibatkan 

pengalaman yang nikmat, menyenagkan, dan 

memuaskan. Kegiatan menyimak merupakan kegiatan 

yang cukup kompleks karena sangat bergantung pada 

berbagai unsur dasar dan tambahan yang mendukung. 

Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pokok yang 

menyebabkan timbulnya komunikasi dalam 

menyimak. Setiap unsur merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dengan unsur lain. Unsur-

unsur dasar dalam menyimak adalah pembicara, orang 

yang menyimak, bahan simakan, dan bahasa lisan 

yang digunakan.
36

 

 

2. Tahap-tahap Menyimak  

Sejumlah ahli pengajar bahasa beranggapan 

menyimak merupakan suatu proses, Lilian M. Logan 

membagi proses menyimak kedalam tahapan 

pemahaman, penginterprestasian, dan penilaian. 

Sedangkan Henry Guntur Terigan menjelaskan tahap-

tahap menyimak adalah sebagai berikut: 

1) Tahap mendengarkan segala sesuatu yang 

dikemukakn pembicara. 

2) Tahap memahami dengan bak isi pembicaraan 

yang disampaikan oleh pembicara. 

3) Tahap menginterpretasi dengan cermat dan teliti 

isi ujaran pembicara. 

4) Tahap mengevaluasi isi simakan. 

5) Tahap menggapi isi simakan. 

Sedangkan menurut Tompkins dan Hoskisson 

membedakan tahapan menyimak menjadi tiga bagian, 

yaitu: 
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SD/MI. Cet.1(Yogykarta: Ar-Ruzz Media, 2018). 136. 
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1) Menerima (receiving), pada tahap ini penyimak 

menangkap stimulus dari pembicaraan, baik 

stimulus verbal maupun visual. 

2) Memahami (attending), pada tahap ini penyimak 

memilih stimulus yang diperlukan dan 

mengesampingkan stimulus yang tidak 

diperlakukan yang berada disekitarnya. 

3) Menentukan (assigning), pada tahap ini 

penyimak memahami pesen dari pembicaraan. 

Keberhasilan pembelajaran menyimak tergantung 

pada dua kondisi pertama, guru harus meberikan 

teladan sebagai penyimak yang kritis, pembicara yang 

efektif, dengan menggunakan strategi yang efektif 

pula. Kedua, setiap siswa yang berpartisipasi harus 

memiliki informasi tertentu yang akan disampaikan 

kepada teman-temannya.
37

 

 

3. Tujuan Menyimak 

Tujuan pembelajaran menyimak adalah untuk 

melatih siswa memahami bahasa lisan. Oleh sebab itu, 

pemilihan  dan bahan pembelajaran  harus disesuaikan 

dengan karakteristik siswa SD. Berikut adalah tujuan 

khusus pembelajaran menyimak di SD: 

1) Melatih siswa menghargai orang lain. 

2) Melatih siswa disiplin. 

3) Melatih siswa berfikir kritis. 

4) Melatih siswa meningkatkan daya nalar. 

5) Melatih siswa untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara 

Adapun tujuan pembelajaran menyimak di SD 

kelas rendah dan kelas tinggi sevagai berikut:  

a. Tujuan pembelajaran menyimak di SD kelas 

rendah 
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 Pada pembelajaran menyimak di 

kelas rendah menekankan pada aspek 

peningkatan kekmapuan membaca dan 

menulis. Oleh karna itu, tujuan pembelajaran 

menyimak (mendengarkan) untuk kelas 1 

dan kelas 2 di utamakan untuk membiasakan 

siswa menyimak apa yang didengar untuk 

mengembangkan kemampuannya menulis 

dan membaca. Kegiatan ini melatih 

kepekaan siswa terhadap lingkungan sekitar. 

Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan mental  

anak yang masih pada tahap praoprasional 

(usia antara 5-7). 
38

 

b. Tujuan pembelajaran menyimak di SD kelas 

tinggi 

  Pada kelas tinggi ini siswa berada 

pada tahap nyata (7-11 tahun). Oleh karna itu, 

pembelajaran menyimak diarahkan untuk 

meningktkan kemampuan dan pemahaman 

terhadap apa yang mereka dengarkan dengan 

tujuan untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi lisan dan tulis.
39

  

 

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Menyimak  

Berhasil atau tidaknya menyimak sangat banyak 

dipengaruhi beberapa faktor:  

a. Faktor Psikologis 

- Prasangka dan kurangnya simpati 

terhadap pembicara 

- Keegoisan dan kewajiban 

terhadap minat pribadi serta 

masalah pribadi 
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SD/MI. 141.   
39 Ibid.143. 
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- Kurang luasnya pandangan 

- Kebosanan atau tidak ada 

perhatian pada subjek 

b. Faktor Fisik 

Kondisi fisik seseorang 

menyimak merupakan faktor yang 

penting untuk keberhasilan 

menyimak, penyimak sering kurang 

efektif disebabkan beberapa faktor 

berikut in: 

- Sangat lelah 

- Ukuran gizi rendah 

- Ruang terlalu panas, lembab atau 

terlalu dingin 

- Suara bising dari jalan atau 

kamar sekolah 

- Seseorang dalam keadaan 

bingung 

- Berada dalam keadaan tergesa-

gesa 

c. Faktor Pengalaman  

Penguasaan kosa kata juga 

mempengaruhi kualitas menyimak. 

Penyimak tidak mendengar ide-ide 

yang berada di luar jangkauan 

pengertian serta pemahaman 

mereka.
40

 

 

5. Kendala Pembelajaran Menyimak 

Ada beberapa kendala dalam pengusaan 

keterampilan meyimak di antaranya sebagai berikut: 

1) Anak tidak berkonsentrasi. 

2) Melamun. 
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Pembelajaran Bahasa Indonesia”, Jurnal Membaca 4, no. 1 (2019): 30-31, 
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3) Sakit.  

4) Memikirkan sesuatu. 

5) Anak diajak bercakap-cakap oleh 

temannya. 

6) Gaduh. 

7) Tidak tertarik. 

8)  Sulit menagkap isi. 

9) Suara kurang jelas. 

10) Mengantuk.
41

 

 

 

6. Ciri-ciri Penyimak Ideal 

Secara umum menyimak dapat diartikan 

kemampuan menangkap pesan yang disampaikan  

melalui lisan, jika dikaitkan dengan proses kegiatan 

menyimak, maka menyimak adalaah proses yang 

mencakup kegiatan mendengar bunyi bahasa, 

mengidentifikasi, menginterpretasi makna bunyi 

bahasa kemudian menlai dan menaggapi bunyi bahasa. 

Menurut Faisal penyimak ideal adalah orang 

yang memiliki kemampuan menyimak sangat baik. 

Ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan menyimak 

sangat baik atau penyimak ideal adalah sebagai 

berikut: 

a. Siap fisik dan mental 

Kesiapan fisik berarti tenaga yang cukup dan 

kesehatan yang baik, sementara 

kesiapan mental berarti memiliki minat dan 

motivasi yang cukup untuk melakukan suatu 

kegiatan. 

b. Motivasi dan kesungguhan 

c. Objektif dan menghargai pembicara 
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Perhatikan dengan baik siapa yang berbicara 

tersebut, mulai dari gerakan, kontak mata, 

nada suaranya, dan ekspresi wajahnya. 

d. Menyeluruh dan selektif 

e. Paham situasi dan kenal arah pembicraan  

f. Kontak dengan pembicara 

Maksudnya disini bericaralangsung dengan 

lawan bicara. 

g. Merangkum isi pembicraan 

Merangkum isi pembicaraan, maksudnya 

mengevaluasi pesan tersebut denan 

menerapkan keterampilan kritis. Pisahkan 

mana fakta dan opini atas yang di dengar 

tersebut. 

h. Menilai dan menanggapi isi pembicaraan.
42

 

Maksudnya adalah merespon lawan 

pembicara. 

7. Indikator Ketrampilan Menyimak 

Adapun macam tes untuk ketrampilan menyimak, 

antara lain: 

1. Melafalkan ulang kata yang diperdengarkan 

2. Mengidentifikasi bunyi 

3. Membedakan bunyi yang mirip 

4. Menemukan kalimat melalui gambar 

5. Merespons ujaran berupa kalimat melalui gerak 

6. Memahami teks sederhana dalam bentuk dialog 

7. Memahami teks sederhana dalam bentuk narasi 

8. Metode Pembelajaran Menyimak Di SD 

a. Metode pembelajaran yang bisa di 

terapkan di SD  

Seorang guru mampu menguasi berbagi 

metode pembelajaran di dalam kelas sehingga 
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siswa dapat belajar dengan menyengkan. 

Tidak hanya dengan media saja namun peran 

metode pembelajaran juga berpengaruh untuk 

proses pembeljaran berlangsung. Berikut 

beberapa metode pembeljaran menyimak yang 

dapat digunakan di kelas rendah dan tinggi: 

1. Simak tulis 

Metode simka tulis ini biasanya 

digunakan pada kelas rendah. Simak 

tulis ini bertujuan untuk melatih siswa 

minyimak apa yang didengar kemudian 

mengembangkan kemampuannya 

menulis. 

2. Simak terka 

Simak terka ini betujuan untuk 

melatih siswa berbicara di dalam kelas. 

3. Simak cerita 

Simak cerita ini biasanya 

digunakan pada kelas rendah dan kelas 

tinggi. Pada kelas rendah, simak cerita 

bertujuan untuk lebutuhan dan mental 

anak yang masih pada tahap 

praoprasional (usia 5-7). Pada kelas 

rendah bahasa yang digunakan masih 

pendek, bahasanya masih sederhana 

dan mudah diterima oleh siswa. 

Sedangkan simak cerita pada kelas 

tinggi bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan pemahaman terhadap 

apa yang mereka dengarkan. Tujuan 

lain adalah untuk menigkatkan 

kemampuan komunikasi lisan dan tulis 

siswa. 

4. Simak baca 

Dalam simak baca ini guru 

menyiapkan materi utuk menjadi bahan 
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ajar yag akan siswa baca nantinya 

setelah siswa membaca cerita yang 

diinstruksikan oleh guru, guru 

memberikan pertanyaan terkait bahan 

bacaan yang sudah dibaca oleh siswa 

sebelumnya. Jadi siswa dapat melatih 

daya ingat apa yang mer eka baca 

sebelumnya. 

5. Simak rangkum 

Simak rangkum ini sama halnya 

dengan simak baca namun siswa 

dituntun untuk membuat rangkumaan 

isi cerita yang telah didengarkannya.
43

 

 

D. Cerita Anak 

1. Hakikat Cerita Anak 

Sastra anak merupakan karya yang dari segi 

bahasa memiliki nilai estetis (keindahan) dan dari segi 

ini mengandung nilai-nilai yang dapat memperkaya 

pengalaman rohani bagi kalangan anak-anak. Pramuki 

berpendapat bahwa sastra anak-anak adalah karya 

sastra (prosa, puisi, drama) yang isinya mengenai 

anak-anak sesuai kehidupan, kesenangan, sifat-sifat, 

dan perkembangan anak-anak. Selain itusastra anak 

terbagi menjadi bebrapa jens, yakni fiksi, nonfiksi, 

puisi, sastra tradisional, dan komik. 

Menurut Solchan dkk membagi pengertian sastra 

anak atas dua bagian, yakni (1) sastra anak-anak adalah 

sastra yang ditulisoleh pengarang yang usianya remaja 

atau dewasa yang isi dan bahasannya mencerminkan 

corak kehidupan dan keprobadian anak dan (2) sastra 

anak adalah sastra yang ditulis oleh pengarang yang 

usianya masih golongan anak-anak yang isinya dan 
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bahasannya mencerminkan corak kehidupan dan 

kepribadian anak. 

Dengan demikian, sastra ank-anak dapat dikatakn 

bahwa suatu karya sastra yang bahasa dan isinya sesui 

perkembangan usia dan isinya sesuai perkembangan 

usia dan kehidupan anak, baik ditulis oleh pengarang 

yang sudah dewasa, remaja atau oleh anak-anak itu 

sendiri. Karya sastra yang dimaksud bukan hanya yang 

berbentuk puisi dan prosa, melainkan juga bentuk 

drama.
44

 

 

2. Manfaat Cerita Anak 

Cerita anak memiliki peran yang penting dalam 

perkembangan jiwa anak. Bagi anak-anak, cerita tidak 

sekedar memberi memberi manfaat motivasi tetap juga 

membantu pertumbuhan mereka dalam berbagai aspek. 

Oleh karna karena itu, perlu diyakini bahwa bercerita 

merupakan aktivitas penting dan tak terpisahkan dalam 

program pendidikan anak. Ditinjau dari berbagai 

aspek, manfaat tersebut meliputi: 

a. Memberikan kesenangan, kegembiraan, dan 

kenikmatan bagi anak-anak. 

b. Mengembangkan imajinasi anak dan 

membantu mereka mempertimbangkan dan 

memikirkan alam, kehidupan, pengalaman 

atau gagasan dengan berbagai cara. 

c. Memberikan pengalaman baru yang seolah 

dirasakan dan dialamainya sendiri. 

d. Mengembangkan wawasan kehidupan anak 

menjadi perilaku kemanusian. 

e. Menyajikan dan memperkenalkan anak 

terhadap pengalaman universal dan 

f. Meneruskan warisan sastra. 
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Selain manfaat diatas cerita anak juga 

bermanfaat untuk perkembangan anak terutama 

dalam hal, yaitu: 

1. Perkembangan bahasa, 

2. Perkembangan kognitif, 

3. Perekembangan kepribadian, dan 

4. Perkembangan sosial.
45

 

Manfaat cerita anak jika dikaitkan dengan 

kegiatan pembelajaran menyimak cerita anak adalah 

mengasah keterampilan meyimak anak, dan juga 

membantu peserta didik dalam pembentukan moralnya 

melalui amanah dalam ceita disampaikan guru. 

3. Jenis Cerita Anak 

Cerita anak memiliki berbagai jenis, certa anak 

dalam teori sastra anak masuk dalam jenis fiksi anak, 

yaitu sastra anak yang diceritakan dalam secara naratif 

dengan mengutamakan aspek fiksionalitasnya. Salah 

satu ciri sastra anak yaitu berupa karangan imajinatif. 

Cerita anak yang termasuk jenis karya sastra anak 

berisi tentang: (a) fabel, yaitu cerita yang digunakan 

untuk mendidik moral, fabel kebanyakan kebanyakan 

menggunakan tokoh-tokoh binatang, (b) legenda, yaitu 

cerita yang isinya tentang asal usul suatu daerah, 

legenda sangat baik untuk menanamkan konsep-

konsep, (c) cerita rakyat, yaitu cerita yang alurnya 

mirip dengan legenda, yang mengungkap penyelsaian 

masalah secara bak dan adil.
46

 

 

4. Ciri-ciri cerita anak 

Adapun ciri-ciri cerita anak yang dapat 

digunakan sebagai bahan ajar di SD hendaknya cerita 
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memiliki ciri-ciri: bahasa yang sederhana, pilih kata 

yang dapat dipahami, sesuai dengan kegemaran dan 

perkembangan usia anak, dan lingkungan yang ada 

disekitar siswa misalnya pada musim panen dipilih 

cerita yang berkaitan dengan kehidupan petani dan 

kegiatan bertani lainnya. 

Hasyim  berpendapat bahwa ciri-ciri cerita yang 

diberikan kepada anak sebagai bahan ajar hendaknya 

memiliki cri sebagai berikut: 

1) Bahasa yang digunakan haruslah sesuai 

dengan tingkat perkembangan bahasa anak. 

2) Isi cerita haruslah sesuai dengan umur siswa.  

3) Sebaiknya jangan diberikan cerita yang 

menyangkut tentang politik, tapi 

mengutamakan ceritanya berisiskan pesan 

moral dan pembentukan watak yang baik 

untuk perkembangan anak. 

 Adapun menurut Cullinan mengemukakan lebih 

spesifik bahwa bahan cerita yang diberikan kepada 

anak SD hendaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

(1) latar cerita oleh siswa yaitu, cerita yang dipelajari 

berlatarkan/tempat di lingkungan yang siswa temui 

dalam permainan atau kehidupan sehari-hari, (2) 

pelaku utama cerita adalah dari kalangan anak-anak 

dengan jumlah sekitar 3-4 orang dan karakter pelaku 

dilukiskan secara nyata.
47

 

 

5. Unsur Pembetukan Cerita 

Di dalam cerita fiktif atau cerita fiksi terdapat 

unsur-unsur pembangunan berupa unsur intrinsik dan 

ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi (a) tema; (b) alur 

atau plot; (c)tokoh dan penokohan; (d)  latar dan 

tempat; (e) sudut pndang; dan (f) gaya bahasa. 

Sementara unsur ektrin sik meliputi (a) latar belakang 
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pendidikan pengarang; (b) latar belakang penciptaan; 

(c) situasi epoleksosbud saat penciptaan; (d) dan lain-

lain. Berikut penjelasan unsur intrinsik: 

(a) Tema  

Tema merupakan pondasi atau inti dalam 

suatu cerita dan sekalgus sebagai ide pokok 

yang menjadi dasar suatu cerita. Menurut 

pendapat Sumardjo tema adalah pokok 

pembicaraan dalam sebuah cerit. Tema cerita 

betfungsi sebagai pedoman pengarang dalam 

mengembangkan cerita, pengikat peristiwa-

peristiwa dala cerita, dan juga berfungsi untuk 

menggambarkan pesen atau amanat di dalam 

cerita tersebut. 

(b) Alur atau plot 

Rene Wellek mengatakan bahwa plot 

adalah struktur ceritaaan. Sedangkan menurut 

Hudson plot adalah rangkaian kejadian dan 

perbuatan, rangkain hal-hal yang diderita oleh 

pelaku-pelaku sepanjang roman/novel 

bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan alur 

cerita atau plot adalahrangkaian peritiwa yang 

disusun secara logis dalam suatu cerita di 

mana peristiwa-peristiwa dalam suatu cerita 

disusun saling berkaitan secara kronologis, 

disusun secara sebab akibat. Berdasarkan 

urutan atau tahapan struktur alur terdiri dari 

beberapa macam seperti plot/alur maju, 

mundur dan alur maju mundur (campuran). 

(c) Tokoh dan penokohan 

Tokoh ceritaa dapat berupa manusia, 

binatang, tumbuh-tumbuhan, benda mati, dan 

lain-lain yang dapat berbicara. Tokoh yang 

membawa amanah pengarang disebut sebagai 

tokoh protagonis, sementara tokoh yang 

melawan protagonis disebut  tokoh antagonis. 
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(d) Latar tempat dan waktu (setting) 

Latar atau setting dalah situasi tempat, 

ruang, dan waktu  yang digunakan para tokoh 

dalam suatu cerita. 

(e) Sudut pandang 

Secara umum sudut pandang atau poin 

of view didefinisikan sebagai cara atau model 

penceritaan. Ada tiga sudut pandang, yaitu (1) 

narator aktif, biasanya tampak pada 

penggunaan kata ganti orang pertama: aku, 

saya, dan kami; (2) narator pengamat, 

biasanya tampak pada penggunaan kata ganti 

orang ketiga: ia, dia, dan mereka; (3) nartor 

serba tahu, yakni penceritaan yang digunakan 

pengarang dan bertindak sebagai orang yang 

serba tahu. 

(f) Gaya bahasa 

Gaya bahasa digunakan untuk 

membangun jalinan cerita dengan memilih 

diksi, ungkapan, kalimat yang dapat 

membangun dan mengembangakan imajinasi 

pembaca atau peminatnya. 

Berdasarkan paparan di atas bahwa 

unsur cerita terdiri dari tema, alur atau plot, 

penokohan, latar tempat dan waktu (setting), 

sudut pandang dan gaya bahasa. Bamun 

adapun dalam penelitian ini dikususkan untuk 

mengkasi unsur cerita fiksi berupa tema, 

tokoh, setting atau latar, perwatakan, alur dan 

amanat.
48

 

 

 

 

 

                                                             
48Ibid., 130-133.  
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E. Sejarah Wayang 

1. Cerita Wayang 

Wayang berasal dari bayangan, merupakan seni 

pertunjukan bayangan dari materi berupa reka wujud 

manusia dari bahan kulit yang menggunakan beberapa 

unsur seni sekaligus yaitu drama, seni rupa, sastra, 

musik dan seni tutur yang berpusat pada keahlian 

seorang dalam memanipulasi fisik wayang dan 

memadukan semua unsur seni tersebut kedalam satu 

alur cerita.
49

 

Wayang sering dipandang sebagai suatu hal yang 

kuno, yang tidak mudah dipahami oleh banyak orang. 

Khususnya siswa-siswa sekolah dasar yang pada masa 

ini sudah jarang menjumpai suatu kontes atau 

pertunjukan wayang tradisional, mereka lebih 

mengenal cerita-cerita yan dikemas secara moderen. 

Namun dengen seiring dengan perkembangan jaman 

wayang sering ditampilkan dengan berbagai bahasa 

dan tidak hanya berpatokan dengan cerita legenda dari 

Jawa. 

Dalam jurnal internasional, yang ditulis Djoko 

Sulaksono dan Kundharu Saddhono menyatajan bahwa   

Wayang is one of traditional art appeared and 

developed in Javanese society. It is one of local wisdom 

of Javanese culture which is acknowledged by 

UNESCO as a Masterpiece of Oral and Intangible 

Heritage of Humanity from Indonesia. In Indonesia, 

wayang varies such as wayang kulit, wayang panji, 

wayang golek, wayang wahyu, wayang krucil, wayang 

suket, etc. Those are different in terms of shape, 

performance and story. However, wayang kulit purwa 

is considered as the most famous one which is also 

known as ringgit purwa. Artinya, Wayang merupakan 

                                                             
49Maria Ulfa, Membangun kebudayaan wayang sebagai media bercerita 

untuk anak usia dini (0-8 tahun), (Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018) Vol. 

3. hhtp://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/conference/index.php/aciece/aciece3 
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salah satu kesenian tradisional yang muncul dan 

berkembang di masyarakat Jawa. Merupakan salah satu 

kearifan lokal budaya Jawa yang diakui oleh UNESCO 

sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of 

Humanity dari Indonesia. Di Indonesia wayang 

bermacam-macam seperti wayang kulit, wayang panji, 

wayang golek, wayang wahyu, wayang krucil, wayang 

suket, dan lain-lain. Itu berbeda dalam bentuk, 

pertunjukan, dan cerita. Namun, wayang kulit purwa 

dianggap yang paling terkenal yang juga dikenal sebagai 

ringgit purwa.
50

 

Pada masa nenek moyang kita masih banyak 

yang melakukan  upacara-upacara persembahan bagi 

para ruh leluhur. Mereka percaya bahwa dengan 

upacara-upacara penyembahan tersebut, ruh para 

leluhur akan datang. Nah, pertunjukan wayang 

termasuk salah satu upaya pemanggialan para ruh 

leluhur itu. Konon, istilah wayang di ambil dari kata 

“hyang” atau “dahyang”, sebutan untuk ruh para 

leluhur. Nah, pada masa itu, para hyang inilah yang 

kemudian berusaha dihadiri oleh masyarakat lokal 

dalam sebuah patung atau boneka yang berupa bayang-

bayang.
51

 

Wayang merupakan  inovasi baru untuk 

pendidikan, yaitu digunakan sebagai media 

pembelajaran yang menyenangkan. Para guru mulai 

kreatif dalam menciptakan suatu media yang baru 

untuk menunjang keberhasilan dalam pembelajaran 

dan mendapat suatu tanggapan suatu alternatif bagi 

guru sebagai suatu media untuk meningkatkan minat 

                                                             
50Djoko Sulaksono & Kundharu Saddhono, Strengthening Character of 

Environment Preservation Using Wayang Story Lakon Dewa Ruci: an Ecological 

Literature Analysis, ELite Journal : International Journal of Education, Language, 

and Literature Vol. 1, No. 1, Oktober 2018. 29.                                   
51Tristanti Tri Wahyuni, BUKU PINTAR WAYANG, (Yogyakarta: 

Cemerlang Publishing, 2020), 4.  
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dan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

Dalam perkembangannya dari zaman ke zaman, 

wayang telah mengalami perubahan sesuai dengan 

perkembangan kebudayaan masyarakat pendukungnya, 

baik dalam bentuk atribut, fungsi maupun perannya. 

Wayang telah melewati berbagai peristiwa sejarah dari 

generasi ke generasi. Budaya pewayangan telah 

melekat dan menjadi bagian hidup dari bangsa 

indonesia, khususnya masyarakat Jawa.  

Usia yang demikian panjang dan kenyataan 

bahwa sampai sekarang masih banyak orang yang 

mengemari wayang menunjukan betapa tingginya nilai 

dan berartinya wayang bagi kehidupan masyarakat. 

Ada beberapa pendapat mengenai wayang. Wayang 

berasal dari bahasa Jawa Kuno dari kata wod dan yang 

artinya gerakan yang berulang-ulang dan tidak tetap, 

dengan arti kata itu maka dapat dikatakan bahwa 

wayang berarti wujud banyangan yang samar-samar 

selalu bergerak-gerak dengan tempat yang tidak tetap. 

Bastimi Suwaji berpendapat bahwa wayang adalah 

potret kehidupan berisi sanepa, piwulang dan pituduh. 

Wayang berisi kebiasaan hidup, tingkah laku manusia 

yang dialami sejak lahir, hidup, meninggal yang 

semuanya itu merupakan proses alamiah.
52

  

Dari beberapa pendapat tersebut mengenai 

pengertian wayang dapat dikatakan bahwa wayang 

merupakan bentuk benda tiruan orang atau hewan yang 

terbuat dari kayu, kulit, atau kardus dan diberi tangkai 

untuk mengerakan yang dimanfaatkan untuk 

memerankan tokoh dalam sebuah pertunjukan drama 

tradisional. Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin 

                                                             
52Bayu Anggoro, Wayang dan Seni pertunjukan kajian sejarah 

perkembangan seni wayang di tanah jawa sebagai seni pertunjukan dan dakwah, 

(Jurnal Sejarah Peradapan Islam Universitas Sebelas Maret, 2018) Vol. 2 No. 2. 124-

125.  
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memadukan media wayang ini dalam bentuk yang 

lebih praktis lagi yaitu dalam bentuk digital. 

 

2. Wayang Sebagai Media Komunikasi 

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan 

dari satu pikah ke pihak lainnya dengan menggunakan 

media. Wayang dapat menjadi salah satu media 

komunikasi yang efektif untuk menyampaikan 

berbagai informasi yang diperlukan masyarakat. 

Wayang menjadi salah satu pilihan media komunikasi 

selain pemanfaatan teknologi seperti radia, internet dan 

media masa lainnya.
53

 

 

3. Jenis-jenis Wayang  

Selama beradad-abad budaya wayang 

berkembang menjadi beragam jenis. Kebanyakan jenis 

wayang itu tetap mengunakan Mahabarata dan 

Ramayana sebagai induk cerititanya. Sedangkan alat 

peraganya pun berkembang menjadi beberapa macam, 

antara lain yang terbuat dari ertas, kain, kulit, kayu dan 

juga Wayang Orang. Perkembangan jenis wayang ini 

juga dipengaruhi oleh keadaan budaya daerah 

setempat. Misalnya wayang Kulit Purwa, yang 

berkembang pula pada ragam kedaerahan manjdi 

Wayang Kulit Purwa khas daerah, seperti Wayang 

Cirebon, Wayang Bal, Wayang Betawi, Wayang 

Banjar, dll.
54

 Jenis-jenis Wayang tang ada di Indonesia 

ada puluhan jumlahnya. Nammun, yang terpenting 

diantaranya adalah: 

 

 

                                                             
53Priyanto, Wayang Sebagai Media Komunikasi Dalam Pelatihan 

Kepemimpinan Wikasatria, Jurnal Sosial Humaniora Tarapan, Vol. 2, no. 1 (2019): 

62.  
54Kustopo, Mengenal Kesenian Nasional 1 WAYANG, (Semarang: PT. 

BENGAWAN ILMU, 2018), 11. 
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1) Wayang Beber 

Wayang ini digunakan dalam seni pertunjukan 

yang penuh upacara, suatu tradisi lisan yang 

hilang. Bentuk wayang ini dilukis pada 

gulungan kertas kayu, menampilkan adegan 

dari pengembaraan kesatria mitis zaman 

dahulu. Dalang mengunakan gulungan kertas 

ini untuk melukiskan kisahnya. 

2) Wayang Kulit Purwa 

Wayang kulit purwa mengambil cerita dari 

kisah Mahabrata dan Ramayana. Wayang ini 

dimainkan oleh seorang dalang dan diiringi 

gamelan. 

3) Wayang Golek Sunda 

Menggunakan peraga wayang berbentuk 

boneka-boneka kecil, dengan semacam 

cempurit untuk pegangan tangan Ki Dalang. 

4) Wayang Golek Menak 

Wayang ini disebut Wayang Tegul. Wayang 

ini juga menggunakan peraga wayang 

berbentuk boneka kecil atau golek yang terbuat 

dari kayu. Selain itu juga bisa terbuat dari 

kulit. 

5) Wayang Klitik 

Wayang ini terbuat dari kayu ppih yang 

dibentuk dan disungging menyerupai Wayang 

Kulit Purwa. Hayanya bagian tangan peraga 

wayang itu terbuat dari kulit, agra lebih awat 

dan ringa menggerakanya. 

 

 

6) Wayang Krucil 

Wayang ini mirip seperti wayang klitik, yang 

membedakan adalah induk cerita yang 

mengambil lakon dari cerita kisah Dmarwulan. 

7) Wayang Orang 
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Wayang Wong secara harfiah berarti wayang 

diperankan oleh orang. Wong berarti orang, 

wayang adalah boneka atau pertunjukan 

dramatik dengan boneka atau orang sebagai 

pemeran.
55

 

 

F. Media Pembelajaran Wayang 

Seiring berkembangnya zaman, wayang sering 

dipandang  hal yang kuno, yang tidak mudah dipahami 

oleh banyak oramg. Untuk memudahkan pemahaman 

tersebut wayang ditampilkan dalam berbagaki bahasa. 

Cerita dalam perwayangan tidak hanya berpatokan dengan 

cerita alatu legenda dari Jawa. Wayang kini merupakan 

inovasi baru untuk pendidikan, yaitu digunakan sebagai 

media pembelajaran yang menyenagkan. Para guru mula 

kratif dalam menciptakan suatu media-media baru yang 

menunjang keberhasilan  dalam pembelajaran.  

Hingga saat ini telah banyak media pembelajaran 

yang diciptakan dan kemudia dikembangkan guna 

menigkatkan keberhasilan dalam proses pembelajaran di 

sekolah. Dalam penelitian ini, peneliti memilih media 

wayang berbasis digital sebagai salah satu media 

pembelajaran khususnya dalam tematik. Pemilihan media 

ini dinilai mengandung unsur seni budaya yang sudah 

melekat pada kesenian tradisional di indonesia, khususnya 

di pulau Jawa. Salain ini pemilihan media ini dimodifikasi 

sedemikian rupa  agar tetap menarik siswa dan memotivasi 

siswa dalam pembelajaran. 

Seni perwayangan merupakan salah satu bentuk seni 

budaya klasik tradisional bangsa Indonesia yang telah 

berkembang sejak dahulu dan merupakan salah satu 

warisan budaya bagi bangsa Indonesia. Pertunjukan 

wayang juga dahulunya merupakan salah satu cara Wali 

menyebarkan pengaruh Islam di Indonesia. Para Wali 

                                                             
55Ibid,.12-27.  
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menciptakan wayang dan alat-alat perwayangan dengan 

maksud mendakwahkan Islam dalam hal ini dapat diartikan 

bahawa wayang adalah salah satu media para Wali 

mengajarkan ajaran islam melalui cerita-cerita dari tokoh-

tokoh yang di angkat dalam perwayangan sebagai 

penggambaran tokoh dapat dijadikan tauladan yang baik 

bagi pendengarnya. 

Di Indonesia wayang dikenal dengan macam-macam 

bentuknya,seperti wayang kulit, wayang wong, wayang 

Purwa, san lain-lain. Dalam penelitian ini, wayang 

merupakan media yang dibuat dalam konsep wayang dan 

menggunakan web. Media wayang termasuk dalam media 

permainan karena terdapat simulasi atau peragaan dalam 

memainkan media wayang. Media wayang juga merupakan 

medai yang digunakan dengan tujuan untuk sebuah 

demonstrasi, yaitu percontohan atau untuk sebuah 

pertunjukan. Pada pembelajaran bahasa guru dihadapkan 

pula pada suatu kompetensi yang memerlukan suatu 

peragaan. Misalnya pada kopetensi “bercerita dengan alat 

peraga” dapat di kembangkan melalui kegiatan peragaan 

dengan meghadirkan wayang atau boneka yang digunakan 

untk menceritakan suatu kisah sebagai medianya.  

Cara tersebut merupakan wujud demonstrasi. Namun 

pada masa pademik seperti ini siswa dianjurkan belajar 

secara daring atau belajar secara jarak jauh, dari sinilah 

guru harus lebih kratif dalam menentukan media 

pembelajaran yang efektif dan efisen pada saat 

pembelajaran daring ini. Maka dari itu peneliting membuat 

media wayang ini lebih efesien digunakan saat pembejaran 

secara jarak jauh pada masa sekarang ini dengan membuat 

sebuah web pembelajaran yang mudah diakses siswa. Oleh 

karna itu di harapkan media wayang berbasih digital ini 

dapat menghilangkan rasa bosan jenuh dan memberikan 

rasa senang ketika proses pembelajaran berlangsung. Dari 

sini siswa dapat melihat gambar yang tidak monoton 

seperti dibuku cetak yang ada.   
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G. Penggunaan Media Wayang Berbasis Digital Dalam 

Pembelajaran 

Penggunaan media wayang berbasis digital dalam 

pembelajaran menyimak cerita dapat membantu 

mengkonkritkan isi cerita melalui gambaran tokoh cerita 

yang digambarkan melalui bentuk wayang. Jenis wayang 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan media 

yang dibuat secara digital sehingga memungkinkan media 

yang dibuat berbagai macam tokoh, baik dari bentuk, 

warna, dan corak. Pembuatan digital ini juga 

memungkinkan untuk mempermudah siswa mengaksesnya 

apalagi pada pembelajaran secara jarak jauh saat ini. 

Sebab, pada dasarnya peserta didik menyukai media 

wayang karna unik dan juga menarik perhatian. Maka dari 

itu prinsipnya adalah, dalam proses kegiatan belajar dan 

mengajar, guru harus bisa memilih sekaligus bisa 

menerapkan media pembelajaran yang tepat. Dengan 

media wayang ini guru diharapkan mampu membelajarkan 

materi dengan proses pembelajaran yang bisa berjalan 

dengan benar, dan juga baik, lancar, tidak embosankan, 

dan pastinya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan, yaitu dengan memanfaatkan media wayang. 

Penerapan multimedia bebasis media wayang dalam 

konteks ini, merupakan solusi alternatif sebagai 

pemeblajaran di semua jenjang. Pemanfatan multimedia 

memberikan dampak yang positif dalam proses 

pembelajaran.
56

 

Media wayang berbasis digital ini termasuk media 

multimedia karna merupakan sebuah media yang 

melibatkan berbagai indra dalam sebuah proses 

pembelajaran. Termasuk  dalam media ini adalah segala 

sesuatu yang memberikan pengalaman secara langsung 

bisa melalui computer, internet, bisa juga melalui 

                                                             
56Hamidulloh Ibda, Media Pembelajaran Berbasis Wayang, 3 ed. 

(Semarang: CV Pilar Nusantara, 2019), 50.  
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pengalaman berbuat dan pengalaman terlibat. Media 

tersebut digunakan untuk mempermudah pemahaman 

siswa dalam menyimak sekaligus melatih siswa menguasi 

TIK (Teknologi Informasi Komunikasi). Menurut Rohi 

Abdullah memparkan bahwa Website atau disingkan web 

dapat diartikan sekimpulan halam yang terdiri dari 

beberapa halaman yang berisi informasi dalam bentuk data 

digital baik berupa teks, gambar, vidio, audio, dan animasi 

lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet.
57

 

Media berbasis digital ini dibuat untuk mempermudah 

dalam pembelajaran jarak jauh pada pembelajaran daring 

saat ini. Dimana di dalam media ini sudah tercangkup 

materi apa yang ingin di sampaikan serta evaluasi soal-soal 

untuk meningkatkan pemahaman siswa. 

Cara menggunakan media wayang berbasis digital 

dalam pembelajaran menyimak cerita sesuai dengan 

pembelajaran yang telah dibuat. Pertama Guru 

menyiapkan bahan ajar yang berisi unsur-unsur intrinsik 

cerita anak yang akan disampaikan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung di dalam web yang sudah 

tersedia. Kedua guru memberikan perintah kepada siswa 

untuk membuka link web yang sudah diberikan 

sebelumnya. Ketiga guru mengarahkan siswa untuk 

mencari materi didalam web yang sudah di siapkan oleh 

guru sebelumnya. Ketiga guru dan siswa bertanya jawab 

mengenai isi cerita. Keempat guru mengarahkan siswa 

mengerjakan lembar evaluasi kepada siswa untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap cerita 

yang sudah di simaknya. 

 

 

 

                                                             
57Ahmad Josi, “Penerapan Metode Prototyping Dalam Pembangunan 

Website Desa (Studi Kasus Desa Sugihan Kecamatan Rambang), Jurnal 

Komputerisasi Akuntasi, Stmik Prabumulih, Vo. 9 No. 1,( Juni 2017), 51. 
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1. Kelebihan  dan Kekurangan Media Wayang 

Berbasis Digital 

Kelebihan media wayang berbasis digital 

sebagai sebuah media pembelajaran adalah sebagi 

berikut: 

a) Memungkinkan siswa di mana pun, kapan 

pun, untuk mengakses web pembelajaran. 

b) Dapat mendorong pembelajaran untuk 

lebih aktif dan mandiri di dalam belajar. 

c) Isi dari materi pembelajaran dapat di 

update dengan mudah. 

Kekurangan media wayang berbsis digital dan 

solusi untuk mengurangi kekuranggan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

(a) Penggunaan media wayang berbasis digital 

harus mempunyai perangkat yang 

mensupport dan koneksi internet yang 

stabil. Oleh karna itu untuk menyiasati 

kekurangan tersebut adalah dengan 

mempersiapkan alat pembelajaran yang 

bisa mensupport media yang bisa 

membuka media wayang berbasis digital, 

seperti android, laptop, komputer dll yang 

bisa munjang membuka web tersebut. Serta 

mempersiapkan paket data yang 

menunjang koneksi internet yang stabil. 

(b) Dibutuhkannya panduan bagi siswa untuk 

menggunakan media digital. Oleh karna itu 

sebelum proses pembelajaran berlangsung 

guru harus menjelaskan bagaimana cara 

mengoperasikan media web tersebut untuk 

proses pembelajarn siswa. 

 

2. Materi  

Pada penelitian ini, penulis mengambil materi 

kelas IV Kurikulum 2013 tema IV yaitu  Berbagai 
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Pekerjaan sub tema 3 Pekerjaan Orang Tuaku, mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS, dengan rincian 

sebagai berikut: pada sub tema ini seluruh mata 

pelajaran mengunakan. KI 3. Memahami pengetahuan 

faktual dengan car mengamati dan mencoba 

(mendengar, melihat, membaca) serta menaya 

berdasarkan rasa ingin tahu secara kritis tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

bedanda-benda yang dijumpainya dirumah, sekolah, 

dan tempat bermain, dengan dilengkapi, KI 4. 

Menunjukan keterampilan berfikir dan kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif dan komunikatif. 

Bahasa Indonesia KD 3.5 menguraikan pendapat 

pribad tentang isi buku sastra (cerita dongeng, dan 

sebagainya). KD 4.5 mengomunikasikan pendapat 

pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca 

sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh 

alasan. 

IPS KD 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi 

dan hubunganya dengan berbagai bidang pekerjaan, 

serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. KD 4.3 menyajikan hasil 

identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya 

dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai 

provinsi. 

Dalam materi ini penulis menggambil cerita 

nonfiksi untuk materi menyimak yang akan di 

sampaikan oleh siswa. Di mana cerita nonfiksi sendiri 

memiliki arti cerita yang dibuat tidak berdasarkan 

imajinasi, tapi berdasarkan kenyataan atau fakta. 

Dengan kata lain cerita nonfiksi merupakan sebuah 

karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata 

atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituliskan 

menjadi sebuah cerita. Dalam pendidikan cerita 

nonfiksi adalah fakta sehingga bisa dijadikan sebagai 
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sumber informasi dan pengetahuan untuk menambah 

wawasan peserta didik.
58

 

Konsentrasi belajar siswa yang hanya sepuluh 

hingga lima belas menit itulah yang menyebabkan 

hasil belajar siswa rendah. Sesuai dengan teori Peaget 

berpendapat bahwa seorang guru yang berperan 

sebagai tenaga pendidik harus mampu membuat suatu 

media konkrit yang dikemas secara menarik untuk 

menstimulus siswa agar tertarik dan bersemangat 

dalam mengikuti dan memahami materi yang 

disampaikan oleh guru.  

Dalam jurnal internasional, yang ditulis  Nilam 

Sri Anggraheni, Nurul Hidayah dan Ayu Nur Shawmi 

meyatakan bahwa, 

 “The needs of studen for interesting learning 

media and considering the characterities of the 

elementery school studens who are still very enjoy. 

Artinya, Dengan media dapat memberikan susana 

belajar yang menarik tidak monoton da siswa merasa 

enjoy”.
59

 Salah satu media pembelajaran yang cocok 

digunakan dalam proses pembelajaran pada saat 

seperti sekarang ini adalah media pembelajarn  

Wayang Digital. 

 

H. Kerangka Berfikir 

 Pada era global ini telah terdapat banyak perubahan 

pendidikanyang sifatnya mendasar. Pertama-tama 

pendidikan harus di letakkan pada emapt pilar yaitu belajar 

mengetahui (learning to know), belajar melakukan 

                                                             
58Bayu Purbha Sakti, Training Writing Nonficial Stories In Students Of The 

PGSD Study Program Widya Darma Klaten University, Jurnal Berdaya Mandiri Vol. 

1 No 1 (2019). 59.  
59 Nilam Sri Anggraheni, Nurul Hidayah, Ayu Nur Shawmi, Devoleping 

Red-White Monopoly Games Through Intergrative Thematic Learning In The 

Primary School, AL Ibtid: Jurnal Pendidikan Giri MI Vol 6 

(1)2019.http://dxdoi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v6il.3834. 57. 
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(learning to do), belajar hidup dalam kebersamaan 

(learning to line together) dan belajar menjadi diri sendiri 

(learning to be). Untuk mengatasi perubahan yang 

menglobal diperlukan adanya pemberharuan kearah yang 

lebih baik, salah satu bentuk pemberharuan dalam 

pendidikan yatu dengan adanya tematik pembelajaran, 

dimana materi atau bahan pembelajaran tersebut di 

dasarkan atas tema-tema. 

 Pemberharuan kurikulum terus dilakukan pemerintah 

untuk mengimbangi teknologi dan budaya yang semakin 

berkembang, oleh karena itu pada tahun 2013 Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan  telah mengembangkan 

“Kurikulum Baru”, sebagai koreksi dan sekaligus 

penyempurnaan dan penguatan dari kurikulum sebelumnya 

(KTSP) yang kemudaian dikenal dengan Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kopetensi. 

Dimana di dalamnya dirumuskan secara terpadu 

kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus 

dikuasi peserta didik. Adapun untuk lebih mudahnya 

pencapaian kompetensi yang dirumuskan maka dipilih 

pembelajaran tematik sebagai basis dalam pembelajaran. 

Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran 

yang didasarkan pada pemilihan tema yang sesuai dengan 

dunia anak sehingga menarik meint belajarnya. Adanya 

kesesuaian materi pembelajaran dengan dunia nyata dan 

minat belajar anak dapat mendorong anak untuk terlibat 

aktif dan melibatkan kebermaknaan dalam peroses belajar. 

 Salah satu faktor yang mempengahui keberhasilan 

pembelajaran adalah dengan menggunakan media 

pembelajaran. Media pembelajaran yang bak yaitu dapat 

digunakan oleh guru dan dapat diterapkan juga oleh siswa. 

Pengguanaan media yang menarik, bervariasi dan tidak 

monoton dapat menarik perhatian siswa, meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang 

disampakan dan siswa tidak merasa jenuh/bosan saat 

pembelajaran berlangsung sehingga diperoleh kegatan 
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belajar mengajar yang efektif dan dapat membantu siswa 

mencapai tujuan belajar.  

 Media wayang berbasis digital ini salah satu media 

pembelajaran yang mudah digunakan serta praktis dan 

digunakan oleh guru ataupun siswa. Salah satunya dengan 

dibuatnya media wayang berbasis digital dengan konsep 

cerita dengan tujuan dapat meningkatkan keterampilan 

menyiamak siswa yang mana tokoh wayang nya dapat 

berupa kartun yang disukai oleh anak-anak. Media ini 

dapat digunakan sendiri. Media wayang berbasis digital ini 

diharpakn mampu mendukung pemahaman siswa dalam 

pembelajaran tematik serta dapat meningkatkan 

ketramplan menyimak setiak siswa agar meraka paham dan 

mengerti pembelajaran yang di sampaikan oleh guru. 

 Pembelajaran yang monoton akan menjadikan peserta 

didik sebagai studen centre akan merasa kenuh. Apalagi 

dilihat dari karakteristik peserta didik khususnya peserta 

didik tinggkat SD/MI yang masih sangat tinggi tingkat 

keingginan untuk bermain. Berdasarkan hal ini juga karena 

itu peneliti mencoba mengembangkan sebuah media 

wayang berbasis digital serta melihat sistem pembelajaran 

secara jarak jauh pada masa saat ini menjadi alasan peneliti 

mengembangkan media ini. Adanya pengembangan ini, 

proses belajar mengajar akan semakin menarik untuk 

belajar semakin meningkat serta tersampinya pembelajaran 

yang bermakna tampa harus merasa tertekan dengan 

pembelajaran monoton malainkan peserta didik dapat 

melatih keterampilan menyimak sehingga pembelajaran 

yang di rasakanpeserta didik akan semakin efektif, efesien, 

dan menyenagkan. 
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