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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menjadi hal yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia 

untuk menjadi pribadi lebih baik. Pendidikan pada umumnya mulai dikenal sejak 

usia dini dan dapat diperoleh untuk memenuhi tujuan dari pendidikan itu sendiri.  

Semua pendidikan memiliki tujuan dan fungsi yang telah diperoleh oleh masing-

masing individu. Tujuan dan fungsi pendidikan tentunya bersifat positif yang 

membawa pribadi manusia menjadi lebih baik. 

Seperti dalam ketentuan Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional pada UU 

No.20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Dapat dilihat dari tujuan dan fungsi pendidikan tersebut 

bahwa pendidikan memiliki sifat positif terhadap peserta didik sebagai generasi 

penerus untuk menguntungkan diri sendiri maupun Bangsa dengan cara 

memperoleh bermacam-macam pendidikan. 

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional dapat diperoleh dengan bermacam-

macam jenis pendidikan yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal.. 

Pendidikan formal yang memiliki jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah 

dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal seperti lembaga kursus, lembaga 
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pelatihan, kelompok belajar. Pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga 

dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Peserta didik dapat 

memperoleh pendidikan dengan cara menyesuaikan kebutuhan yang akan dicapai 

oleh pribadi masing-masing.  

Pendidikan dasar dan menengah memiliki kurikulum yang wajib 

ditempuh, salah satunya adalah muatan lokal. Seperti dalam Peraturan Gubernur 

No.19 Tahun 2014 pasal 2 yang telah menetapkan bahwa Bahasa Daerah 

diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh 

sekolah/madrasah di Jawa Timur, yang meliputi Bahasa Jawa dan Bahasa Madura, 

dengan kurikulum yang ditetapkan. Penetapan yang ada di Peraturan Gubernur 

tersebut, bahasa daerah untuk daerah Jawa Timur menggunakan Bahasa Jawa. 

Pelaksanaan pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa diwajibkan ada pada semua 

jenjang sekolah mulai dari SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB dan 

SMA/MA/SMALB. Menurut kebijakan Peraturan Gubernur juga disebutkan 

pembelajaran Bahasa Jawa diberikan minimal 2 jam pelajaran tiap minggunya.  

Pembelajaran Bahasa Jawa diajarkan sejak peserta didik memasuki kelas I 

di sekolah dasar hingga kelas VI. Bahasa Jawa yang diajarkan disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan intelektual siswa. Semakin tinggi jenjang kelas maka 

materi yang diterima akan semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan Bahasa 

jawa untuk kelas V. Kelas V memiliki beberapa materi yaitu teks narasi, ragam 

gaya bahasa, tembang macapat, pewayangan dan aksara Jawa. Materi Bahasa 

Jawa tersebut dapat diterima oleh peserta didik dengan memperhatikan suatu 

proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. 
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Proses pembelajaran Bahasa Jawa memerlukan guru yang dapat membuat 

inovasi pembelajaaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam proses 

pembelajaran terdapat suatu pendukung inovasi agar membantu mempermudah 

mencapai tujuan pembelajaran tersebut seperti metode pembelajaran, model 

pembelajaran, strategi pembelajaran, serta terdapat media pembelajaran yang 

digunakan. Maka dari itu guru harus memperhatikan setiap pemilihan pendukung 

pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran karena hal tersebut 

dapat menunjang keberhasilan peserta didik. Salah satu inovasi yang dapat 

menunjang keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran dan 

memudahkan penyampaian materi yaitu media pembelajaran. 

Menurut Miarso (dalam Dwi, 2015: 48) media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam mengirim pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan pebelajar sehingga mendorong terjadinya proses belajar 

yang disengaja, bertujuan dan terkendali. Dari pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa media diperlukan pada saat pembelajaran untuk membantu 

penyampaian materi agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari bahwa 

media sangat beragam bentukya, terdapat media audio, visual, serta audio visual. 

Media tersebut terdiri dari buku, TV, Video, Tipe, Slide, dan perangkat lain. 

Macam-macam media tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan untuk memenuhi tujuan pembelajaran. 

Media Bahasa Jawa dapat dibuat dengan menyesuaikan materi 

berdasarkan kebutuhan siswa dan karakteristik peserta didik. Seperti pada sekolah 

inklusi SDN Punten 01, kurikulum Bahasa Jawa yang digunakan oleh anak 
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tunagrahita ringan disederhanakan dan disesuaikan oleh karakteristik anak. 

Menurut Mulyono (dalam Septiani, 2015: 2) anak tunagrahita ringan adalah 

mereka yang memiliki kecerdasan IQ 50-75, sekalipun dengan tingkat mental 

yang subnormal tersebut dipandang masih mempunyai potensi untuk menguasai 

mata pelajaran di tingkat sekolah dasar. Menurut James. D (dalam Ramadhan, 

2013: 19) karakterisistik anak tunagrahita dalam segi intelektual adalah anak 

tunagrahita mengalami kesulitan berfikir secara abstrak (tidak berwujud/ tidak 

berbentuk) sehingga segala sesuatu harus bersifat konkret (nyata/berwujud). Jadi 

dapat dilihat dari kedua pendapat diatas, bahwa anak tunagrahita memiliki 

kemampuan dibawah rata-rata tetapi masih dikatakan mampu untuk mengikuti 

proses pembelajaran dan anak tunagrahita juga memerlukan pembelajaran yang 

bersifat nyata, karena anak tunagrahita kesulitan untuk berfikir abstrak. 

Peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui keadaan 

pembelajaran Bahasa Jawa khususnya materi wayang Pandawa untuk 

mendapatkan data awal yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2018 di SDN 

Punten 01. Berdasarkan wawancara terhadap guru kelas V, terdapat informasi 

bahwa SDN Punten 01 tidak banyak mengajarkan Muatan Lokal Bahasa Jawa 

pada anak kelas V. Bahasa Jawa yang digunakan untuk anak tunagrahita adalah 

berbahasa jawa dalam kehidupan sehari-hari yang sesederhana mungkin. Media 

yang digunakan dalam pembelajaran sehari-hari selalu ada dan menyesuaikan 

dengan yang akan diajarkan. Media pembelajaran yang digunakan dalam bahasa 

jawa tidak ada karena hanya menggunakan materi berbahasa jawa dalam 

kehidupan sehari-hari. Terdapat LCD Proyektor dalam sekolah tetapi tidak terlalu 

dimanfaatkan.  
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Berdasarkan observasi tanggal 19 April 2018 yang dilakukan di kelas 

bersama guru kelas dengan subyek kelas V yang terdiri dari 2 peserta didik 

tumagrahita. Peserta didik tunagrahita kelas V memiliki karakter yang berbeda-

beda. Peserta didik dalam kelas diusahakan untuk memiliki kesibukan dengan 

menggunakan media pembelajaran. Pada saat pembelajaran peserta didik merasa 

bosan ketika media yang digunakan dirasa tidak menarik perhatiannya. Maka dari 

itu, guru harus memperhatikan penuh proses pembelajaran dalam kelas, hal ini 

guru menjadi kreatif dan fasilitator terhadap peserta didik tunagrahita. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa melalui wawancara dan 

observasi, dapat disimpulkan adanya permasalahan yang terjadi dan 

diperlukannya inovasi pembelajaran Bahasa Jawa di SDN Punten 01. Materi 

Bahasa Jawa yang tidak banyak diajarkan terhadap peserta didik tumagrahita dan 

tidak ada media yang mendukung, membuat pengetahuan peserta didik tentang 

Bahasa Jawa menjadi kurang. Seperti materi Bahasa Jawa Wayang Pandawa Lima 

yang kurang dikenal oleh para peserta didik tumagrahita. Padahal wayang adalah 

salah satu budaya Indonesia yang harus dikenal dan dilestarikan oleh warga 

Indonesia. Para tokoh wayang Pandawa juga mempunyai karakter yang baik yang 

dapat menjadi bekal para siswa tunagrahita membentuk karakter baik. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuri Fatimah pada tahun 

2015 menemukan masalah bahwa tidak ada media yang digunakan untuk 

menyampaikan materi Wayang Pandawa. Sedangkan kemampuan siswa dalam 

menghafal dan memahami cerita wayang berbeda-beda. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu solusi untuk mengakomodasi siswa yang memiliki kemampuan 

berbeda-beda tersebut. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan 
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pemanfaatan media pembelelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh peneliti. 

Maka peneliti membuat inovasi pembelajaran berdasarkan analisis 

kebutuhan siswa yaitu Bahasa Jawa materi Wayang Pandawa di SDN Punten 01 

dengan menggunakan multimedia interaktif wayang Pandawa yang dapat diminati 

siswa tunagrahita. Terdapat keterbatasan media yang digunakan untuk anak 

tunagrahita dan belum ada media khusus untuk anak tunagrahita, maka 

multimedia interaktif dibuat dengan memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, 

yaitu adanya LCD proyektor. Media audio visual berbentuk multimedia interaktif 

yang merupakan salah satu inovasi media yang menarik untuk siswa tunagrahita. 

Dengan menyesuaikan karakteristik siswa yang tidak dapat berfikir abstrak, 

multimedia interaktif dapat membuat siswa tertarik untuk belajar bahasa jawa. 

Tampilan yang menarik dengan gambar-gambar dan animasi yang dapat 

memotivasi belajar siswa dan perhatian siswa. Terdapat audio yang membuat 

siswa menjadi semangat belajar. Isi video yang terdapat dialog tertulis bahasa 

jawa disertai dengan audio. Media ini juga dapat dipelajari siswa tidak hanya 

disekolah, media ini nantinya akan berbentuk CD yang dapat dipelajari siswa 

dimana saja. Maka dari itu, tepat bila memanfaatkan mutimedia interaktif 

terhadap anak tunagrahita. 

Sesuai dengan masalah diatas, peneliti mengambil judul “Pengembangan 

Multimedia Interaktif Wayang Pandawa Berbasis Karakter Pada Anak 

Tunagrahita Kelas V di SDN Punten 01”. Diharapkan dengan penggunaan media 

ini dapat menarik minat peserta didik untuk belajar Bahasa Jawa. Peserta didik 
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juga dapat dengan mudah mengenal tokoh wayang dan karakter baik para tokoh 

wayang yang dapat dipahami oleh peserta didik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan multimedia interaktif wayang Pandawa berbasis 

karakter pada anak tunagrahita kelas V SDN Punten 01 ? 

2. Bagaimana kelayakan multimedia interaktif wayang Pandawa berbasis 

karakter pada anak tunagrahita kelas V SDN Punten 01 ? 

 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengembangan multimedia interaktif 

wayang Pandawa berbasis karakter pada anak tunagrahita kelas V di SDN 

Punten 01 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kelayakan multimedia interaktif 

wayang Pandawa berbasis karakter pada anak tunagrahita kelas V SDN 

Punten 01 
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D. Spesifikasi Produk Multimedia Interaktif Wayang Berbasis Karakter 

Pada Anak Tunagrahita 

Produk yang diharapkan memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

1. Konten 

a. Media multimedia interaktif menggunakan muatan lokal Bahasa Jawa pada 

kelas V dengan Kompetensi Inti 3. Memahami pengetahuan faktual dan 

konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiataannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

Kompetensi Dasar 3.5 mengenal, memahami, mengidentifikasi teks cerita 

pewayangan/topeng dhalang. Indikator yang ditentukan adalah menyebutkan 

5 tokoh wayang Pandawa dan menyebutkan karakter wayang yang baik. 

Materi yang akan disampaikan adalah 5 tokoh wayang Pandawa beserta 

karakter-karakter wayang yang baik. 

2. Konstruk 

a. Produk berbasis IT yaitu multimedia interaktif menggunakan Macromedia 

Flash yang diwujudkan dalam bentuk CD serta terdapat buku panduan 

penggunaan dalam bentuk buku saku. 

b. Multimedia interaktif berisikan materi yang telah disiapkan menggunakan 

gambar animasi kartun untuk menarik minat siswa. Semua teks dalam 

multimedia interaktif disesuaikan dengan materi yang digunakan yaitu 

Bahasa Jawa. Pada awal multimedia terdapat animasi pembuka menyapa para 

siswa, agar siswa termotivasi dalam pembelajaran. Disertai dengan nyanyian-

nyanyian yang akan dilakukan oleh animasi pembuka agar siswa dapat 
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tertarik mengikuti pembelajaran. Pada saat masuk materi, terdapat animasi 

dengan warna yang menarik dengan suara lagu-lagu yang memotivasi.  

c. Setelah berada dalam materi, terdapat animasi kartun yang mengenalkan 

nama 5 tokoh wayang. Kemudian disusul dengan perkenalan karakter 

masing-masing tokoh wayang. Dalam materi menggunakan audio yaitu suara 

yang direkam kemudian di masukkan dalam multimedia interaktif dibantu 

dengan tulisan dan terjemahan Bahasa Jawa yang digunakan sesuai dengan 

audio serta Bahasa Indonesia agar mengerti arti kata Bahasa Jawa yang 

digunakan. 

d. Terdapat game diakhir multimedia dan siswa dapat memainkan sendiri game 

tersebut. Game yang digunakan adalah seperti tebak nama, mencari karakter. 

 

Tabel 1. 1 Spesifikasi Media 

No Visual Keterangan Button 

1 Halaman 1 

 

 
 

 

1. Terdapat Judul “Multimedia 

Interaktif Wayang Pandawa” 

2. Terdapat pemandu pembelajaran 

dengan animasi guru perempuan.  

3. Terdapat terjemahaan dari apa yang 

akan diucapkan.  

4. Terdapat button “Mulai” untuk 

memulai menjalankan multimedia 

interaktif 

5. Terdapat Button “Selesai” jika 

multimedia sudah dilakukan 
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Lanjutan Tabel 1.1 Spesifikasi Media 

No Visual Keterangan Button 

2 Halaman 2 

 

 

1. Terdapat beberapa menu yang 

dapat dipilih yaitu: 

a. Petunjuk 

b. Referensi 

c. Materi Wayang Pandawa 5 

d. Dolanan 

2. Dari semua menu, dapat di klik 

sesuai dengan kebutuhan yang 

diinginkan dan memasuki halaman 

sesuai pilihan menu. 

3. Terdapat menu “Berakhir” untuk 

kembali pada halaman 1 jika semua 

menu sudah dikunjungi. 

4. Untuk menu petunjuk terdapat 

petunjuk penggunaan Multimedia 

Interaktif Wayang Pandawa 

Berbasis Karakter 

5. Untuk menu referensi terdapat 

referensi yang diambil untuk 

membuat pengembangan 

Multimedia Interaktif Wayang 

Pandawa 

3 Halaman 3 

Materi Wayang Pandawa 5 

 

 

1. Terdapat 5 menu yaitu : 

a. Yudistira (gambar wayang 

Yudistira) 

b. Bima (gambar wayang Bima) 

c. Arjuna (gambar wayang Arjuna) 

d. Nakula (gambar wayang Nakula) 

e. Sadewa (gambar wayang Sadewa) 

2. Dari masing-masing nama, terdapat 

gambar yang memperjelas. 

3. Jika salah satu nama akan di klik, 

maka akan masuk pada halaman 

selanjujtnya 

4. Masing-masing wayang akan 

menngenalkan nama dan karakter 

baik yang dimiliki 

 

4 Halaman 4  

Dolannan 

 

 

 
 

1. Terdapat 2 macam dolanan yang 

tersedia, yaitu : 

a. Dolanan dengan nama “Sopo Aku” 

b. Dolanan dengan nama 

“Karakterku” 
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pembelajaran Bahasa Jawa adalah muatan lokal wajib di seluruh 

sekolah/madrasah yang telah ditetapkan oleh kebijakan Gubernur Jawa Timur. 

Oleh karena itu, peserta didik wajib memperoleh pengetahuan Bahasa Jawa, salah 

satunya adalah wayang tokoh Pandawa. Untuk menerima materi wayang tokoh 

Pandawa, guru memerlukan inovasi pembelajaran agar materi dapat disampaikan 

dengan mudah. 

Sehubungan dengan guru yang tidak banyak mengajarkan Bahasa Jawa 

kepada peserta didik dan tidak menggunakan media dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa, maka sangat penting untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Multimedia Interaktif Wayang Pandawa Berbasis Karakter Pada 

Anak Tunagrahita Kelas V SDN Punten 01”. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi penelitian dan pengembangan 

Asumsi dalam penelitian pengembangan ini meliputi : 

a. Tersedianya laptop untuk menjalankan produk yang dihasilkan. 

b. Tersedianya LCD untuk ditampilkan agar semua siswa dapat mengikuti. 

c. Tersedianya listrik untuk mendukung laptop dan LCD yang digunakan. 

2. Keterbatasan penelitian dan pengembangan 

Keterbatasan dalam penelitian dan pengembangan ini meliputi : 

a. Pengembangan media multimedia interaktif ini hanya diperuntukkan anak 

tunagrahita ringan. 

b. Produk yang dihasilkan pengembangan ini adalah multimedia interaktif. 
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c. Materi yang digunakan untuk media pembelajaran multimedia interaktif 

hanya wayang Pandawa lima berbasis karakter. 

d. Penelitian pengembangan ini diuji cobakan hanya kepada satu sekolah yaitu 

SDN Punten 01. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Multimedia Interaktif merupakan media pembelajaran berbasis IT yang 

menggunakan gambar dan dilengkapi dengan audio. Media multimedia 

interaktif merupakan jemis media yang mengkombinasikan audio visual, 

animasi, teks, serta video. 

2. Pembelajaran wayang Pandawa berbasis karakter merupakan pembelajaran 

Bahasa Jawa yang terdapat pada anak kelas V. Materi pembelajaran ini 

adalah pembelajaran lima wayang dengan karakter baik para wayang 

Pandawa. 

3. Anak tunagrahita adalah anak berkebutuhan khusus yang memerlukan 

pendidikan khusus. Anak tunagrahita memiliki IQ 50-75, dengan karakteristik 

yang tidak dapat berfikir abstrak lebih mudah berfikir konkrit. 

4. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk mengembangkan suatu produk atau memvalidasi produk yang 

digunakan dalam pendidikan untuk suatu pembelajaran. 

 

 

 

 


