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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI

1. Media Pembelajaran

a. Pengertian Media Pembelajaran

 Media dapat memiliki bermacam pengertian menurut pendapat orang yang 

berbeda. Seperti pendapat dari Sadiman dkk (2010:7) bahwa media 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. Dapat diketahui 

hal terpenting dari pendapat tersebut bahwa media merupakan sarana untuk 

mengantar pesan. Pada dunia pendidikan, media ini digunakan oleh guru untuk 

mengantarkan pesan yaitu isi materi pembelajaran kepada peserta didik dalam 

bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak agar materi tersebut dapat 

sampai kepada peserta didik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Sementara itu terdapat pendapat dari Gagne (dalam Sadiman dkk: 2010:6) 

yang menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Berbagai jenis 

komponen tersebut yang terdapat di lingkungan peserta didik dapat dijadikan 

sebuah media untuk merangsang pemikiran peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Berbagai jenis komponen yang dimaksud ialah seperti guru, teman, 

buku, lingkungan sekolah yang dapat dijadikan media. Pendapat tersebut 

berkaitan dengan pendapat Gerlach & Ely (dalam Arsyad 2014:3) yang 

berpendapat bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 
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materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Berbagai komponen yang 

didapat pada lingkungan terdekat peserta didik dapat memberikan pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap yang baru kepada peserta didik tersebut. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa media merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru 

dalam proses pembelajaran sebagai sarana untuk mempermudah penyampaian 

materi pembelajaran kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran tercapai. 

Media bisa berbentuk apa saja dan media mampu mendorong terjadinya proses 

pembelajaran. Media yang terdapat dilingkungan terdekat peserta didik dapat 

dijadikan sebagai sarana yang dapat mengasah daya pikir peserta didik untuk 

menambah wawasan pengetahuan. 

  

b. Fungsi dan Manfaat Media 

Media digunakan dalam suatu pembelajaran memiliki beberapa fungsi 

yang penting diperhatikan, dan media akan bekerja dengan baik jika 

penggunaannya sesuai dengan fungsinya. Seperti yang dikemas oleh Dwi 

(2015:49-50) yang mengemukakan secara umum beberapa fungsi media antara 

lain : 

1) Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa.  

2) Memperoleh gambaran jelas tentang benda yang sulit diamati secara 

langsung,  

3) Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan 

lingkungannya. 
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4) Menghasilkan keseragaman pengamatan. 

5) Menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. 

6) Membangkitkan keinginan dan minat baru. 

7) Membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. 

8) Memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang konkret sampai dengan 

abstrak. 

9) Memudahkan siswa untuk membandingkan, mengamati, mendeskripsikan 

suatu benda 

Dilihat dari fungsi di atas, dapat disimpulkan bahwa media sangat 

membantu dalam suatu proses pembelajaran. Media dapat berfungsi sebagai salah 

satu cara untuk mengatasi masalah dan kesulitan dalam penyampaian 

pembelajaran. Media juga dapat membangun motivasi dari dalam diri peserta 

didik untuk belajar. Jika membuat media disesuaikan dengan fungsinya, maka 

penggunaan media pembelajaran dengan materi-materi yang akan disampaikan 

dapat dijangkau oleh peserta didik. Menggunakan media juga membuat proses 

pembelajaran akan lebih terarah, sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan 

pembelajaran dengan baik.  

Selain terdapat fungsi media pembelajaran, tentunya terdapat manfaat 

media pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Manfaat dan fungsi ini 

adalah dua aspek yang saling berkaitan. Keduanya memiliki nilai yang sama-sama 

penting dalam mengupas sesuatu hal, seperti media pembelajaran. Menurut 

pendapat yang dikemukakan oleh Sudjana & Rivai (2010:2) mengenai manfaat 

media yaitu : 
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1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar 

2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih 

baik. 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bodan dan guru 

tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam 

pelajaran. 

4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

Terdapat juga manfaat media pendidikan yang dirincikan Encyclopedia of 

Education Research dalam Arsyad (2014:28-29) sebagai berikut : 

1) Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berfikir, oleh karena itu 

mengurangi verbalisme. 

2) Memperbesar perhatian siswa. 

3) Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh 

karena itu membuat pelajaran lebih mantap. 

4) Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha 

sendiri di kalangan siswa. 

5) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama melalui 

gambar hidup. 
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6) Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa. 

7) Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, dan 

membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. 

Penjelasan kedua manfaat menurut ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga 

dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Hal yang paling 

terpenting dari manfaat media ini adalah pendidik dan peserta didik mendapat 

kesuksesan dalam pembelajaran, karena guru dapat mempermudah penyampaian 

materi dan siswa dapat mempermudah merangsang pikiran untuk menerima 

materi. Sehingga kualitas pembelajaran juga dapat meningkat dengan adanya 

media pembelajaran karena materi dapat dipahami secara mudah dan tuntas oleh 

peserta didik. 

 

c. Jenis Media Pembelajaran 

Terdapat dua kategori luas jenis media yang dikelompokkan oleh Seels & 

Glasgow (dalam Arsyad 2014:35-36) yang dilihat dari segi perkembangan 

teknologi, yaitu terdapat pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi 

mutakhir. Kedua pilihan media ini memiliki berbagai macam jenis. Media 

tradisional meliputi visual diam yang diproyeksikan, visual yang tak 

diproyeksikan, audio, penyajian multimedia, fisual dinamis yang diproyeksikan, 

cetak, permainan, realia. Sedangkan media teknologi mutakhir meliputi media 

berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. 
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Uraian jenis-jenis media tersebut dapat ditarik disimpulkan bahwa 

pendidik dapat berinovasi mempermudah penyampaian suatu pembelajaran 

dengan berbagai macam jenis media. Dalam pembuatan media memiliki variasai 

yaitu ada yang berbasis tradisional dan ada juga yang sudah berbasis teknologi. 

Dengan adanya jenis-jenis media yang telah dijabarkan, dapat mempermudah 

guru untuk menggunakan media dalam proses pembelajaran. Penggunaan media 

oleh guru dapat dilihat dari kebutuhan siswa sehingga dapat menentukan jenis 

media yang akan digunakan. Pada intinya, semua jenis media dapat digunakan 

secara baik akan tetapi lebih baik jika jenis media disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik. 

 

d. Kriteria Pemilihan Media 

Pemilihan media perlu memperhatikan banyak hal salah satunya adalah 

faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan media. Seperti yang dinyatakan 

Dick dan Carey (dalam Sadiman dkk 2010:36) bahwa terdapat beberapa faktor 

yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media, antara lain 1) keterbatasan 

sumber setempat yang artinya bila media tersebut tidak terdapat pada sumber-

sumber yang ada, maka harus dibeli atau dibuat sendiri, 2) terdapat dana, tenaga, 

dan fasilitasnya, 3) faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan dan 

ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu yang lama, 4) efektifitas dalam 

waktu yang panjang artinya media yang telah dibuat dapat digunakan untuk waktu 

yang lama sehingga dapat digunakan terus menerus. 

Dapat diketahui bahwa faktor-faktor tersebut yang menjadi acuan dalam 

pemilihan media. Media akan berjalan dengan baik sesuai dengan penggunaan 
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jika kita dapat mempertimbangkan faktor-faktor dengan teliti. Selain itu, dengan 

adanya faktor-faktor di atas pendidik lebih berinovasi dalam pembuatan media 

dan lebih mementingkan manfaat dari media yang akan digunakan tersebut. 

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, media yang dibuat tidak 

menjadi hal yang sia-sia karena media tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik 

oleh peserta didik.  

Selain faktor-faktor pemilihan media yang harus dipertimbangkan untuk 

mempertinggi kualitas pengajaran yang baik, terdapat pula pemilihan media yang 

disesuaikan dengan kriteria pemilihan. Memilih media untuk kepentingan 

pengajaran tersebut sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria pemilihan media 

berdasarkan pendapat dari Sudjana dan Rivai (2010:4-5) yang menyatakan 

sebagai berikut : 

1) Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran, artinya media pengajaran dipilih 

atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. 

2) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya 

fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media 

agar lebih dipahami siswa. 

3) Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah 

diperoleh dan mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. 

4) Keterampilan guru dalam menggunakannya, guru dapat menggunakan media 

apapun yang terpenting guru bisa menggunakan media tersebut. 

5) Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. 
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6) Sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung dapat 

dipahami siswa. 

Dari penjabaran kriteria pemilihan media di atas, dapat disimpulkan bahwa 

jika guru membuat media sesuai dengan kriteria yang ada, maka media terebut 

akan terbilang berhasil. Jika media yang dibuat tidak sesuai dengan kriteria 

pemilihan media, menyebabkan informasi dan pesan yang ingin disampaikan 

kepada peserta didik tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal tersebut 

akan berpengaruh besar terhadap kesuksesan guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Dengan adanya kriteria pemilihan media, dapat mempermudah 

guru untuk mengembangkan kreatifitas membuat media pembelajaran dan mebuat 

guru menjadi selektif dalam pemilihan media yang akan digunakan pada proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik dalam membuat media pembelajaran 

alangkah lebih baik tidak dilakukan dengan sembarangan. 

 

2. Multimedia Interaktif   

a. Pengertian Multimedia Interaktif 

Multimedia adalah presentasi pembelajaran/intruksional yang dapat 

mengkombinasikan suatu tampilan teks, grafik, video, dan audio serta dapat 

menyediakan interaktivitas (Rubinson dalam Munir 2015:5). Hal ini berhubungan 

dengan pendapat Agus Hikmat (2010:148) yang menyatakan bahwa multimedia 

adalah media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran 

berlangsung. Dapat diketahui dari kedua pendapat tersebut bahwa multimedia 

terdapat berbagai jenis media yang telah disatukan dan sebagai sarana 
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menyampaikan pesan pada proses pembelajaran, seperti para guru yang akan 

menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. 

Jadi dapat disimpulkan dari kedua pendapat di atas, bahwa multimedia 

merupakan penggabungan dari beberapa media yang menjadi satu kesatuan. 

Penggabungan tersebut dilakukan agar proses pembelajaran berlangsung sesuai 

dengan yang diharapkan. Dengan penggabungan tersebut, tujuan pembelajaran 

dapat tercapai, dan peserta didik mampu menerima materi dengan baik. 

Sedangkan apabila pengguna mendapatkan keleluasaan dalam mengontrol 

media tersebut, maka hal ini disebut multimedia interaktif (Tay dalam Dwi 

2014:61). Multimedia interaktif merupakan gabungan dari jenis media yang telah 

dikombinasi yang dapat menyimpan materi-materi pembelajaran yang akan 

disampaikan dan kemudian dikontrol oleh pengguna itu sendiri. Tidak berbeda 

dengan pengertian Multimedia interaktif oleh Munir (2015:10) yang menyatakan 

bahwa multimedia interaktif merupakan suatu tampilan multimedia yang 

dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi menginformasikan 

pesan dan memiliki interaktifitas kepada penggunanya (user). Multimedia 

interaktif membutuhkan keterlibatan aktif dari pengguna, karena penggunalah 

yang mampu menentukan jalannya program tersebut. 

Dapat disimpulkan dari kedua pendapat di atas, bahwa multimedia 

interaktif penggabungan antar media yang digunakan penuh dengan bantuan 

pengguna dan melibatkan interaktivitas antara media dengan pengguna tersebut. 

Tujuan multimedia interaktif adalah untuk menyajikan informasi dalam bentuk 

yang menyenangkan, memotivasi, menarik, jelas, dan mudah dimengerti. Maka, 

dapat diketahui bahwa multimedia sangat membantu guru dalam proses belajar 
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peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Multimedia interaktif juga 

dapat mempermudah peserta didik dalam memahami pembelajaran yang telah 

didapat. 

 

b. Kelebihan Multimedia Interaktif 

Multimedia interaktif pastinya memiliki kelebihan untuk digunakan guru 

dalam proses pembelajaran. Terdapat keuntungan multimedia yang ditulis oleh 

Dwi (2014:61) yaitu sebagai berikut : 

1) Menirukan suatu keadaan nyata yang bila dihadirkan terlalu bahaya. 

2) Menirukan sesuatu keadaan nyata yang bila dihadirkan terlalu mahal. 

3) Menirukan keadaan yang sulit untuk diulangi secara nyata. 

4) Menirukan keadaan yang jika dilakukan secara nyata memerlukan waktu 

yang panjang. 

5) Menirukan kondisi alam yang ekstrem. 

Terdapat kelebihan multimedia interaktif menurut pendapat ahli lain, 

seperti Munir (2015:113) yang menyatakan beberapa kelebihan dalam 

penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran sebagai berikut : 

1) Sistem pembelajaran lebih inovatif dan kreatif 

2) Guru selalu dituntut untuk kreatif inovatif dalam mencari trobosan 

pembelajaran. 

3) Mampu menggabungkan media-media yang lain dalam satu kesatuan yang 

saling mendukung guna mencapai tujuan pembelajaran. 

4) Menambah motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran hingga tujuan 

pembelajaran tercapai. 
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5) Mampu memvisualisasikan materi yang sulit untuk dijangkau dengan alat 

peraga. 

6) Melatih peserta didik lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. 

Kelebihan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa 

multimedia sangat efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Dapat 

diketahui juga bahwa multimedia interaktif mampu menyampaikan pesan atau isi 

materi pembelajaran kepada peserta didik. Oleh karena itu, kualitas proses 

pembelajaran akan lebih baik dengan menggunakan multimedia interaktif jika 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal tersebut tergantung dari kebutuhan yang 

diinginkan dari multimedia yang digunakan, serta dapat mengasah kekreatifitasan 

guru maupun peserta didik dalam pengelolaan multimedia interaktif tersebut. 

 

3. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Karakter dan Pendidikan Karakter 

Setiap manusia pastinya memiliki karakter yang melekat pada dirinya. 

Karakter tersebut yang membuat manusia memiliki ciri khas tersendiri. Karakter 

memiliki pengertian yang luas dan memiliki beberapa makna menurut para ahli, 

salah satunya menurut pendapat Samani (2012:41) yang menyebutkan bahwa 

karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu 

untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, 

dan Negara. Dapat diketahui bahwa karakter terdapat pada setiap individu dan 

masing-masing individu tersebut mempunyai perilaku yang berbeda-beda pastinya 

dalam berkomunikasi maupun sosialisasi. Dengan berkomunikasi, karakter 

seseorang akan diketahui dan karakter akan muncul secara tidak sengaja. 
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Karakter yang diharapkan pada pribadi seseorang pastiya adalah karakter 

mulia, seperti yang dinyatakan oleh Lickona (dalam Suyadi 2013:5) bahwa 

karakter mulia (good character) mencakup pengetahuan tentang kebaikan (moral 

knowing) yang menimbulkan komitmen terhadap kebaikan (moral feeling), dan 

akhirnya benar-benar melakukan kebaikan (moral behavior). Karakter mulia 

merupakan potensi yang dibentuk dari pengetahuan terlebih dahulu. Dengan 

banyaknya pengetahuan tentang kebaikan, maka potensi yang didapat untuk 

membentuk karakter semakin besar.  

Pengetahuan tentang karakter tersebut dapat diperoleh dari lingkungan. Hal 

ini berhubungan dengan salah satu pengertian karakter, yaitu karakter yang ada 

pada pribadi seseorang dianggap sebagai ciri, karakteristik, gaya atau sifat khusus 

yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya 

keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir (Doni Koesoema dalam Barnawi 

& Arifin 2012:21). Dapat diketahui untuk mendapatkan karakter yang berkualitas 

perlu dibina sejak usia dini. Potensi karakter yang baik sebenarnya dapat 

diperoleh sejak manusia lahir, dan karakter dibentuk pertama kali oleh keluarga. . 

Dari ketiga pendapat dapat disimpulkan bahwa karakter dapat dimaknai 

sebagai nilai dasar yang membangun individu seseorang. Karakter yang dimiliki 

oleh individu dapat mengetahui keadaan moral seseorang tersebut. Karakter juga 

biasa diwujudkan dalam sikap dan tingkah laku pada kehidupan sehari-hari. 

Terdapat karakter yang berbeda-beda pada setiap individu menjadikan ciri khas 

individu. Karakter yang dimaksud adalah yang dimiliki oleh setiap individu dapat 

membedakan antara individu satu dengan individu yang lain. Karakter yang 

terbentuk berbeda-beda karena pengaruh lingkungan maupun hereditas.. Karakter 
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bentukan yang didapat bukan tidak bisa untuk dikembangkan lagi, tetapi potensi 

yang didapatkan dari keluarga dan bawaan sejak lahir dapat dibina terus-menerus 

melalui pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter sangat perlu diberikan untuk peserta didik supaya 

dalam kehidupan sehari-hari terbiasa mempraktikkan dengan baik. Seperti 

pendapat Zaenul (2012:21) yang menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah 

usaha aktif untuk membentuk kebiasaan (habit) sehingga sifat anak akan terukir 

sejak dini, agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta 

mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter yang didapat 

peserta didik merupakan pendidikan yang mampu membedakan antara yang baik 

dilaksanakan dan yang buruk ditinggalkan, sehingga peserta didik mampu 

mengambil keputusan untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan karakter merupakan pembelajaran yang mengarah pada 

penguatan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu 

nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah (Dharma Kesuma dkk 2011:5). Tidak 

berbeda dengan pendapat Winton (dalam Samani 2012:43) yang menyatakan 

bahwa pendidikan karakter adalah upaya sadar dan sungguh-sungguh dari 

seseorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai kepada para peserta didik. Dari 

kedua pendapat tersebut pendidikan karakter yang dilakukan dalam dunia 

pendidikan merupakan secara sengaja yang dilakukan oleh guru yang terjadi di 

sekolah kepada peserta didik. Pendidikan karakter diberikan dalam wujud contoh 

dan seruan nyata pada proses pembelajaran untuk membentuk nilai-nilai karakter 

agar pengetahuan peserta didik tentang karakter menjadi luas dan diberikan oleh 

guru pada keseharian kegiatan di sekolah. 
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. Dilihat dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter diberikan oleh guru pada peserta didik secara sengaja untuk menjadikan 

peserta didik menjadi individu yang lebih baik. Pendidikan karakter juga 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan nilai-nilai yang 

baik sehingga peserta didik dapat memutuskan nilai baik atau buruk. Mengetahui 

yang baik berarti dapat memahami hal-hal yang bersifat positif dan dapat memilih 

sesuai yang baik dan juga melakukan hal yang baik pula. Serta nilai-nilai yang 

telah didapatkan dari pendidikan karakter dapat diwujudkan dalam kehidupan 

seharih-hari serta menjadi kebiasaan yang baik untuk diwujudkan. 

 

b. Nilai-Nilai Karakter 

Karakter tentunya memiliki nilai-nilai di dalamnya dan nilai-nilai ini 

penting untuk diberikan kepada peserta didik terutama sekolah dasar sebagai dasar 

pembekalan. Nilai-nilai utama dalam pendidikan karakter menurut Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan memiliki lima nilai, sebagai berikut : 1) Religius, 

subnilai religius antara lain cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama 

dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerjasama antara pemeluk agama 

dan kepercayaan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, 

mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih. 2) Nasionalis, subnilai 

nasionalis antara lain apresiasi budaya sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, 

rela berkorban, unggul, cinta tanah air, menjaga lingkungan, disiplin, 

menghormati keberagaman budaya, suku, dan agama, 3) Mandiri, subnilai mandiri 

antara lain kerja keras, tangguh, daya juang, kreatif, keberanian, menjadi 

pembelajar sepanjang hayat, 4) Gotong Royong, subnilai gotong royong antara 
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lain menghargai, kerja sama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, empati, 

sikap kerelawan, 5) Integritas memiliki subnilai antara lain kejujuran, cinta 

kebenaran, setia, anti korupsi, tanggungjawab, teladan. 

 

Gambar 2. 1 Nilai PPK 

(Sumber : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Blog) 

  

Kelima nilai di atas dapat diketahui bahwa mengandung nilai-nilai positif 

dan tentunya perlu dikembangkan untuk anak sekolah dasar. Nilai-nilai tersebut 

dapat diberikan oleh pendidik kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, itu 

semua tergantung dari satuan pendidikan yang memberikan pendidikan karakter 

tersebut. Nilai-nilai karakter tersebut dapat digunakan oleh peserta didik untuk 

bekal dirinya sebagai kepribadian yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Setiap 

poin dari nilai-nilai pendidikan karakter didapatkan peserta didik melalui 

pembeljaran ataupun kegiatan sekolah sehari-hari sehingga peserta didik mampu 

membentuk kepribadian yang baik.  
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c. Pendidikan Karakter Yang Efektif 

Supaya pendidikan karakter dapat berjalan efektif, terdapat prinsip untuk 

pendidikan karakter yang efektif menurut Lickona, Scaps dan Lewis (dalam 

Samani 2012:168-174) yang memiliki 11 prinsip yaitu : 

1) Pendidikan karakter harus mempromosikan nilai-nilai etik inti (etichal core 

values) sebagai landasan bagi pembentukan karakter yang baik. 

2) Karakter harus dipahami secara komprehensif termasuk dalam pemikiran, 

perasaan dan perilaku. 

3) Pendidikan karakter yang efektif memerlukan pendekatan yang sungguh-

sungguh dan proaktif serta mempromosikan nilai-nilai inti pada semua fase 

kehidupan sekolah. 

4) Sekolah harus menjadi komunitas peduli. 

5) Menyediakan peluang bagi para siswa untuk melakukan tindakan bermoral. 

6) Pendidikan karakter yang efektif harus dilengkapi dengan kurikulum 

akademis yang bermakna dan menantang, yang menghargai semua 

pembelajar dan membantu mereka untuk mencapai sukses. 

7) Pendidikan karakter harus secara nyata berupaya mengembangkan motivasi 

pribadi siswa 

8) Seluruh staf sekolah harus menjadi komunitas belajar dan komunitas moral 

yang semuanya saling berbagi tanggung jawab bagi berlangsungnya 

pendidikan karkter, dan berupaya untuk mengmbangkan nilai-nilai inti yang 

sama yang menjadi panduan pendidikan karakter bagi para siswa. 

9) Implementasi pendidikan karakter membutuhkan kepemimpinan moral yang 

diperklukan bagi staf sekolah maupun para siswa. 
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10) Sekolah harus merekrut orangtua dan anggota masyarakat sebgai partner 

penuh dalam upaya pembangunan karakter. 

11) Evaluasi terhadap pendidikan karakter harus juga menilai karakter sekolah, 

menilai fungsi staf sekolah sebagai pendidikan karakter, sampai pada 

penilaian terhadap bagaimana cara para siswa memanifestasikan karakter 

yang baik. 

Dari kesebelas prinsip di atas, apabila dilaksanakan dan diperhatikan 

dengan baik maka pendidikan karakter yang terjadi akan efektif. Sehingga 

pendidikan karakter yang diberikan kepada peserta didik guna memperluas 

pengetahuan moral dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 

Peserta didik menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah, maka dari itu 

sekolah bertanggung jawab atas untuk menjamin potensi karakter para peserta 

didik. Dengan bekal karakter yang baik, peserta didik mampu dan siap untuk 

menjadi generasi penerus bangsa. 

 

4. Anak Tunagrahita 

a. Pengertian Anak Tunagrahita 

Anak tunagrahita merupakan salah satu jenis dari anak berkebutuhan 

khusus. Anak tunagrahita sendiri memiliki pengertian menurut beberapa para ahli. 

Seperti yang dikemukakan oleh Ramadhan (2013:14) bahwa tunagrahita adalah 

anak yang memiliki gangguan intelektual. Anak tunagrahita cenderung memiliki 

intelegensi dibawah rata-rata. Maka dapat diketahui, bahwa anak tunagrahita 

mengalami gangguan pada sisi intelektualnya dan dengan hal itu juga pasti 

memiliki tingkat intelegensi yang berada dibawah rata-rata pada umumnya. 
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Intelegensi secara umum dapat juga diartikan sebagai suatu tingkat kemampuan 

dan kecepatan otak mengolah suatu bentuk tugas atau keterampilan tertentu 

(Subini 2013:11). Dengan hal tersebut pasti dapat kita ketahui, bahwa intelektual 

rendah akan mempengaruhi tingkat intelegensi seseorang. Serta akan 

mempengaruhi keterampilan dari anak tersebut. 

Maka dapat diketahui bahwa anak tunagrahita membutuhkan layanan yang 

sesuai dengan kemampuan anak tunagrahita tersebut. Hal ini sama seperti 

pendapat Somantri (2012:103) yang menyatakan bahwa anak tunagrahita atau 

dikenal juga dengan istilah terbelakang mental karena keterbatasan kecerdasannya 

mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program pendidikan di sekolah 

biasa secara klasikal, oleh karena itu anak terbelakang mental membutuhkan 

layanan pendidikan secara khusus yakni disesuaikan dengan kemampuan anak 

tersebut. Dengan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa anak tunagrahita dapat 

mengikuti program pendidikan khusus anak berkebutuhan khusus, seperti SDLB. 

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas bahwa anak 

tunagrahita merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus, serta 

perkembangan kecerdasan yang dimiliki anak tunagrahita mengalami gangguan 

atau hambatan yang mengakibatkan anak tunagrahita tersebut tidak mencapai 

tahap perkembangan secara optimal. Memiliki kekurangan pada diri anak 

tunagrahita bukan berarti mereka tidak dapat melakukan kegiatan belajar untuk 

mengembangkan potensinya. Agar anak tunagrahita mendapatkan pendidikan 

yang layak dan dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki, maka 

diperlukan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Pendidikan 
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khusus yang dimaksud berupa SDLB ataupun sekolah inklusi, disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

 

b. Klasifikasi Anak Tunagrahita 

Klasifikasi anak tunagrahita pada umumnya dilihat dari pengelompokan 

berdasarkan dengan tingkatan intelegensi anak tunagrahita itu sendiri. Dengan 

pengelompokkan ini, nantinya akan mempermudah untuk penanganan dan 

pemberian layanan yang sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik. Menurut 

Somantri (2012:106-108) menjelaskan kemampuan intelegensi anak tunagrahita 

yang kebanyakan diukur dengan tes Stanford Binet dan Skala Weschler (WISC) 

sebagai berikut : 

1) Tunagrahita Ringan 

Tunagrahita ringan biasa disebut juga maron atau debil. Kelompok ini 

memiliki IQ antara 68-52 menurut Binet, 69-55 menurut Skala Weschler 

(WISC). Pada umumnya anak tunagrahita ringan tidak mengalami gangguan 

fisik. Jadi, secara fisik mereka sama dengan anak normal pada umumnya, 

sehingga sedikit sulit untuk membedakan anak tunagrahita ringan dengan 

anak normal jika tidak diteliti. 

2) Tunagrahita Sedang 

Anak tunagrahita biasa dibeut dengan sebutan imbesil. Kelompok ini 

memiliki IQ 51-36 pada Skala Binet dan 54-40 menurut Skala Weschler 

(WISC). Dalam kehidupan sehari-hari, anak tunagrahita sedang 

membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Jadi, anak tunagrahita ini 
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membutuhkan pendamping, karena untuk melakukan suatu hal yang bersifat 

mandiri anak tunagrahita sedang ini tidak mampu. 

3) Tunagrahita Berat 

Kelompok anak tunagrahita berat sering disebut dengan idiot. kelompok ini 

dapat dibedakan menjadi tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita 

berat (severe) memiliki IQ antara 32-20 menurut Skala Binet dan antara 39-

25 menurut Skala Weschler (WISC) tunagrahita sangat berat (profound) 

memiliki IQ dibawah 19 menurut Skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut 

Skala Weschler. 

Tabel 2. 1 Klasifikasi anak Tunagrahita berdasarkan Derajat Keterbelakangannya 

Level 

keterbelakangan 

IQ 

Stanford Binet Skala Weschler 

Ringan 68-52 69-55 

Sedang 51-36 54-40 

Berat 32-90 39-25 

Sangat Berat >19 >24 

(sumber: Blake dalam Somantri,2012) 

Anak tunagrahita atau biasa juga disebut dengan Retardasi Mental 

merupakan gangguan kecerdasan, yaitu anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata 

atau 70. Seperti yang dikemukakan oleh C. Thompson dkk (dalam Subini 

2013:53-55) IQ di bawah 70 dikelompokkan menjadi maron(IQ 50-70), imbecile 

(IQ 20-50), dan idiot (IQ < 20). Maron atau sering juga disebut dengan debil 

merupakan anak retardasi mental yang mampu didik. Imbecile adalah anak 

reterdasi mental mampu latih. Idiot adalah anak retardasi mental mampu rawat.  

Dari klasifikasi menurut kedua pendapat para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa klasifikasi anak tunagrahita sama, hanya saja istilah yang digunakan 

berbeda. Memiliki tiga klasifikasi yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, 
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dan tunagrahita berat. Dari ketiga klasifikasi ini memiliki tingkatan pembelajaran 

yang berbeda-beda, dan memiliki layanan yang berbeda pula. Maka diperlukannya 

klasifikasi ini untuk menyesuaikan antara kebutuhan pendidikan dengan karakter 

yang dimiliki anak tunagrahita.  

Penelitian ini digunakan untuk pengembangan media multimedia yang 

diberikan kepada anak tunagrahita ringan. Hal ini karena, SDN Punten 01 

memiliki peserta didik kelas V tunagrahita ringan. Pengembangan media yang 

disampaikan juga sesuai dengan kebutuhan maupun karakter dari anak tunagrahita 

ringan tersebut. 

 

c. Karaktersitik Anak Tunagrahita 

Anak tunagrahita memiliki karakteristik menurut James D. (dalam 

Ramadhan 2013:15) yang menjabarkan karaktersistik itu sebagai berikut : 

1) Intelektual  

Pencapaian tingkat kecerdasan anak tunagrahita dibawah rata-rata dengan 

anak yang usianya sama sehingga tingkat kecerdasannya sangat terbatas, 

dibutuhkan kemampuan mengingat, memahami serta mencari sebab dan 

akibat, sulit berfikir abstrak sehingga mempelajari yang bersifat konkret, 

lemahnya daya ingat jangka pendek, dan sulit mempelajari hal-hal baru. 

2) Sosial  

Kemampuan bersosial lambat jika disbanding dengan anak normal 

sesusianya, tingkah laku dan interaksi yang kurang, tidak ada perhatian antar 

teman, kurangnya kemampuan menolong diri sendiri sehingga mereka harus 

selalu dibantu, dan kemandiriannya pun kurang. 
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3) Fungsi mental 

Kesulitan dalam memusatkan perhatian karena jangkauannya masi sempit dan 

cepat beralih, kurang tangguh dalam menghadapi tugas, memiliki daya ingat 

yang lemah sehingga sukar mengungkapkan kembali sesuatu,dan sukar 

membuat kreasi yang baru. 

4) Dorongan dan emosi  

Memiliki kehidupan emosi yang lemah, emosi kurang kuat dan kurang 

tanggung jawab serta hal sosial, dorongan biologisnya dapat berkembang, 

penghayatannya terbatas pada perasaan senang, takut, marah, dan benci. 

5) Kemampuannya dalam berbahasa 

Memiliki gangguan dalam berbicara, kesulitan mengartikulasikan atau 

pengucapan kata bunyi bahasa dengan tepat, kemampuan berbahasa rendah, 

kesulitan memahami dan mengerti penggunaan kosakata. 

Tidak berbeda jauh dengan karakteristik di atas, terdapat tiga poin 

karakteristik menurut Somantri (2012:105) yang mengemukakan bahwa kita dapat 

mempelajari beberapa karakteristik umum tunagrahita sebagai berikut : 

1) Keterbatasan Intelegensi 

Kapasitas belajar anak tunagrahita memiliki kekurangan dalam semua hal 

mengenai intelegensinya. Kapasitas belajar anak tunagrahita yang bersifat 

abstrak seperti belajar dan berhitung, menulis, dan membaca juga terbatas. 

Kemampuan belajarnya cenderung tanpa pengertian atau cenderung belajar 

dengan membeo. Dapat diketahui bahwa cara belajar anak tunagrahita adalah 

dengan cara meniru. 
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2) Keterbatasan Sosial 

Anak tunagrahita memiliki kesulitan dalam mengurus diri sendiri dalam 

masyarakat, karena itu mereka membutuhkan bantuan. Serta ketergantungan 

terhadap orang tua juga besar dan tinggak dapat memikul tanggung jawab 

sosial sehingga perlu bimbingan dan diawasi. Selain itu, mereka juga mudah 

untuk dipengaruhi serta cenderung melakukan sesuatu tanpa memikir akibat 

yang terjadi. 

3) Keterbatasan fungsi-fungsi mental dan lainnya. 

Anak tunagrahita membutuhkan belajar dengan cara berulang-ulang, serta 

anak ini memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa. Selain itu, mereka 

juga tidak membandingkan mana yang baik dan buruk sehingga mereka tidak 

mempedulikan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka. 

Karakteristik selanjutnya yaitu menurut C. Thompson dkk (dalam Subini 

2013:54-55) yang dijabarkan sebagai berikut : 

1) Maron 

Kemampuan yang dimiliki oleh anak maron atau debil yaitu memiliki 

kemampuan membaca, menulis, berhitung, mengeja, menyesuaikan diri, tidak 

menggantungkan diri pada orang lain, keterampilan yang sederhana untuk 

kepentingan kerja dikemudian hari. 

2) Imbecile 

Imbecil memiliki beberapa kemungkinan latihan yang dapat dilakukan yaitu 

seperti belajar mengurus diri sendiri, misalnya makan, pakaian, tidur, atau 

mandi sendiri. Selain itu dapat latihan menyesuaiakan lingkungan rumah dan 
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sekitarnya. Serta mempelajari kegunaan ekonomi di rumah, di bengkel kerja, 

atau di lembaga khusus. 

3) Idiot  

Anak idiot memiliki kelambanan menangkap respons baik secara motoric, 

kognitif, sosial dan bahasa. Anak idiot tidak mampu mengurus diri sendiri 

bahkan sosialisasi. Jadi mereka membutuhkan orang lain untuk mengurus 

dirinya sendiri. 

Dari beberapa karakteristik yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui 

bahwa karakteristik yang dimiliki oleh anak tunagrahita adalah membantu 

mempermudah untuk melakukan penanganan. Selain itu, karakteristik pada anak 

tunagrahita dapat membantu untuk pendidik menyesuaikan suasana pembelajaran 

yang akan dibuat sesuai dengan karakteristik anak tersbut. Dengan hal tersebut, 

pendidik menjadi mudah untuk merencanakan atau berinovasi dalam suasana 

proses belajar mengajar. 

d. Faktor Penyebab Tunagrahita 

Terdapat tiga bagian penyebab retardasi mental atau tunagrahita secara 

umum yang ditulis oleh Ardy (2014:104-109) yang sebagai berikut : 

1) Penyebab Pre-natal 

Ada empat kelainan pada masa ini : 

(a) Kelainan kromoson yang diperkirakan kelebihan kromoson-X pada laki-laki 

penderita retardasi mental dapat memberikan efek yang tidak baik bagi 

kesehatan jiwa. 
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(b) Kelainan metabolik memiliki lima kelaina metabolic yang dapat 

menyebabkan retardasi mental, seperti phenylketonuria, galaktosemia, Tay-

Sasch, hipotiroid kongenital, yodium. 

(c) Infeksi memilliki dua macam yang dapat menyebabkan anak tunagrahita yaitu 

infeksi rubela dan infeksi cytomegalovirus. Subini (2013:48) menjelaskan 

bahwa rubela disebabkan oleh virus Ribella atau sering disebut campak 

Jerman dan infeksi sitomegalovirus adalah suatu penyakit virus yang bisa 

menyebabkan kerusakan otak dan kematian pada bayi baru lahir. 

(d) Intoksisasi atau kemabukan dan keracunan alcohol pada janin karena ibu 

hamil minum minuman yang mengandung alcohol, terutama triwulan pertama 

dapat menyebabkan kelainan pada janin. 

2) Penyebab perinatal 

Penyebab perinatal ini biasanya lebih banyak disebabkan oleh faktor 

premature. Asfisika, hipoglikemia, pendarahan intraventrikular, kenikterus, 

dan mengingitis juga dapat menimbulkan kerusakan otak. 

3) Penyebab post-natal 

Faktor-faktor postnatal seperti infeksi, trauma, malnutrisi, intoksikasi, kejang 

dapat menyebabkan kerusakan otak yang pada akhirnya menimbulkan 

retardasi mental. 

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga faktor yang 

menyebabkan kelainan tunagrahita. Adanya faktor-faktor tersebut dapat membuat 

orangtua menjadi lebih hati-hati dalam segala hal untuk menjaga kandungan. 

Dengan berbagai gangguan mulai dari sebelum lahir, masa kandungan, dan 

setelah lahir ini yang perlu diperhatikan oleh orangtua. 
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5. Pembelajarasan Bahasa Jawa Wayang di SD 

a. Hakekat Bahasa Jawa Wayang Pandawa 

Cerita wayang dikenal masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk di 

Indonesia. Cerita wayang itu merupakan karya sastra Melayu atau sastra Indonesia 

lama yang mendapat pengaruh Hindu. Seperti yang dijabarkan oleh Liaw (dalam 

Fanani dkk 1996:1) bahwa proses masuknya sastra indonesia lama yang 

dipengaruhi oleh Hindu ke dalam sastra Indonesia melalui masa yang sangat lama 

dengan cara damai, dengan cara sastra dibawa oleh pedagang dari India. Jadi, 

masuknya pedagang India ini membawa berbagai ilmu pengetahuan bagi para raja 

di Melayu. Dengan demikian, pengaruh Hindu di tanah Melayu menjadi semakin 

kuat serta meresap di dalam diri orang-orang Melayu.  

Pada saat ini kebanyakan masyarakat Indonesia telah mengenal wayang. 

Wayang yang diartikan oleh Nurgiyantoro (2011:19) adalah sebuah wiracarita 

yang pada intinya mengisahkan kepahlawanan para tokoh yang berwatak baik 

menghadapi dan menumpas tokoh yang berwatak jahat. Dapat dilihat dari 

pengertian tersebut, bahwa wayang ini dapat digunakan sebagai pembentukan 

karaker peserta didik dengan mengetahui berbagai watak yang baik dan watak 

yang jahat. Peserta didik juga dapat mengetahui, watak yang pantas untuk ditiru 

dan yang pantas untuk ditinggalkan sebagai pembentukan karakter di usia sekolah 

dasar melalui tokoh wayang tersebut. 

 

b. Materi Bahasa Jawa Kelas V SD 

Pembelajaran Bahasa Jawa yang ada di Jawa Timur Dalam pasal 2 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tercantum “Bahasa daerah 
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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 sebagaimana tersebut dalam lampiran”. Jadi, dapat 

diketahui bahwa muatan lokal wajib diajarkan secara terpisah yang untuk daerah 

Jawa Timur adalah Bahasa Jawa dan untuk muatan lokal wajib daerah Madura 

adalah Bahasa Madura. Setiap daerah memiliki muatan lokal bahasa daerah 

sendiri, yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan gubernur yang telah 

ditetapkan. 

Bahasa Jawa dalam lampiran Pergub Jatim telah menjabarkan kompetensi 

dasar untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah mulai dari kelas I-VI. Seperti 

pembelajaran wayang yang terdapat pada kelas V ini memiliki Kompetensi Inti 

dan Kompetensi Dasar sebagai berikut : 

Tabel 2. 2 KI dan KD Kelas V 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

3. Memahani pengetahuan faktual dan 

konseptual dengan cara mengamati, 

menanya dan mencoba berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain 

3.5 mengenal, memahami, dan mngidentifikasi 

teks cerita pewayangan/topeng dhalang. 

 

Setelah mengetahui KI dan KD di atas, dapat diketahui indikator dalam 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa untuk memenuhi tujuan 

pembelajaran itu sendiri. Sesuai dengan KI dan KD tersebut dan setelah melihat 
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kebutuhan siswa, peneliti memilih indikator yang cocok untuk materi wayang ini 

yaitu (1) peserta didik menyebutkan tokoh-tokoh wayang dan (2) peserta 

menyebutkan karakter baik dari tokoh-tokoh tersebut. Tokoh-tokoh wayang yang 

dimaksud dalam hal ini yaitu Wayang Pandawa. Jadi, dari kedua indikator ini 

peserta didik SDLB akan membekali dirinya mengenal pembelajaran bahasa jawa 

dan bekal pengetahuan tentang karakter yang baik. 

 

c. Materi Wayang Pandawa 5 

Tokoh wayang memiliki karakter yang melekat pada pribadi masing-

masing wayang, seperti tokojh wayang Pandawa yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, 

Nakula dan Sadewa. Sri Wintala (2014:15) menyatakan bahwa setiap tokoh 

wayang memiliki karakter, oleh karena itu wayang bukan hanya dijadikan sebagai 

pertunjukan atau hiburan, tetapi wayang dijadikan sebagai pembelajaran bagi 

setiap penonton. Berikut nama tokoh wayang beserta karakter yang dimiliki : 

1) Yudistira 

 

Gambar 2. 2 Yudistira 

Pewayangan jawa mengisahkan bahwa Yudistira mengalami kesulitan 

sewaktu akan lahir dari Rahim ibunya yaitu Kunti. Maka Yudsitira merupakan 

titisan dari Bhetara Dharma atau dewa keadilan dan kebijaksanaan. Watak yang 
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dimiliki Yudistira yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi setiap manuasia 

adalah : baik hati, tidak sombong, sabar, santun, rendah hati, menghormati orang 

lain dan menghormati dirinya sendiri. Yudistira memiliki pusaka sakti yaitu 

Jamus Kalimasada yang diidentikkan dengan surat bertuliskan kalimah sahadat 

tersebut melambangkan Yudistira sebagai pemimpin Negara yang taat beragama. 

2) Bima  

 

Gambar 2. 3 Bima 

 

Bima adalah anak kedua dari Prabu Pandu. Bima merupakan titisan Batara 

Bayu (dewa angina) maka wajar bila dia pembelarni dan berlari membawa suara 

angina. Ketika lahir, Bima berupa bayi yang masih terbungkus daging hingga 8 

tahun lamanya. Semua senjata tidak mempan untuk mengeluarkan bayi tersebut, 

hingga pada akhirnya dapat terpecah oleh gading gajah.  

Bima keluar dengan badan yang besar dan tumbuh menjadi Ksatria, 

perkasa, berbadan tegap. Watak lain yang dimiliki Bima walaupun menjadi ksatria 

tetap berbakti kepada orangtua, saudara serta guru. Bima juga memiliki watak 

baik hati dan pemberani untuk kemakmuran bangsa dan Negara. 
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3) Arjuna 

 

Gambar 2. 4 Arjuna 

 

Arjuna merupakan putra ketiga Prabu Pandu. Arjuna adalah seorang 

ksatriya yang pada jaman Barata pilih/tiada duanya, sehingga memiliki julukan 

Lananging Jagat. Dengan julukan Lananging Jagat tersebut, mengandung arti 

bahwa Arjuna merupakan pahlawan yang benar-benar jantang dan berwatak 

ksatriya. Selain itu, dia memiliki ilmu yang tinggi. 

Makna dari nama Arjuna adalah bersinar terang, putting, bersih. Oleh 

karena itu, Arjuna memiliki sifat yang jernih yaitu kejujuran dan ketulusan. 

Arjuna juga memiliki watak pemberani, gesit dan cekatan dan suka menolong. 

4) Nakula 

 

Gambar 2. 5 Nakula 
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Nakula merupakan anak dari Prabu Pandu yang dilahirkan oleh dewi 

Madrim. Saat kecil hingga dewasa Nakula dan saudara kembarnya Sadewa diasuh 

oleh Kunti karena Dewi Madrim meninggal. Nakula hidup bersama dengan tiga 

saudaranya yaitu Yudistira, Bima, Arjuna. Nakula memiliki watak yang dapat 

menjadi teladan semua orang, tidak berbeda dengan semua saudaranya yang telah 

memiliki watak baik. Watak baik Nakula tersebut adalah berbakti kepada 

orangtua, mencintai saudara kembarnya serta ketiga saudaranya, arif dan 

bijaksana. 

5) Sadewa  

 

Gambar 2. 6 Sadewa 

 

Sadewa merupakan saudara kembar dari Nakula. Sadewa adalah anak 

bungsu dari Prabu Pandu. Perwatakan yang dimiliki oleh Sadewa sama dengan 

yang dimiliki oleh Nakula karena mereka sering melakukan hal secara bersama-

sama. Watak yang dimiliki adalah berbakti kepada orangtua, mencintai saudara-

saudaranya, arif bijaksana dan mengetahui hal yang akan terjadi. 
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d. Indikator Pengembangan 

Tabel 2. 3 Indikator Pengembangan Multimedia Interaktif 

Indikator Peserta 

Didik Tunagrahita 

Nilai PPK Tokoh Wayang 

Pandawa 

Karakter Yang 

Menjadi Teladan 

Penyesuaian diri 

dengan Tuhan 

Religius Yudistira 1. Taat beragama 

2. Rendah Hati 

Kepedulian terhadap 

bangsa 

Nasionalisme  Bima 1. Disiplin 

2. Pemberani Demi 

Kemakmuran 

Negara 

Kemampuan diri Mandiri Arjuna 1. Kreatif  

2. Kerja keras  

Sosialisasi Gotong Royong Nakula Sadewa 1. Kerja sama 

2. Tolong-

menolong 

Kepribadian Integritas Pandawa 5 

(Yudistira, Bima, 

Arjuna, Nakula & 

Sadewa) 

1. Tanggung Jawab 

2. Cinta kebenaran 

 

6. Multimedia Interaktif Wayang Berbasis Karakter 

Multimedia interaktif yang digunakan oleh peneliti adalah multimedia 

interaktif yang menggabungkan antara teks, suara, gambar, animasi, video. 

Multimedia interaktif ini akan berisikan materi wayang pandawa yang telah 

dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak tunagrahita SDN 

Punten 01. Multimedia interaktif yang peneliti gunakan menggunakan gambar 

animasi tokoh wayang Pandawa, dengan menggunakan audio yaitu rekaman suara 

peneliti serta lagu-lagu pengiring yang digunakan untuk memotivasi siswa 

melakukan pembelajaran. untuk teks yang digunakan, menggunakan teks bahasa 
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jawa, sesuai dengan audio. Untuk materi yang digunakan materi wayang Pandawa 

5 beserta karakter yang dimiliki. 

Berbagai cerita wayang memiliki karakter dan nilai-nilai positif, sehingga 

dapat dijadikan panutan dan dapat mempengaruhi karakter setiap orang yang 

mendengarkan cerita tersebut. Seperti wayang tokoh Pandawa Lima, wayang yang 

memiliki lima bersaudara ini adalah cerita wayang yang paling dasar untuk 

diberikan kepada anak sekolah dasar dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap 

tokoh wayang tersebut. Setiap orang yang mengetahui cerita wayang terutama 

Pandawa lima akan berpihak kepada para tokoh yang bersifat baik. Dengan seperti 

itu, wayang Pandawa lima ini dapat membantu untuk pembentukan karakter 

peserta didik dalam dunia pendidikan. 

Jadi, multimedia interaktif wayang berbasis karakter ini adalah multimedia 

interaktif yang menggabungkan antara audio, animasi, gambar, teks, serta video 

animasi yang digabungkan menjadi satu dengan peran utama wayang dengan 

berbasis karakter baik para wayang dengan menggunakan para tokoh wayang 

Pandawa Lima. Serta akan memberikan peserta didik nilai-nilai karakter yang 

baik. Hal itu akan menjadikan motifasi siswa untuk belajar Bahasa Jawa.  
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B. KAJIAN TEORI YANG RELEVAN 

 

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis Perbedaan Persamaan Hasil 

1 Nugraheni Dinasari, 

2015 

Pengembangan 

Multimedia Interaktif 

Sebagai Media 

Pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

Materi Koperasi Bagi 

Siswa Kelas IV SD 

Negeri 

Tegalpanggung 

Yogyakarta 

 

1. Pengembangan 

media untuk 

materi IPS 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

materi Bahasa 

Jawa. 

2. Pengembangan 

dilakukan pada 

kelas IV 

sedangkan 

peneliti 

melakukan 

penelitian pada 

kelas V 

 

1. Pengembangan 

Multimedia 

Interaktif 

multimedia 

interaktif yang 

dikembangkan 

layak digunakan 

dalam 

pembelajaran 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial materi 

Koperasi. 

2 

 

Kasilah Prihatin, 

2015 

Pengembangan 

Multimedia Interaktif 

Aksara Jawa Untuk 

Pembelajaran Bahasa 

Jawa Kelas V SD 

Negeri Sabdodadi 

Keyongan Bantul 

 

1. Media yang 

dikembangkan 

multimedia 

interaktif materi 

Aksara Jawa, 

sedangkan 

peneliti 

mengembangkan 

multimedia 

interaktif Wayang 

Pandawa 

 

1. Pengembangan 

Multimedia 

Interaktif 

2. Pengembangan 

media untuk 

Bahasa Jawa 

3. Penelitian untuk 

kelas V 

 

multimedia 

interaktif aksara 

Jawa untuk 

siswa kelas V 

SDN Sabdodadi 

yang dihasilkan 

telah memenuhi 

kriteria untuk 

digunakan 

sebagai media 

Bahasa Jawa 

3 Anggit Shita Devi & 

Siti Maisaroh, 2017 

Pengembangan 

Media Pembelajaran 

Pop-up Wayang 

Tokoh Pandhawa 

Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Jawa Kelas V 

SD 

 

1. Pengembangan 

media yang 

digunakan adalah 

Pop-up sedangkan 

peneliti 

menembangkan 

media multimedia 

interaktif 

1. Pengembangan 

Media untuk 

Bahasa Jawa 

2. Materi yang 

digunakan 

Wayang 

Pandawa 

3. Penelitian untuk 

kelas V 

ketuntasan 

belajar 45.45% 

pembelajaran 

sebelum 

menggunakan 

media, dan 

81.81% 

pembelajaran 

setelah 

menggunakan 

media 

pembelajaran. 

Jadi, dapat 

dinyatakan 

bahwa media 

layak 
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C. KERANGKA PIKIR 

 

  

 

 

Pengembangan Media Bahasa Jawa 

Kondisi Ideal : 

1. Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 

2014 pasal 2 menetapkan Bahasa 

Jawa sebagai muatan local wajib di 

seluruh sekolah 

2. Pendukung inovasi pembelajaran  

membantu mempermudah 

mencapai tujuan pembelajaran 

Teknik Pengumpulan Data : 

Observasi, wawancara, 

dokumentasi, angket 

 Perencanaan dan pengembangan 

Materi Wayang Pandawa Lima 

Analisis 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pengembangan multimedia interaktif wayang 

Pandawa berbasis karakter pada anak tunagrahita kelas V SDN Punten 01 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan kelayakan multimedia interaktif wayang 

Pandawa berbasis karakter pada anak tunagrahita kelas V SDN Punten 01 

Kondisi di lapangan berdasarkan 

analisis kebutuhan : 

1. kurang menguasai pembelajaran 

Bahasa Jawa 

2. Kurang tersedianya media 

pembelajaran khusus 

3. Menggunakan media video yang 

bersifat pasif 

4. Karakteristik anak tunagrahita 

yang aktif 

 

1. Bagaimaan pengembangan multimedia interaktif wayang Pandawa berbasis karakter 

pada anak tunagrahita kelas V di SDN Punten 01 

2. Bagaimana kelayakan penggunaan multimedia interaktif wayang Pandawa berbasis 

karakter pada anak tunagrahita kelas SDN Punten 01 

Model pengembangan 

ADDIE 

Teknik Analisis Data : 

Kualitatif & kuantitatif  

Desain 

Evaluasi 

Implementasi  

Pengembangan 
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