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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengembangan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran selalu mengalami perubahan dan perkembangan. 

Masing-masing media memiliki kelemahan dan perlu disesuaikan dengan kondisi 

saat ini, oleh karena itu perlu diadakan pembaruan atau pengembangan media. 

Pengembangan dalam arti luas berarti perubahan secara perlahan dan perubahan 

secara bertahap. Pengembangan dalam bidang teknologi pembelajaran 

(instructional technology) memiliki arti yang khusus, hal ini dijelaskan oleh Seels 

& Richey (dalam Setyosari, 2012:219) bahwa, pengembangan berarti proses 

menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. Bahan-bahan pembelajaran dapat 

meliputi bahan ajar dan media pembelajaran. 

Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang berarti perantara atau 

pengantar. Anitah dkk (2011:6.11) mengatakan bahwa, media pembelajaran pada 

hakikatnya merupakan perantara penyampaian pesan-pesan pembelajaran 

(messages) dari sumber pesan kepada penerima pesan (siswa). Media pembelajaran 

tidak terbatas pada peralatan (hardware), tetapi yang lebih utama yaitu pesan atau 

informasi (software) yang disajikan melalui peralatan (hardware) tersebut. Dengan 

demikian, konsep media pembelajaran yaitu adanya peralatan (hardware) dan pesan 

(software) yang disampaikan dalam satu kesatuan yang utuh.  

Berdasarkan dua pengertian diatas, pengembangan media pembelajaran 

merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan media
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pembelajaran berdasarkan teori yang sudah ada. Pengembangan media 

pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh guru. Terdapat 

sejumlah faktor perlunya dilakukan pengembangan media pembelajaran yaitu, 

keterbatasan media, media harus sesuai dengan tuntutan kurikulum, media harus 

sesuai karakteristik siswa, dan pengembangan media pembelajaran harus dapat 

memecahkan permasalahan-permasalahan berdasarkan analisis kebutuhan. 

Penggunaan dan pengembangan media pembelajaran memilik tujuan. 

Tujuan penggunaan media pembelajaran menurut Sanaky (dalam Suryani dkk, 

2018:8-9), yaitu mempermudahkan proses di kelas, meningkatkan efesiensi proses 

pembelajaran, menjaga relevansi antara materi pembelajaran dengan tujuan belajar, 

dan membantu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Tujuan 

pengembangan media pembelajaran yaitu, meningkatkan perhatian dan motivasi 

siswa terhadap materi pembelajaran. 

Secara umum media pembelajaran memiliki banyak fungsi, oleh sebab itu 

media pembelajaran harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini 

fungsi dari media pembelajaran menurut Sadiman (2010:17-18) : 

a. Media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berfikir, 

sehingga dapat mengurangi penyakit verbalisme. 

b. Mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. 

c. Mengurangi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 

d. Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariatif dapat 

mengatasi sikap pasif siswa. 
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Selain memiliki fungsi, media pembelajaran memiliki manfaat. Terdapat 

dua manfaat media pembelajaran yaitu, manfaat bagi guru dan manfaat bagi siswa. 

Manfaat media pembelajaran bagi guru dan siswa sebagai berikut : 

a. Manfaat media pembelajaran bagi guru, yaitu : 

1) membantu menarik perhatian dan memotivasi siswa untuk belajar; 

2) memiliki pedoman, arah dan urutan pengajaran yang sistematis; 

3) membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian materi pelajaran; 

4) membantu menyajikan materi lebih konkret, terutama materi pelajaran 

yang abstrak; 

5) memiliki variasi metode dan media yang digunakan agar pembelajaran 

tidak membosankan; 

6) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tanpa tekanan; 

7) membantu efisiensi dan mudah disampaikan; 

8) membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. 

b. Manfaat media pembelajaran bagi siswa, yaitu : 

1) menstimulus rasa ingin tahu untuk belajar; 

2) memotivasi siswa untuk belajar; 

3) memudahkan siswa memahami materi pembelajaran yang disajikan 

secara sistematis; 

4) memberikan suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan 

sehingga lebih fokus pada pembelajaran; 

5) memberikan siswa kesadaran memilih media pembelajaran terbaik 

untuk belajar melalui variasi media yang disajikan. 
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Landasan penggunaan dan pengembangan media pembelajaran menurut 

Hamdani (2011:255) ada empat, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, 

landasan teknologis dan landasan empiris. Berikut penjelasan masing-masing 

landasan penggunaan dan pengembangan media pembelajaran : 

a. Landasan Filosofis 

Landasan fiosofis menurut Hamdani (2011:255) yaitu, berbagai media 

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran membuat siswa 

mempunyai banyak pilihan yang sesuai dengan karakteristik pribadi siswa. Siswa 

dihargai harkat kemanusiannya, diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik 

cara maupun alat pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Menggunakan atau 

tidak menggunakan media dari hasil teknologi, proses pembelajaran yang dilakukan 

tetap dilakukan menggunakan pendekatan yang humanisasi. 

b. Landasan Psikologis 

Hamdani (2011:255) menjelaskan tentang landasan psikologis, bahwa siswa 

lebih mudah mempelajari dari hal-hal yang konkrit ke abstrak. Berkaitan dengan 

pernyataan tersebut, di dukung dengan pendapat dari para ahli. Pendapat pertama 

dari Jerome Bruner, mengemukakan bahwa dalam proses pembelajaran hendaknya 

menggunakan urutan dari belajar menggunakan gambar atau film kemudian belajar 

menggunakan simbol atau kata-kata. Pendapat kedua dari Charles F. Haban, 

mengemukakan bahwa nilai media terletak pada tingkat realistiknya (mulai yang 

paling konkrit ke paling abstrak) pada proses penanaman konsep. Pendapat ketiga 

dari Edgar Dale, membuat jenjang konkret – abstrak dimulai dari siswa yang 

berpartisipasi dalam pengalaman nyata, siswa sebagai pengamat kejadian nyata, 
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dilanjut ke siswa sebagai pengamat kejadian yang disajikan dengan media, dan 

terakhir siswa sebagai pengamat kejadian yang disajikan.  

c. Landasan Teknologis 

Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran yaitu memudahkan belajar siswa. 

Menurut Hartanto (2013:17) berkaitan dengan teknologi, media pembelajaran 

merupakan proses terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan 

pengorganisasian untuk menganalisis, mencari cara pemecahan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam proses 

pembelajaran. Pemecahan masalah dalam teknologi pembelajaran, dilakukan dalam 

bentuk kesatuan komponen-komponen sistem pembelajaran yang telah disusun 

serta dikombinasikan, sehingga menjadi sistem pembelajaran yang lengkap. 

Komponen-komponen tersebut meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, media, 

teknik dan latar. 

d. Landasan Empirik 

Berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara 

penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan 

hasil belajar. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih cepat memahami materi 

dengan menggunakan media visual, seperti film, video, atau gambar. Berbeda 

dengan siswa yang memiliki gaya visual, siswa yang memiliki gaya auditif lebih 

memahami materi dengan penggunaan media pembelajaran auditif, seperti rekaman 

suara, radio atau ceramah dari guru. Menurut Hartanto (2013:18) tentang landasan 

rasional empiris, menjelaskan bahwa pemilihan media pembelajaran harus 

mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik siswa, tujuan pembelajaran dan 

kriteria media pembelajaran yang baik. 
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Penggunaan media yang berlebihan dalam suatu kegiatan pembelajaran 

akan mengaburkan tujuan dan isi pembelajaran, sehingga perlu memahami 

mengenai berbagai jenis media beserta karakteristiknya. Jenis media pembelajaran 

menurut Anitah dkk (2011:6.16) dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu : 

1. Media Visual 

Media visual merupakan media yang mengandung pesan dalam bentuk 

gambar. Jenis media ini yang sering digunakan di Sekolah Dasar untuk membantu 

menyampaikan materi pembelajaran. Media visual terdiri dari media yang dapat 

diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan. Kelebihan media visual, 

antara lain interaksi yang kuat antara siswa dan lingkungan, meningkatkan daya 

tarik dan perhatian siswa, serta analisa lebih tajam. Kelemahan media visual, antara 

lain biaya produksi relatif mahal dan materi yang terkandung dalam media kurang 

mendetail karena terbatas dalam bentuk gambar atau tulisan tertentu. 

2. Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

atau suara. Penggunaan media audio dalam kegiatan pembelajaran pada umumnya 

untuk melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek keterampilan 

mendengarkan. Contoh media audio, yaitu kaset suara, CD audio, dan program 

radio. Kelebihan dari media audio yaitu, harganya relatif murah, bersikap mobile, 

menstimulus partisipasi aktif pendengar, dan melatih daya imajinas. Kelemahan 

dari media audio, yaitu dipahami secara baik oleh siswa yang mempunyai 

kemampuan dalam berfikir abstrak. 
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3. Media Audiovisual 

Media Audiovisual merupakan kombinasi antara media audio dan media 

visual, kombinasi tersebut membuat jenis media ini memiliki kemampuan yang 

lebih baik. Contoh dari media audiovisual antara lain video, televisi pendidikan, 

dan CD interaktif. Kelebihan media audiovisual, antara lain tidak membosankan, 

daya tarik sangat tinggi dan media yang mudah dimengerti dan dipahami. Meskipun 

media audiovisual memiliki kemampuan yang lebih baik, namun media ini 

memiliki beberapa kelemahan yaitu, biayanya relatif mahal, membutuhkan 

peralatan penunjang yang baik dan tidak dapat digunakan dimana saja dan kapan 

saja. 

Pada saat akan menggunakan dan mengembangkan media, maka diperlukan 

adanya pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Kegiatan pemilihan media 

pembelajaran, merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan penggunaan 

media pembelajaran. Jika salah dalam memilih media pembelajaran, maka akan 

berpengaruh terhadap keberasilan dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Sanjaya (dalam Hamdani, 2011:257) menjelaskan dasar pertimbangan pemilihan 

dan pengembangan media pembelajaran yang tepat, dengan menggunakan kata 

ACTION (Access, Cost, Technology, Interactivity, Organitation, Novelty) yaitu : 

a. Access, artinya kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam 

pemilihan dan pengembangan media. 

b. Cost, artinya pertimbangan biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk 

pengembangan media harus sesuai dengan manfaatnya. 

c. Teknology, artinya ketersediaan teknologi dan kemudahan dalam 

penggunaannya. 
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d. Interactivity, artinya pertimbangan bahwa media yang dipilih dan 

dikembangkan mampu menghadirkan komunikasi antara guru dan siswa 

serta antar siswa. 

e. Organization, artinya pertimbangan cara pengorganisasiannya. 

f. Novelty,artinya pertimbangan pemilihan dan pembaruan media. Media yang 

dilakukan pembaruan atau pengembangan akan lebih menarik dan baik. 

Pengembangan media pembelajaran terdiri atas tiga langkah yang harus 

dilakukan, yaitu perencanaan atau perancangan, produksi dan penilaian. Sadiman 

(2013:99) menjelaskan langkah-langkah pengembangan media sebagai berikut : 

a. Perencanaan pengembangan media, yang terdiri dari kegiatan : 

1) menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa 

2) perumusan tujuan instruksional 

3) merumuskan butir-butir materi 

4) pengembangan alat ukur keberhasilan 

b. Tahap produksi 

1) Membuat rancangan media 

2) Menyiapkan alat dan bahan 

3) Memproduksi/ membuat media pembelajaran 

c. Tahap uji coba dan revisi 
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Langkah-langkah pengembangan media pembelajaran terdapat pada 

Gambar 2.1, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Adaptasi Setyosari (2012:228) 

Gambar 2.1 Langkah-Langkah Pengembangan Media 
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perkembangan jaman, wayang ditampilkan dengan berbagai bahasa dan tidak hanya 

berpatokan dengan cerita atau legenda dari Jawa saja. Hal ini menuntut bahwa 

kesenian harus menyesuaikan dengan perkembangan pola pikir masyarakat. 

Wayang merupakan salah satu seni asli Indonesia yang harus 

dikembangkan. Di bidang pendidikan, wayang sebagai inovasi baru. Wayang 

dijadikan alternatif bagi guru sebagai media untuk meningkatkan minat, 

kemampuan serta hasil belajar terhadap pembelajaran yang dilakukan. Wayang 

digunakan sebagai media pembelajaran merupakan salah satu upaya mengenalkan 

dan mengangkat nilai budaya. Upaya mengenalkan dan mengangkat nilai budaya 

merupakan salah satu cara menunjukkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia.  

Media wayang karakter binatang (wakarbin) merupakan pengembangan 

dari media wayang kartun. Alasan diperlukannya pengembangan media wayang 

karakter binatang (wakarbin) yaitu, adanya kelemahan-kelemahan pada media 

wayang kartun yang digunakan sebelumnya. Sanjaya (dalam Hamdani, 2011:257) 

menjelaskan dasar pertimbangan pemilihan dan pengembangan media 

pembelajaran yang tepat, menggunakan kata ACTION (Access, Cost, Technology, 

Interactivity, Organitation, Novelty), yaitu : 

a. Access, artinya kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam 

pemilihan dan pengembangan media. 

Pengembangan media wayang karakter binatang (wakarbin) terbuat dari 

kertas karton, sehingga tersedia dengan mudah dan dapat dimanfaatkan 

sebagai media pembelajaran.  
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b. Cost, artinya pertimbangan biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk 

pengembangan media harus sesuai dengan manfaatnya. 

Biaya produksi pengembangan media wayang karakter binatang (wakarbin) 

relatif murah dan dapat digunakan secara berulang-ulang, sehingga efisiensi 

biaya dalam jangka panjang. 

c. Teknology, artinya ketersediaan teknologi dan kemudahan dalam 

penggunaannya. 

Pengembangan media wayang karakter binatang (wakarbin) terbuat dari 

kertas karton, sehingga media yang akan dikembangkan dapat dibuat sendiri 

atau memesan ke pengerajin wayang. Kemudahan dalam penggunaan dapat 

dioperasionalkan secara mandiri oleh siswa. 

d. Interactivity, artinya pertimbangan bahwa media yang dipilih dan 

dikembangkan mampu menghadirkan komunikasi antara guru dan siswa, 

serta antar siswa. 

Pengembangan media wayang karakter binatang (wakarbin) mampu 

menghadirkan komunikasi antara guru dan siswa, bahkan menghadirkan 

komunikasi antar siswa.  

e. Organization, artinya pertimbangan cara pengorganisasiannya. 

Cara pengorganisasian penggunaan media wayang karakter binatang 

(wakarbin) dengan berkelompok. Jumlah masing-masing kelompok sesuai 

dengan tokoh yang ada dalam cerita. Terdapat kelompok yang bertugas 

untuk bercerita, serta ada kelompok yang bertugas untuk menyimak 

(mendengarkan) dan mengerjakan soal yang telah disediakan guru. 
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f. Novelty, artinya pertimbangan pemilihan dan pembaruan media. Media 

yang dilakukan pembaruan atau pengembangan lebih menarik dan baik. 

Media wayang karakter binatang (wakarbin) merupakan media hasil 

pengembangan dari media wayang kartun. Diharapkan media wayang 

karakter binatang (wakarbin) lebih menarik minat belajar siswa dan lebih 

baik dari media sebelumnya. 

Media wayang karakter binatang (wakarbin) merupakan jenis media visual 

berbentuk tiga dimensi. Anitah dkk (2011:6.28) menjelaskan bahwa media visual 

berbentuk tiga dimensi merupakan alat bantu dalam pembelajaran yang dapat 

dilihat, dipegang, serta memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa. 

Ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media wayang karakter binatang (wakarbin) 

termasuk media rancangan. Sadiman (2010:83) menjelaskan bahwa ditinjau dari 

kesiapan pengadaan, media dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu media jadi 

(media by utilization) karena terdapat di pasaran luas dalam keadaan siap pakai, dan  

media rancang (media by design) karena media yang dirancang dan dipersiapkan 

secara khusus untuk tujuan pembelajaran tertentu. 

Media wayang karakter binatang (wakarbin) digunakan sebagai media 

pembelajaran untuk materi bercerita pada cerita rakyat jenis fabel. Pengembangan 

media tersebut sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 Sekolah Dasar. Standar kompetensi: 5. 

Memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan 

secara lisan, sedangkan kompetensi dasar 5.2 mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, 

tema, latar, amanat). Penggunaan wayang karakter binatang (wakarbin) sebagai 

media pembelajaran mampu mencapai empat keterampilan dasar berbahasa yaitu 



24 
 

 

mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca, dan menulis, selain itu mampu 

untuk menanamkan nilai karakter. 

Menanamkan nilai karakter tersebut melalui cerita dengan penggunaan 

media wayang karakter binatang (wakarbin). Yuni (2012:4) mengatakan bahwa 

telah terjadi degradasi moral atau karakter pada anak-anak penerus bangsa. Oleh 

karena itu, perlu peran penting pendidikan dalam melakukan pencegahan dini. 

Penanaman nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tidak langsung akan 

membentuk siswa yang berkarakter. 

Media wayang karakter binatang (wakarbin) yang dikembangkan 

merupakan hasil desain peneliti. Keterbatasan keterampilan yang dimiliki oleh 

peneliti, maka pembuatan media tersebut dilakukan oleh pengerajin wayang. 

Wayang karakter binatang (wakarbin) merupakan media pembelajaran yang terbuat 

dari kertas karton. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengerajin wayang, 

langkah-langkah pembuatan media wayang karakter binatang (wakarbin) sebagai 

berikut : 

a. menyiapkan bahan seperti kertas karton tebal, bambu, cat, dan kawat tipis 

b. menyiapkan alat seperti gunting, cutter dan kuas 

c. mengambil kertas karton, lalu menggambar kedua sisi sesuai pola 

d. memotong pola yang sudah digambar menggunakan gunting 

e. mewarnai kertas karton yang sudah dipotong pada satu sisi terlebih dahulu 

menggunakan cat sesuai dengan desain  

f. menjemur kertas karton yang sudah dicat sampai cat kering 

g. mewarnai sisi kertas yang belum diwarna menggunakan cat 

h. menjemur kertas karton yang sudah dicat sampai cat kering 
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i. memotong bambu, diruncingkan bagian bawah, lalu cat warna hitam dan 

jemur hingga cat kering 

j. wayang yang kedua sisinya sudah diwarna, selanjutnya memberi pegangan 

wayang dari bambu 

k. memberi lubang pada wayang dengan menggunakan paku, lalu menali 

bambu menggunakan kawat tipis 

Setelah mengetahui langkah-langkah pembuatan wayang karakter binatang 

(wakarbin) tersebut, selanjutnya langkah-langkah menggunakan media wayang 

karakter binatang (wakarbin) adalah : 

a. Siswa membentuk kelompok yang jumlah anggotanya menyesuaikan 

jumlah tokoh cerita 

b. Ketua kelompok berkumpul untuk menentukan undian tampil bertugas 

sebagai tim dalang 

c. Kelompok yang menerima nomor paling rendah bermain terlebih dahulu 

sebagai tim dalang, sedangkan kelompok lainnya bertugas menyimak. 

d. Tim dalang bertugas bercerita sesuai cerita yang disediakan 

e. Kelompok yang bertugas menyimak, akan mendapatkan lembar soal yang 

berkaitan dengan cerita yang didengarkan. 

Media wayang karakter binatang (wakarbin) sebagai pengembangan media 

pembelajaran, memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pengembangan 

media wayang karakter binatang (wakarbin), yaitu : 

a. Menarik perhatian siswa, memberikan pengalaman langsung 

b. Melibatan panca indera secara langsung, sehingga membuat pembelajaran 

lebih berkesan dibenak siswa. 
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c. Memudahkan siswa memahami alur cerita. 

d. Penggambaran tokoh yang abstrak menjadi nyata. 

e. Media dapat digunakan berulang-ulang, sehingga efesiensi biaya dalam 

jangka waktu yang panjang. 

f. Siswa mampu mencapai empat keterampilan dasar berbahasa yaitu 

mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca, dan menulis dalam satu 

kegiatan pembelajaran. 

g. Digunakan dalam kegiatan yang sifatnya berkelompok. 

h. Upaya dalam melestarikan budaya bangsa. 

Pengembangan media wayang karakter binatang (wakarbin) selain memiliki 

kelebihan, namun juga memiliki kelemahan yaitu: 

a. Penggunaan hanya terbatas pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi 

bercerita fabel, karena dirancang untuk materi tersebut berdasarkan analisis 

kebutuhan. 

b. Karakter yang tersedia terbatas, karena fokus penelitian dan pengembangan 

media ini untuk materi fabel atau cerita tentang kehidupan binatang 

c. Mobilitas media rendah, karena media dipertunjukan di depan kelas. 

 

3. Kemampuan Bercerita 

Bercerita merupakan salah satu bagian dari keterampilan berbicara, 

sedangkan berbicara merupakan salah satu dari keterampilan berbahasa. Ada empat 

keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan mendengarkan (menyimak), menulis, 

membaca dan berbicara. Kemampuan berbicara merupakan kemampuan yang 

sangat penting dalam belajar bahasa, bahkan sangat penting dalam kehidupan 
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sehari-hari. Hakikat bercerita menurut Mulgrave (dalam Sukidi, 2016:19) berbicara 

sebagai ungkapan pikiran, gagasan dan perasaan dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. 

Berbicara merupakan keterampilan yang memiliki tingkat kesulitan cukup 

tinggi dibandingkan keterampilan berbahasa yang lain.  Pressley dan Stahl (dalam 

Yuni, 2011:3) mengatakan bahwa ketika keterampilan berbicara tercapai, maka 

siswa memiliki modal yang kuat untuk mencapai perkembangan kognitif dan 

psikososial yang optimal. Kemampuan berbicara dalam pembelajaran dapat melalui 

kegiatan berdiskusi, dialog, menyampaikan pengumuman, pidato, dan bercerita. 

 Kemampuan bercerita merupakan kecakapan menyampaikan cerita kepada 

orang lain secara lisan. Ada tiga komponen bercerita, yaitu orang yang bercerita, 

cerita atau karangan dan penyimak. Tiga komponen tersebut dalam kegiatan 

bercerita wajib ada. Bercerita memliki manfaat, antara lain memberikan hiburan, 

mengajarkan kebenaran serta memberika keteladanan 

Diperlukan persiapan dan latihan agar mahir dalam bercerita. Persyaratan 

yang perlu diperhatikan diantaranya penguasaan dan penghayatan cerita, 

penyelarasan dengan situasi dan kondisi, pemilihan dan penyusunan kalimat, 

pengekspresian yang alami serta keberanian. Kemampuan bercerita dinilai dengan 

empat aspek, yaitu ketepatan pengucapan kata, ketepatan pengucapan kalimat, 

intonasi serta kelancaran. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang mendukung dalam penelitian dan 

pengembangan media wayang karakter binatang (wakarbin), diantaranya penelitian 

yang berjudul: 
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1. Pengembangan Media GAYANGHETUM (Gambar Wayang Hewan Dan 

Tumbuhan) dalam Pembelajaran Tematik Terintegrasi Kelas IV Sekolah 

Dasar oleh Rizki Oktavianti dan Agus Wiyanto pada tahun 2014. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, media GAYANGHETUM (Gambar 

Wayang Hewan Dan Tumbuhan) efektif digunakan dalam proses 

pembelajaran. Hal ini berdasarkan hasil analisis uji validator media, materi, 

guru dan siswa.  

2. Pemanfaatan Media Wayang Kartun untuk Meningkatkan Keterampilan 

Mengomunikasikan Cerita Narasi oleh Tri Mutoharoh, Suharno, dan 

Hatono pada tahun 2015. 

Hasil penelitian yang dilakukan di kelas II SD Negeri Laweyan No. 54 

Surakarta, menunjukkan bahwa pemanfaatan media wayang kartun dalam 

proses pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan mengomunikasikan 

cerita narasi pada siswa Sekolah Dasar. 

3. Pengembangan Media Wayang Tematik pada Tema Indahnya Negeriku 

sebagai Pendukung Scientific Approach Kelas IV Sekolah Dasar oleh Hersa 

Zafira dan Filia Prima A pada tahun 2017. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa media wayang tematik layak digunakan 

sebagai pendukung scientific approach dalam pembelajaran tematik tema 

Indahnya Negeriku subtema Keindahan Alam Negeriku pembelajaran 5 

siswa kelas IV Sekolah Dasar. Penerapan media wayang tematik untuk 

membantu siswa mudah memahami tema dalam pembelajaran tematik. 
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Berikut ini tabel yang menjelaskan persamaan dan perbedaan antara 

penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan, dengan penelitian-penelitian 

yang relevan : 

 
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian yang Relevan 

Nama/Tahun Judul Persamaan Perbedaan 

Rizki Oktavianti 

dan Agus 

Wiyanto/ 2014 

Pengembangan Media 

GAYANGHETUM 

(Gambar Wayang 
Hewan Dan Tumbuhan) 

dalam Pembelajaran 

Tematik Terintegrasi 

Kelas IV Sekolah Dasar 

1. Jenis penelitian 

yang digunakan 

yaitu R&D 
2. Penelitian dilakukan 

di jenjang Sekolah 

Dasar 

1. Jenis wayang yang 

dikembangkan, 

yaitu gambar 
wayang hewan dan 

tumbuhan 

2. Media digunakan 

pada pembelajaran 

tematik 

 

Tri Mutoharoh 

Suharno 

Hatono/ 

2015 

Pemanfaatan Media 

Wayang Kartun untuk 

Meningkatkan 

Keterampilan 

Mengomunikasikan 

Cerita Narasi 

1. Keterampilan 

berbahasa yang 

diteliti, yaitu 

keterampilan 

bercerita 

2. Penelitian dilakukan 

di jenjang Sekolah 
Dasar 

1. Jenis cerita yang 

digunakan, yaitu 

cerita narasi 

2. Jenis penelitian 

yang digunakan 

yaitu PTK 

3. Jenis wayang yang 
digunakan, yaitu 

wayang kartun 

Hersa Zafira dan 

Filia Prima A/ 

2017 

Pengembangan Media 

Wayang Tematik pada 

Tema Indahnya 

Negeriku sebagai 

Pendukung Scientific 

Approach Kelas IV 

Sekolah Dasar 

1. Jenis penelitian 

yang digunakan 

yaitu R&D 

2. Penelitian 

dilakukan di jenjang 

Sekolah Dasar 

1. Jenis wayang yang 

dikembangkan, 

yaitu wayang 

tematik 

2. Media digunakan 

pada pembelajaran 

tematik 

Sumber : Olahan Peneliti 
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C. Kerangka Pikir

Sumber : Olahan Peneliti 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

Penggunaan media pembelajaran bahasa 

Indonesia materi bercerita pada kelas 5 

Sekolah Dasar 

Kondisi Ideal 

Media pembelajaran membantu siswa 

dalam memahami materi (cerita), serta 

media yang digunakan harus memiliki 

kriteria media yang ideal, antara lain 

sesuai dengan konsep pembelajaran, tahan 

lama, bentuk dan warna menarik, serta 

ukurannya ideal, sehingga dapat dijangkau 

dalam satu kelas. 

Kondisi di Lapangan 

Siswa sulit memahami materi (cerita), 

media yang digunakan sesuai dengan 

konsep pembelajaran, namun tidak tahan 

lama (terbuat dari kertas),warna kurang 

menarik, serta ukurannya terlalu kecil, 

sehingga tidak dapat di jangkau dalam 

satu kelas 

Analisis Kebutuhan 

Media pembelajaran yang sesuai 

dengan kriteria media yang ideal, serta 

mengangkat nilai kebudayaan pada 

pembelajaran 

Permasalahan lain 

Wayang sebagai kesenian dan 

kebudayaan asli Indonesia kurang 

diminati oleh masyarakat dan 

mengalami pergeseran di era 

globalisasi. 

Solusi 

Pengembangan media wayang 

Model Penelitian dan Pengembangan 

ADDIE 

(Analysis, Design, Development, 

Implementation and Evaluation) 

Produk 

Pengembangan media wayang karakter 

binatang (wakarbin) materi bercerita 

pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar 


