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ABSTRAK 

Pergiwo, Ira Wati. 2017. Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berdasarkan 
Lagu–Lagu Berbahasa Jawa Sebagai Media Penanaman Nilai Karakter 
Anak Usia Dini Di Kabupaten Pemalang. Skripsi, Jurusan Bahasa dan 

Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I : Joko Sukoyo, S.Pd., M.Pd, Pembimbing II : Drs. 

Widodo, M.Pd. 

Kata Kunci : karakter, buku cerita bergambar, lagu-lagu berbahasa Jawa 

 Pendidikan karakter sangat penting di dunia pendidikan, khususnya pada 

masa kanak-kanak, karena masa kanak-kanak yaitu masa yang efektif untuk 

menanamkan nilai-nilai karakter. Berdasarkan pengamatan pada PAUD di 

kabupaten Pemalang, peneliti menemukan masalah yang terjadi di lapangan yaitu 

kurangnya media yang dapat digunakan sebagai penanaman nilai karakter siswa, 

selain itu anak usia dini kurang tertarik pada materi tembang. Selain itu, anak-

anak kurang mengetahui mengenai lagu-lagu berbahasa Jawa. Peneliti mempunyai 

gagasan untuk mencoba mengembangkan sebuah buku yang menarik, kreatif dan 

inovatif yaitu buku cerita bergambar berbasis lagu-lagu berbahasa Jawa sebagai 

penanaman nilai pendidikan karakter untuk anak usia dini. Selain itu, buku 

tersebut dapat dijadikan suatu upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan 

apresiasi. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana kebutuhan guru 

terhadap buku cerita bergambar berdasarkan lagu-lagu berbahasa Jawa sebagai 

media penanaman nilai karakter anak usia dini di kabupaten Pemalang, (2) 

Bagaimana pengembangan buku cerita bergambar berdasarkan lagu-lagu 

berbahasa Jawa sebagai media penanaman nilai karakter anak usia dini di 

kabupaten Pemalang. Tujuan dari penelitian yaitu untuk 1) mendeskripsikan 

kebutuhan guru terhadap buku cerita bergambar berdasarkan lagu-lagu berbahasa 

Jawa sebagai media penanaman nilai karakter anak usia dini dan 2) 

mengembangkan buku cerita bergambar berdasarkan lagu-lagu berbahasa Jawa 

sebagai media penanaman nilai karakter anak usia dini.  

 Desain penelitian ini adalah Research and Development (R&D). Analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data 

yang dikumpulkan untuk keperluan penelitian ini yaitu kebutuhan guru tentang 

pengembangan media pembelajaran buku cerita bergambar berdasarkan lagu-lagu 

berbahasa Jawa sebagai penanaman nilai karakter, dan analisis data uji validasi 

ahli dan analisis uji ahli grafis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
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observasi, teknik wawancara, lan teknik angket yang berupa angket kebutuhan 

guru dan angket validasi. 

 Hasil penelitian ini adalah produk cerita bergambar sebagai penanaman nilai 

karakter untuk anak usia dini di kabupaten Pemalang. Karakter yang disisipkan di 

prototipe buku cerita bergambar yang dikembangkan oleh peneliti yaitu menjaga 

lingkungan dan mandiri. Prototipe yang disusun berdasarkan angket kebutuhan 

guru dan telah direvisi berdasarkan masukan yang diberikan oleh ahli grafis dan 

materi. Saran dari penelitian ini yaitu buku ini dapat digunakan sebagai media 

penanaman karakter pada siswa  di sekolah PAUD. Selain itu, untuk mengetahui 

keefektifan media ini, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. 
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SARI 

Pergiwo, Ira Wati. 2017. Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berdasarkan 
Lagu–Lagu Berbahasa Jawa Sebagai Media Penanaman Nilai Karakter 
Anak Usia Dini Di Kabupaten Pemalang. Skripsi, Jurusan Bahasa dan 

Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I : Joko Sukoyo, S.Pd., M.Pd, Pembimbing II : Drs. 

Widodo, M.Pd. 

Tembung Pangrunut : karakter, buku crita bergambar, tembang berbasa Jawa 

 Pendidikan karakter iku wigati ing donya pendidikan, mligine kanggo 
bocah-bocah, amarga wektu bocah-bocah yaiku wektu kang efektif kanggo 
nanamke nilai-nilai karakter. Adhedasar pangamatan ing PAUD ing kabupaten 
Pemalang, peneliti nemoake masalah kang ono ing lapangan yaiku kurange 
media kang bisa digunakake kanggo penanaman nilai karakter bocah usia dini 
kang ngenal lagu-lagu berbasa Jawa, bocah usia dini uga kurang tertarik sinau 
ing materi tembang-tembang berbasa Jawa lan kurang mangerteni tembang 
berbasa Jawa. Peneliti duweni gagasan kanggo ngembangake buku kang narik 
kawigaten siswa, kreatif lan inovatif yaiku buku cerita bergambar kang njerone 
lagu-lagu  berbahasa Jawa karakter kanggo bocah usia dini. Buku iku uga bisa 
didadekake salah sawijining upaya pelestarian kebudayaan kang liwat kegiatan 
apresiasi.  
 Perkara sing kababar ing panaliten iki yaiku (1) apa wae kebutuhane guru 
babagan buku crita anak basa Jawa karakter mandhiri lan njaga lingkungan, (2) 
kepriye prototipe buku crita bergambar kang njeroning lagu-lagu berbahasa 
Jawa kang digunakake kanggo media nanamaken nilai karakter marang bocah 
usia dini ing kabupaten Pemalang lan kepriye asil uji validasi prototipe. Ancase 
panaliten iki yaiku kanggo njlentreahake kebutuhane guru lan siswa marang buku 
crita anak basa Jawa karakter ngembangake prototipe buku. Tujuwan panaliten 
iki yaiku (1) ndeskrpsiake kabutuhan guru marang buku buku cerita bergambar 
kang njerone lagu-lagu  berbahasa Jawa karakter kanggo bocah usia dini lan (2) 
ngembangake buku buku cerita bergambar kang njerone lagu-lagu  berbahasa 
Jawa karakter kanggo bocah usia dini. 
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 Desain panaliten iki awujud Research and Development (RND) sing 
dilakoni kanthi nduweni lelandhesan. Analisis kang dilakoni ing panaliten iki 
yaiku analisis deskriptif kualitatif. Data kang dikumpulake kanggo panaliten iki 
yaiku analisis kebutuhan guru lan siswa marang pengembangan media 
pembelajaran buku cerita bergambar adhedasar lagu-lagu berbahasa Jawa 
sebagai penanaman nilai karakter, dan analisis data uji validasi ahli dan analisis 
uji ahli grafis. Teknik pengumpulan data migunakake teknik observasi, teknik 
wawancara, lan teknik angket kang berupa angket kebutuhan guru lan angket 
validasi. 
 Miturut asil panaliten iki yaiku produk iki kasusun kanggo nanamake nilai 
karakter kanggo bocah usia dini ing kabupaten Pemalang. Karakter kang 
disisipake ing prototipe buku cerita bergambar kang dikembangake kaliyan 
panaliten yaiku njaga lingkungan lan mandhiri. Iki asil saking panaliten yaiku 
prototipe kang disusun adhedasar angket kebutuhan guru lan uwes direvisi 
adhedasar saran saka uji grafis lan materi. Saran saka panaliten iki yaiku buku 
iki bisa digunakake kanggo media penanaman karakter ing sekolah PAUD. 
Kanggo mangerteni keefektifan  media iki, bisa dilakokake penelitian maneh. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masa kanak-kanak merupakan masa yang efektif untuk memulai pengenalan 

dan pembinaan kesenian tradisional, salah satunya yaitu dengan mengenalkan 

lagu-lagu tradisional yang berbahasa jawa sebagai pengenalan dalam 

pembelajaran di kelas agar anak usia dini lebih banyak lagi mengenal lagu-lagu 

tradisional khususnya lagu-lagu yang berbahasa Jawa.   

Berdasarkan observasi awal di PAUD Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten 

Pemalang, diketahui bahwa anak usia dini kurang mengenal dan mereka jarang 

menyanyikan lagu-lagu berbahasa Jawa. Kondisi ini semakin bertambah buruk 

dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi yang memudahkan masuknya 

lagu-lagu modern yang berbahasa Indonesia dan mengakibatkan anak usia dini 

lebih tertarik pada lagu-lagu modern dibandingkan dengan lagu-lagu berbahasa 

jawa. Sering kita jumpai bahwa anak usia dini jaman sekarang tidak bisa 

menyanyikan lagu-lagu berbahasa jawa, mereka bahkan tidak tahu dan ironisnya 

mereka lebih hafal lagu yang bukan porsi untuk anak usia dini, misalnya lagu 

dangdut yang berjudul Sambalado dan lagu-lagu yang ada di dalam sinetron Anak 

Jalanan mereka bahkan hafal lagu-lagu yang ada di dalam sinetron tersebut.  

Selain itu kurangnya ketersediaan media yang mampu menarik minat belajar 

anak usia dini dalam mengenal lagu-lagu berbahasa Jawa. Saat ini guru di PAUD 

Mojo Kecamatan Ulujami hanya menggunakan media buku pepak bahasa Jawa 



2 

 

sehingga anak usia dini pun kurang tertarik belajar pada materi tembang. Padahal, 

penggunaan media pembelajaran yang tepat merupakan salah satu solusi 

tercapainya suatu kompetensi dan tujuan pembelajaran.  

Media merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh dalam 

proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang 

digunakan oleh seseorang pengirim (guru) kepada seseorang penerima (siswa) 

untuk memberikan informasi sehingga dapat merangsang pikiran, minat, serta 

perhatian penerima (siswa) sehingga terjadilah proses pembelajaran.  

Buku merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat penting. Dalam 

dunia pendidikan, buku merupakan salah satu bagian dari kelangsungan suatu 

pendidikan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan pendidikan dapat melalui sarana 

buku, guru dapat mengelola kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien 

lewat sarana buku.  

Dalam laman http://google.com/konsep pendidikan karakter perspektif 

Thomas Lickona.html, setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk 

berkarakter sesuai dengan fitrah penciptaan manusia saat dilahirkan, akan tetapi 

dalam kehidupannya kemudian memerlukan proses yang panjang. Oleh karena itu 

pendidikan karakter sebagai usaha aktif untuk membentuk kebiasaan baik, perlu 

ditanamkan terus sebagai sifat kebaikan anak sejak kecil. Thomas Lickona 

menjelaskan bahwa karakter terdiri atas 3 bagian yang saling terkait, yaitu 

pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan tentang moral (moral 

feeling) dan perilaku bermoral (moral behavior). Artinya, manusia yang 
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berkarakter adalah individu yang mengetahui tentang kebaikan (loving the good), 

dan melakukan kebaikan (acting the good).  

Pendidikan karakter bukan saja dapat membuat seseorang anak mempunyai 

akhlak yang mulia, tetapi juga dapat meningkatkan keberhasilan akademiknya. 

Beberapa hasil penelitian bahwa ada kaitan erat antara keberhasilan pendidikan 

karakter, dengan keberhasilan akademik serta perilaku pra-sosial anak, sehingga 

diperlukan suasana lembaga PAUD yang menyenangkan dan kondusif untuk 

proses belajar mengajar yang efektif. 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di lapangan tersebut, peneliti 

mempunyai gagasan untuk mencoba mengembangkan sebuah buku yang menarik, 

kreatif dan inovatif yaitu buku cerita bergambar berbasis lagu-lagu berbahasa 

jawa sebagai penanaman nilai pendidikan karakter untuk anak usia dini. Selain 

itu, buku tersebut dapat dijadikan suatu upaya pelestarian kebudayaan melalui 

kegiatan apresiasi. Kegiatan apresiasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

serta memanfaatkan media tersebut untuk memperkenalkan dan menyalurkan 

informasi, pesan, atau materi tersebut kepada anak usia dini. Sehingga 

memudahkan siswa PAUD dalam proses pembelajaran di dalam kelas.  

1.2 Identifikasi Masalah  

Identifikasi masalah dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut : 

1. Anak usia dini kurang menguasai lagu-lagu berbahasa jawa 

2. Terbatasnya buku-buku tentang lagu-lagu berbahasa jawa 

3. Terbatasnya buku bergambar berbahasa Jawa yang memuat nilai karakter 

4. Anak usia dini kurang tertarik dengan media yang ada 
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5. Anak usia dini lebih mengenal lagu dangdut dibandikan lagu-lagu 

berbahasa jawa. 

1.3 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti memfokuskan pada  

permasalahan keterbatasan buku cerita bergambar berbahasa jawa sebagai media 

penanaman karakter yang tersedia di sekolah.  

 Berdasarkan paparan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah 

terhadap pengembangan buku cerita bergambar berbahasa Jawa berbasis 

pendidikan karakter. Produk yang akan peneliti hasilkan nantinya merupakan 

buku cerita bergambar berdasarkan lagu-lagu berbahasa Jawa yang mengusung 

tema pendidikan karakter  pada anak usia dini. Pengembangan buku cerita 

bergambar berdasarkan lagu-lagu berbahasa jawa ini diharapkan mampu 

menambah ketersediaan buku cerita bergambar bahasa Jawa serta membantu 

menumbuhkan minat baca pada anak. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan 

bahwa buku ini dapat dimanfaatkan oleh orang tua dalam upaya penanaman 

karakter anak di lingkungan dan sekolah. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, 

maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

(1) Bagaimana kebutuhan guru terhadap buku cerita bergambar berdasarkan lagu-

lagu berbahasa jawa sebagai media penanaman nilai karakter anak usia dini di 

Kabupaten Pemalang? 
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(2) Bagaimana pengembangan buku cerita bergambar berdasarkan lagu-lagu 

berbahasa jawa sebagai media penanaman nilai karakter anak usia dini di 

Kabupaten Pemalang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Mendeskripsikan kebutuhan guru terhadap buku cerita bergambar berdasarkan 

lagu-lagu berbahasa Jawa sebagai media penanaman nilai karakter anak usia 

dini 

(2) Mengembangkan buku cerita bergambar berdasarkan lagu-lagu berbahasa 

Jawa sebagai media penanaman nilai karakter anak usia dini. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan bukan karena tanpa alasan, melainkan karena ingin 

memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Sesuai dengan tujuan penelitian, 

maka penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis 

dan maupun praktis. Berikut penjabaran dari manfaat penelitian ini. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah karya ilmiah mengenai 

usaha pengembangan buku cerita bergambar berdasarkan lagu-lagu 

berbahasa jawa sebagai media penanaman nilai karakter anak usia dini. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian pengembangan 

buku cerita bergambar berdasarkan lagu-lagu berbahasa jawa sebagai media 

penanaman nilai karakter khususnya untuk anak usia dini. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis penelitian ini adalah menghasilkan sebuah produk yang 

berupa buku cerita bergambar berdasarkan lagu-lagu berbahasa jawa. Oleh karena 

itu, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat: 

a) bagi anak usia dini, media buku cerita bergambar berdasarkan lagu-lagu 

berbahasa jawa dapat memberikan pengalaman belajar yang berkesan dan 

menyenangkan. 

b) bagi orang tua, media buku cerita bergambar berdasarkan lagu-lagu 

berbahasa Jawa dapat memberikan penggambaran dan masukan bagi orang 

tua tentang bagaimana isi dan fungsi buku cerita bergambar berbasis lagu-

lagu berbahasa jawa sebagai media penanaman nilai karakter. 

c) guru, media buku cerita bergambar berdasarkan lagu-lagu berbahasa Jawa 

dapat memberikan sumbangan saran bagi guru yang bersangkutan yang 

selama ini mengalami kesulitan atau hambatan dalam mengajar pendidikan 

karakter. Di samping itu juga, dapat meningkatkan peranan guru dalam 

mendampingi peserta didiknya dalam melakukan kegiatan pembelajaran.  
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BAB II 

  KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS  

 

Penelitian ini membahas tentang pengembangan buku cerita bergambar 

berdasarkan lagu-lagu berbahasa Jawa sebagai media penanaman nilai karakter 

anak usia dini, oleh karena itu dalam kajian pustaka diperlukan teori-teori yang 

relevan. Dalam bab ini tinjauan pustaka meliputi (1) kajian pustaka, (2) landasan 

teori. 

2.1  Kajian Pustaka 

 Sebuah penelitian merupakan suatu tindakan yang terealisasi dari hasil 

berpikir dan mengamati yang tidak terlepas dari sebuah pernyataan atau penelitian 

yang telah ada sebelumnya. Tinjauan pada hasil penelitian terdahulu berguna 

untuk mengetahui relevansi sebuah penelitian yang akan dilakukan. Beberapa 

peneliti dengan topik yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Ningsih (2012), Cholifah (2012), Utami (2013), Sukaya dan 

Widodo (2015) yang melakukan penelitian pengembangan serta jurnal yang 

ditulis oleh Anggit (2010). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2012) yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Lagu Dolanan Siswa Kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Menggunakan Aplikasi Macromedia Flas Profesional 8”. 

Dalam skripsi tersebut, Ningsih berhasil melakukan penelitian pengembangan 

untuk menghasilkan media pembelajaran lagu dolanan bagi siswa kelas VII SMP. 

Materi lagu dolanan dikembangkan dengan menggunakan aplikasi Macromedia 
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Flas Professional 8 bentuk media interaktif. Hasil uji coba penggunaan media 

pembelajaran lagu dolanan dalam kompetensi dasar melakukan tembang dolanan 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Wetes diperoleh hasil sebesar 81% siswa 

dapat mencapai KKM yang ditentukan oleh pihak sekolah. Hasil uji coba diatas  

menunjukan bahwa media pembelajaran lagu dolanan dapat menarik minat siswa 

dan membantu dalam pembelajaran lagu dolanan. 

 Penelitian Ningsih (2012) memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaan antara penelitian Ningsih dengan penelitian ini adalah 

sama-sama menjadikan pembelajaran tembang dolanan sebagai fokus penelitian. 

Perbedaan antara penelitian Ningsih dengan penelitian ini adalah pada sasaran 

penelitian. Ningsih (2012) melakukan penelitian untuk siswa SMP kelas VII, 

sedangkan penelitian ini untuk anak usia dini. selain itu, Ningsih (2012) 

melakukan penelitian yang menghasilkan suatu produk berupa media 

pembelajaran interaktif lagu dolanan yang diaplikasikan dengan program 

Macromedia Flas Professional 8, sedangkan pada penelitian ini akan dihasilkan 

buku cerita bergambar berbahasa jawa sebagai media penanaman nilai karakter. 

 Cholifah  (2012)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “ Pengembangan 

Bahan Ajar Mengapresiasi Cerita Anak Berwawasan Pendidikan Karakter bagi 

Siswa Sekolah Dasar Kelas Tinggi”. Penelitian ini  mengupas tentang pembuatan 

bahan ajar pada keterampilan mengapresiasi cerita anak. Penelitian tersebut 

memiliki persamaan pada isi cerita yakni sama-sama membahas tentang cerita 

anak yang mengandung nilai karakter.  
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 Perbedaan yang sangat menonjol adalah pada jenis buku yang dihasilkan. 

Penelitian tersebut menghasilkan bahan ajar yang didalamnya terdapat soal latihan 

dan evaluasi. Sedangkan penelitian ini nantinya menghasilkan buku cerita 

bergambar berbahasa jawa sebagai media penanaman nilai karakter. 

 Penelitian lain tentang media pembelajaran tembang dolanan juga dilakukan 

oleh Utami (2013). Utami melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan 

Media Audio Visual untuk Menunjang Pembelajaran Membaca Indah Tembang 

Dolanan Pada Siswa Kelas II SD”. Persamaan antara penelitian Utami dengan 

penelitian ini adalah sama-sama menjadikan pembelajaran tembang dolanan 

sebagai fokus penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Utami, 

menghasilkan media pembelajaran untuk kompetensi membaca indah tembang 

dolanan, sedangkan pada penelitian adalah buku cerita bergambar berbahasa jawa 

sebagai media penanaman nilai karakter di PAUD. 

 Sukoyo dan Widodo (2015) melakukan penelitian tentang “ Pengembangan 

Lagu-Lagu Berbahasa Jawa Bermuatan Nilai-Nilai Karakter Sebagai Media 

Pembelajaran Anak Usia Dini ”. Hasil penelitiannya adalah dikembangkan 6 judul 

lagu berbahasa jawa untuk anak PAUD. Lagu-lagu tersebut adalah: 1) Lagu 

Bocah Mandiri, bermuatan nilai karakter kemandirian, 2) Lagu Nusantara, 

bermuatan nilai karakter cintah tanah air, 3) Njaga Lingkungan bermuatan nilai 

karakter, peduli lingkungan, 4) Lagu Eling Wektu bermuatan nilai karakter 

disiplin, 5) Lagu Sregep Sinau bermuatan nilai karakter kerja keras, dan 6) Lagu 

Eling bermuatan karakter Religius. Penelitian tersebut menjadi salah satu pijakan 

dalam penelitian ini.  
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 Penelitian berikutnya diambil dari jurnal yang ditulis oleh Anggit (2010). 

Penelitian ini berjudul “ Perancangan Media Interaktif Lagu Dolanan Sebagai 

Media Pengenalan Kembali dengan Memberi Informasi Pesan Moral untuk Siswa 

Sekolah Dasar ”. Penelitian ini juga menggunakan lagu dolanan/ tembang dolanan 

sebagai unsur dasar pembuatan media. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa anak-anak kurang memahami lagu-lagu dolanan dikarenakan media umum 

lebih sering menampilkan lagu pop dewasa yang terdengar akrab di telinga 

mereka.  

 Guna melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada, peneliti mencoba 

mengembangkan buku cerita bergambar berdasarkan lagu-lagu berbahasa jawa 

sebagai media penanaman nilai karakter. Diharapkan hasil penelitian ini akan 

bermanfaat dalam pengembangan buku cerita bergambar berbahasa jawa sebagai 

media penanaman nilai karakter, yang dapat mendidik anak menjadi insan yang 

berbudi pekerti luhur. 

 

2.2 Landasan Teori 

Teori-teori yang akan dipaparkan dalam penelitian ini meliputi; (1) media 

pembelajaran; (2) Pendidikan Karakter; (3) lagu-lagu berbahasa Jawa. 

2.2.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. 

Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemampuan atau keterampilan pembelajar  sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar. Sedangkan menurut Briggs (1977) media 
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pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran 

seperti: buku, film, video dan sebagainya. Kemudian menurut National Education 

Associaton (1969) mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana 

komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang-dengar, termasuk teknologi 

perangkat keras. 

Oleh karena itu, proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan 

berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi 

yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. 

Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai 

proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Dari pendapat 

di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan peserta 

didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan 

pelajaran) sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan. Gerlach sebagaimana dikutip oleh Arsyad (2005:3) mengatakan bahwa 

media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian 

yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

ketrampilan, atau sikap. 
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Secara harfiah, media berarti perantara atau pengantar. Sadiman 

sebagaimana dikutip oleh Kustandi dan Bambang (2011:7) mengatakan bahwa 

media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. 

Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Sementara itu Bambang dan Kusnadi  (2011:8) menyimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan 

berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Media 

pembelajaran adalah sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar 

mengajar. Mengingat banyaknya bentuk-bentuk media tersebut maka guru harus 

dapat memilihnyadengan cermat sehingga dapat digunakan dengan tepat. 

2.2.1.2 Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Gerlach dan Ely sebagaimana dikutip oleh Kustandi dan Bambang 

(2011:12) membagi tiga ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media 

digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru 

tidak mampu melakukannya. 

1.) Ciri Fiksatif (Fixative Property) 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekonstruksi satu peristiwa atau objek. Satu peristiwa 

atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media, seperti fotografi, 
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video tape, audio tape, disket komputer, compactdisk, dan film. Satu objek 

yang telah diambil gambarnya (direkam) dengan video atau video kamera 

dengan mudah dapat direproduksi, bisa kapan saja diperlakukan. Dengan ciri 

fiksatif ini, media memungkinkan satu rekaman kejadian atau objek yang 

terjadi pada satu waktu tertentu ditransfortasikan tanpa mengenal waktu. 

2.) Ciri Manipulatif ( Manipulative Property) 

Transformasi satu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki 

ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan 

kepada siswa dalam waktu dua atau tiga menit dengan teknik pengambilan 

gambar time-lapserecording. Dengan teknik rekaman fotografi dapat 

dipercepat, satu kejadian dapat juga diperlambat pada saat menayangkan 

kembali hasil satu rekaman video. 

3.) Ciri Distributif (Distributive Property) 

Ciri distributif dari media memungkinkan satu objek atau kejadian 

ditransformasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut 

disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang 

relatif sama mengenai kejadian itu. Dewasa ini, distribusi media tidak hanya 

terbatas pada satu kelas atau beberapa kelas pada sekolah-sekolah di dalam 

satu wilayah tertentu, tetapi juga media itu, misalnya rekaman video, file 

komputer dapat disebar  ke seluruh penjuru tempat yang diinginkan kapan 

saja. 
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Sekali informasi direkam dalam format media apa saja, maka ia dapat 

direproduksi seberapa kali pun dan siap digunakan secara bersamaan di berbagai 

tempat atau digunakan secara berulang-ulang di satu tempat. Konsistensi 

informasi yang telah direkam akan terjamin sama atau hampir sama dengan 

aslinya. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri media pembelajaran 

yaitu mampu merekam kejadian ataupun objek yang terjadi dengan waktu yang 

tak terbatas (kapanpun dan dimanapun), mampu menyajikan tayangan yang 

sifatnya dapat dipercepat maupun diperlambat dan yang selanjutnya yaitu  mampu 

disebar ke penjuru dunia atau didistribusikan kepada berbagai pihak. 

2.2.1.3  Fungsi Media Pembelajaran 

Levie dan Lentz sebagaimana dikutip oleh Kustandi dan Bambang 

(2011:20) mengatakan empat fungsi media pembelajaran, khususnya media 

visual, yaitu a) fungsi atensi, b) fungsi afektif, c) fungsi kognitif, dan d) fungsi 

kompensatoris. 

Fungsi atensi media merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan 

makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Sering kali 

pada awal pelajaran, siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran atau materi 

pelajaran itu merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka 

sehingga mereka tidak memperhatikan. 

Fungsi afektif media dapat dilihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika 

belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat 
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menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah 

sosial atau ras. 

Fungsi kognitif media terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian 

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam gambar. 

Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian 

bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu 

siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks 

dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi 

untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima serta memahami 

isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. 

Menurut Kemp dan Dayton sebagaimana dikutip oleh Kustandi dan 

Bambang (2011:20) media pembelajaran dapat memenuhi tiga fungsi utama 

apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok yang 

besar jumlahnya, yaitu dalam hal 1) memotivasi minat atau tindakan, 2) 

menyajikan informasi, 3) memberi instruksi. Selain itu Hamalik (2008:49) 

menambahkan bahwa fungsi media pembelajaran yaitu : 

a) Untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif 

b) Penggunaan media merupakan bagian internal dalam sistem 

pembelajaran. 

c) Media pembelajaran penting dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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d) Penggunaan media dalam pembelajaran adalah untuk 

mempercepat proses pembelajaran dan membantu siswa dalam 

upaya memahami materi yang disajikan oleh guru dalam kelas. 

e) Penggunaan media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk 

mempertinggi mutu pendidikan. 

Dari pengertian para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi 

media pembelajaran yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi pada isi pelajaran, menggugah emosi dan sikap siswa berdasarkan 

materi pelajaran, memahami dan mengingat informasi yang tekandung di dalam 

gambar serta mengorganisasikan informasi dalam teks dan membantu siswa yang 

lemah untuk mengingat kembali materi-materi yang ada. 

2.2.1.4 Kualitas Media Pembelajaran 

 Aqib (2014:49)  memaparkan bahwa pada awal sejarah pendidikan, guru 

merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam 

perkembangannya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. 

Pada masa itu dkenal tokoh bernama Johan Amos Camenius yang tercatat sebagai 

orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. 

Pada mulanya media pembelajaran hanyalah dianggap sebagai alat untuk 

membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar. Alat-alat  bantu ini 

dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih konkret, memotivasi serta 

mempertinggi daya serap dan daya ingat siswa dalam belajar. Sekitar pertengahan 

abad 20   usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio. 

Menurut Depdiknas (2004:10) kualitas media pembelajaran tampak dari: 
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a. Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna 

b. Mampu memfasilitasi proses interaksi antara siswa dengan guru, siswa 

dengan siswa, serta siswa dengan ahli bidang ilmu yang relevan 

c. Media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa 

d. Melalui media pembelajaran, mampu mengubah suasana belajar dari siswa 

pasif dan guru sebagai sumber ilmu satu – satunya, menjadi siswa aktif 

berdiskusi dan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar yang ada  

2.2.2 Hakikat Pendidikan Karakter  

Pembentukan karakter  merupakan  sesuatu  yang tidak  dapat dipisahkan 

dari kehidupan, khususnya bagi anak-anak. Karakter berperan penting dalam 

pembentukan sifat anak di masa mendatang. Perlu adanya kontribusi dari semua 

pihak, seperti pemerintah, masyarakat, keluarga maupun sekolah memiliki 

kesadaran bersama dalam membangun pendidikan karakter. Dengan demikian, 

pendidikan karakter harus menyertai semua aspek kehidupan termasuk di lembaga 

pendidikan. 

Secara harfiah, karakter artinya kualitas mental atau moral, kekuatan 

moral, nama atau reputasi. Menurut Kemendiknas (2010:3-4) karakter adalah 

watak, tabiat, akhlak atau kepribadian sesorang yang terbentuk dari hasil 

internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan 

untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas 

sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, 

dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain 

menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Jadi dapat disimpulkan 
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bahwa karakter merupakan hasil dari pembentukan kepribadian seseorang 

berdasarkan sifat-sifat yang positif dan sesuai dengan norma atau aturan berlaku 

dalam sistem berbangsa dan bernegara.. 

2.2.2.1 Nilai-Nilai dalam Pendidikan Karakter  

Nilai merupakan sesuatu hal yang dianggap berharga. Keberadaan nilai 

digunakan sebagai tolok ukur suatu hal yang dianggap baik dan buruk. Nilai dapat 

menjadi pedoman manusia untuk melakukan suatu hal. 

Ada 18 nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa 

(Kemendiknas 2010:9-10), sebagaimana dalam tabel berikut. 

 

Tabel 2.1 Nilai-Nilai dalam Pendidikan Karakter 

No. Nilai Indikator 
 

   
 

1. Religius Mampu bersikap patuh dalam melaksanakan ajaran agama  

yang dianut. 
 

2. Jujur Mampu menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 
 

   
 

3. Toleransi Mampu menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. 
 

   
 

4. Disiplin Mampu bersikap tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 

dan peraturan. 
 

   
 

5. Kerja Keras Mampu bersungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 
 

   
 

6. Kreatif Mampu berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari  sesuatu yang telah 

dimiliki. 
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7. Mandiri Mampu bekerja sendiri dan tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 
 

  
 

 

8. Demokratis Mampu mengembangkan cara berfikir, bersikap, dan 

bertindak yang menilai sama  hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

 

9. Rasa Ingin Tahu Mampu bersikap dan bertindak untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

 

10. Semangat 

Kebangsaan 

Mampu mengembangkan cara berpikir, bertindak, dan 

berwawasan yang menempatkan kepentingan  bangsa dan 

negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 
   

11. Cinta Tanah Air Mampu mengembangkan cara berfikir, bersikap, dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan  

yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 
   

12. Menghargai 

Prestasi 

Mampu mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 
   

13. Bersahabat/ 

Komuniktif 

Mampu memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan 

bekerja sama dengan orang lain. 

 

14. Cinta Damai Mampu menciptakan sikap, perkataan dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas 

kehadiran dirinya. 
   

15. Gemar Membaca Mampu menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya 
   

16. Peduli 

Lingkungan 

  Mampu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam. 

17. Peduli Sosial Mampu menumbuhkan sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan   masyarakat yang 

membutuhkan. 

18. Tanggung 

Jawab 

Mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya,  yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri,  masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial dan budaya),  negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 
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Nilai-nilai di atas dapat pula di kembangkan dalam sebuah cerita anak. 

Sisipan nilai dapat menjadi inti cerita yang bisa diambil dan dipraktikan dalam 

kehidupan anak. 

2.2.2.2 Pendidikan Karakter Melalui Buku Cerita  

     Buku cerita merupakan medium yang sangat baik untuk menanamkan 

nilai-nilai karakter. Suatu cerita yang diceritakan dengan baik, dapat 

menginspirasi suatu tindakan, membantu apresiasi kultural, memperluas 

pengetahuan anak-anak, dan menimbulkan kesenangan.  

Menurut Azizah (2011:47), membaca buku cerita membantu anak-anak 

memahami dunia mereka, dan bagaimana mereka berhubungan dengan orang 

lain. Pengalaman di dalam buku cerita juga membantu anak-anak 

mengembangkan apresiasinya pada sebuah cerita. Cerita dapat memotivasi anak-

anak untuk menggali literatur, membaca cerita, dan menulis.  

Cholifah (2012:59-60) menyatakan bahwa cerita dapat membantu 

membentuk kepribadian anak. Oleh karena itu, salah satu cara yang cukup 

efektif dalam menasihati anak adalah melalui cerita atau dongeng. Proses 

penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui cerita-anak sangat efektif, 

karena anak akan mampu menyerap dengan mudah gambaran tentang baik dan 

buruknya sesuatu hal melalui isi sebuah cerita.  

2.2.3 Buku Cerita  

Cerita bergambar merupakan suatu bentuk seni yang menggunakan 

gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk jalinan cerita. (Putra 2008) 
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 Terdapat jenis-jenis buku cerita, seperti yang terdapat pada laman 

https://cornerstonestudio.wordpress.com/2010/01/09/genre-buku-cerita-anak/: 

1. Baby books 

Untuk bayi dan batita (bawah tiga tahun). Panjang cerita dan formatnya 

beragam, disesuaikan dengan isi materi. Buku-buku untuk batita biasanya 

berupa cerita sederhana berisi kurang dari 300 kata. Ceritanya terkait erat 

dengan keseharian anak, atau bermuatan edukatif. Jumlah halaman 

sekitar 12 dan banyak yang berbentuk board books (buku yang kertasnya 

sangat tebal, seperti karton), pop-ups (buku yang halamannya berbentuk 

tiga dimensi), lift-the flaps atau buku-buku khusus.  

2. Picture books 

Pada umumnya berbentuk buku setebal 32 halaman untuk anak usia 4–8 

tahun. Naskahnya bisa mencapai 1.500 kata, namun rata-rata 1.000 kata 

saja. Plotnya masih sederhana, dengan satu karakter utama yang 

seutuhnya menjadi pusat perhatian dan menjadi alat penyentuh emosi dan 

pola pikir anak.  

3. Early picture books 

Sebentuk dengan picture books, namun dilengkapi sedemikian rupa 

untuk usia-usia akhir di batas 4 hingga 8 tahun. Ceritanya sederhana dan 

berisi kurang dari 1.000 kata. Dikenal dengan sebutan easy-to-read, 

buku-buku genre ini biasanya untuk anak-anak yang baru mulai 

membaca sendiri (usia 6–8 tahun). Masih tetap ada ilustrasi berwarna di 

setiap halamannya, tapi dengan format yang sedikit lebih “dewasa”: 
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ukuran trim per halaman bukunya lebih kecil dan ceritanya dibagi dalam 

bab- bab pendek. Tebal buku biasanya 32–64 halaman dan panjang 

teksnya beragam antara 200–1.500 kata, atau paling banyak 2.000 kata. 

Cerita disampaikan dalam bentuk aksi dan percakapan interaktif, 

menggunakan kalimat-kalimat sederhana (satu gagasan per kalimat).  

4. Transition books 

Kadang disebut juga sebagai “chapter books tahap awal”, untuk anak usia 

6–9 tahun. Merupakan jembatan penghubung antara genre easy readers 

dan chapter books. Gaya penulisannya persis seperti easy readers, namun 

lebih panjang (naskah biasanya sebanyak 30 halaman, dipecah menjadi 

2–3 halaman per bab), ukuran trim per halamannya lebih kecil lagi, serta 

dilengkapi dengan ilustrasi hitam- putih di beberapa halaman. 

5. Chapter books 

Untuk usia 7–10 tahun, terdiri dari naskah setebal 45– 60 halaman yang 

dibagi dalam tiga hingga empat halaman per bab. Kisahnya lebih padat 

dibanding genre transition books, walaupun tetap memakai banyak 

ramuan aksi petualangan. Kalimat-kalimatnya mulai sedikit kompleks, 

tapi paragraf yang dipakai pendek (rata-rata 2–4 kalimat).  

6. Middle grade 

Untuk usia 8–12 tahun, merupakan usia emas anak dalam membaca. 

Naskahnya lebih panjang (100–150 halaman), ceritanya mulai kompleks 

(bagian-bagian sub-plot menampilkan banyak karakter tambahan yang 

berperan penting dalam jalinan cerita), dan tema-temanya cukup modern. 
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Anak-anak di usia ini mulai tertarik dan mengidolakan karakter dalam 

cerita.  

7. Young adult 

Naskahnya antara 130–200 halaman, genre ini untuk anak usia 12 tahun 

ke atas. Plot ceritanya bisa sangat “ruwet” dengan banyak karakter 

utama, meskipun tetap ada satu karakter yang difokuskan. Tema-tema 

yang diangkat seringnya relevan dengan kehidupan remaja saat ini. 

2.2.4   Lagu-Lagu Berbahasa Jawa 

Pada dasarnya lagu-lagu berbahasa Jawa merupakan lagu-lagu yang 

menggunakan bahasa Jawa. Lagu-lagu ini mempunyai berbagai macam bentuk, 

seperti lagu dolanan, lagu macapat dan lainnya. Pada penelitian ini, peneliti 

memilih lagu berbahasa Jawa dengan jenis lagu dolanan. Dalam penelitian ini 

terdapat dua lagu yang bertemakan karakter seorang pelajar yang baik, yaitu 

yang berjudul lelagon bocah mandhiri dan lelagon njaga lingkungan. Lagu-lagu 

ini yang nantinya akan dikembangkan di PAUD yang telah penulis bahas di Bab 

I. Lagu-lagu ini juga terdapat di buku cerita bergambar yang berjudul RESIKAN.  

Lagu yang pertama dengan judul Bocah Mandhiri. Di lagu ini 

menceritakan kegiatan anak yang dapat dilakukan secara mandiri, seperti mandi 

sendiri, memakai baju sendiri dan lain sebagainya. Sedangkan lagu yang kedua 

berjudul Njaga Lingkungan. Lagu yang kedua ini menceritakan bagaimana anak 

menjaga lingkungan, seperti menanam tanaman untuk penghijauan, menjaga dari 

segala kotoran. Kedua lagu ini berisi tentang himbauan untuk mandiri dan 

menjaga lingkungan.  
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BOCAH MANDHIRI  

Laras Pelog Pathet Nem 

  Pangripta : Joko Sukoyo S.Pd., M.Pd dan Drs. Widodo, M.Pd, Indrawan Nur Cahyo 

 

.     .     .     .     3      3     4     5     .     .     5     7           7     6     6     5 

Sa - ben  di - na     a-ku             a-dus  dhe- we 

.     .     .     .     5     5     5     4     .     4     5     6    6           6     6     5 

                         O - ra    per-lu          ga – we  re – pot         li – ya – ne 

.     .     .     .     .     3      4     5     .     5     .     .          4     6     5      4 

Ngang – go  klam -  bi       bi – sa  dhe - we 

.     .     .     .     .     2      3       4      .     .     .     .          4     5     6      5 

Yen mang –an        u -   ga  dhe -we 

.     .     .     .     .     3      4     5     .     5     .     .          5     7     5     6 

Man – dhi – ri         i   -     ku   je – ne - nge 

.     .     .     .     5      4     3     4      .     4     .     7        6     5     4      3 

    Wong   tu - wa – ne        wis        mes – thi    se – ne – nge 

Terjemahan lagu Anak Mandiri 

Setiap hari aku mandi sendiri 

Tidak perlu membuat repot semuanya 

Pake baju bisa sendiri 

Makan juga sendiri 

Itu namanya mandiri 

Orang tua pasti bangga 
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NJAGA LINGKUNGAN  
Laras Pelog Nem 

        Pangripta : Joko Sukoyo S.Pd., M.Pd dan Drs. Widodo, M.Pd, Indrawan Nur Cahyo 

 

 

.      .      1      2    3      .      3     5   3      .      6      1       2      3      1      2 

   Sa -   ben                e  -   suk               nyi – ra –  mi      tan –dur - an 

.      .     1      2    3      .      3     5  3      .      6      1       2      3      1      2 

   Se -  neng              nan - dur             kang – go  peng – hi – jo - an 

.     .       5      3       5      3      5     6   .      .    5       3      6      5      3      2 

          Nja – ga     ke – ber – sih – an               sa –  ka      re –  re – ged -  an 

.       .     3      5      6   .    6      5     6   .    .    5       3      6      5       3      2 

      Yo  kan – ca      yo     a  - yo                an -  ja  -  ga  ling – kung - an 

.      .     1      2      3     .      2     1    .      .      3       2      3      2      1       6 

                  Su – pa -  ya          se – hat                    ber -  sih     ra – pi  nya -  man 

 

Terjemahan lagu Menjaga Lingkungan 
Setiap pagi menyirami tanaman 

Senang menanam buat penghijauan 

Menjaga kebersihan dari kotoran 

Ayo teman, ayo teman kita jaga lingkungan 

Supaya sehat, bersih, rapi, dan nyaman  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan  rumusan masalah dalam penelitian ini. Berikut simpulan yang 

didapat dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Guru-guru di Kabupaten Pemalang membutuhkan media pembelajaran 

berupa buku cerita bergambar berdasarkan lagu-lagu berbahasa Jawa 

sebagai media penanaman nilai karakter anak usia dini.  

2. Prototipe yang disusun berdasarkan angket kebutuhan guru dipaparkan 

menggunakan teori anatomi, yang meliputi pendahuluan, isi, dan 

penyudah. Pendahuluan meliputi bagian sampul, halaman judul, halaman 

hak cipta, kata pengantar, dan daftar isi. Sampul buku dibuat semenarik 

mungkin sesuai dengan angket kebutuhan yang telah disebar. Sampul 

dirancang dengan komposisi warna, gambar, dan tulisan yang ditata secara 

menarik. Variasi warna yang dipilih adalah warna-warna cerah dengan 

gambar kartun sebuah keluarga yang disesuaikan dengan judul buku, yaitu 

RESIKAN. Sampul belakang buku RESIKAN merupakan uraian yang 

dikemas untuk memberikan gambaran isi dari buku yang disusun peneliti. 

Bagian isi berisi 2 cerita yaitu Mandhiri dan Njaga Lingkungan. Cerita 

menceritakan tentang anak yang bernama Siska yang ingin belajar mandiri 

supaya tidak merepotkan ibunya dan seorang anak yang bernama Danu 

yang diajarkan untuk belajar menjaga lingkungan. Cerita berkisar tentang 

karakter yang ditanamkan kepada siswa yaitu Mandhiri dan Njaga 
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Lingkungan. Isi cerita dalam buku ini menggunakan bahasa Jawa ngoko 

dengan alasan agar anak mudah memahami, karena bahasa Jawa ngoko 

adalah bahasa yang sering digunakan oleh anak. Buku RESIKAN ini berisi 

2 cerita anak berbahasa Jawa yang dikemas dalam satu  judul yang saling 

berkaitan. Hal tersebut bertujuan agar anak mudah memahami seluruh 

cerita dalam buku tersebut. Dua cerita di dalam buku tersebut 

mengandung nilai-nilai karakter dalam lingkungan keluarga. Bagian 

kesimpulan meliputi identitas penulis buku, glosarium, dan uraian buku. 

Identitas penulis berisi nama, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, 

dan foto. Bagian uraian buku berisi tentang manfaat buku. Bagian 

kesimpulan tidak menyertakan daftar pustaka, karena cerita yang ada di 

dalamnya adalah murni karangan penulis. 

3. Masukan yang diberikan oleh ahli materi yaitu lagu dalam prototipe buku 

tersebut ditambah dengan judul pathet dan laras, dikarenakan itu akan 

lebih memudahkan pengajar dalam menerjemahkan, selain itu ada alasan 

lain yaitu lagu tersebut merupakan lagu baru dan belum familiar. 

Sedangkan masukan yang diberikan oleh ahli grafis adalah dapat 

dikembangkan dan diperbaiki lagi untuk guru PAUD. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut:  

1) Buku ini dapat digunakan sebagai media penanaman karakter pada siswa  

di sekolah PAUD. 
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2) Disarankan kepada orang tua agar memilih cerita anak yang akan dibaca 

oleh anak dengan cerita anak yang mengandung nilai-nilai karakter. 

3) Ketiga, perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji efektivitas 

buku kumpulan cerita anak seri pendidikan karakter dalam keluarga. 

Pengujian yang lebih lanjut ini akan menghasilkan saran dan perbaikan 

yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas produk agar lebih 

sempurna. 
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