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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era disrupsi merupakan pergerakan zaman yang begitu cepat serta 

mampu mengubah pola tatanan lama untuk menciptakan tatanan baru. Hal 

tersebut menuntut pihak-pihak tertentu untuk mampu menyesuaikan diri 

dengan kondisi yang baru. Tantangan dunia pendidikan pada era disrupsi 

sekarang ini yaitu menghasilkan anak yang mampu berpikir kreatif, kritis, 

inovatif, dan sensitivitas interdisipliner, dan multidisipliner. Lebih lanjut 

dijelaskan oleh Mayling Oey-Gardiner,dkk. (2017: 160), tantangan dunia 

pendidikan di Indonesia pada era disrupsi menghasilkan anak yang memiliki 

sikap receptive mind dan sikap menghargai multikulturalisme. 

Memiliki pemikiran yang terbuka serta bersedia dalam menerima 

(receptive mind) dan juga memiliki pemahaman terhadap nilai 

keanekaragaman ini dibutuhkan oleh anak di era disrupsi. Anak 

membutuhkan pemahaman terkait nilai kebersamaan dari 

multikulturalisme, misalnya berperilaku baik terhadap sesama, keadilan, 

perdamaian, dan toleransi. Melalui pemahaman tersebut, seseorang akan 

dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi misalnya 

stereotyping dan potensi bias terhadap suku, agama, atau ras tertentu 

(Mayling Oey-Gardiner, dkk, 2017: 160). 
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Indonesia merupakan negara besar yang memiliki kondisi 

masyarakat yang sangat heterogen dari segi karakter dan budayanya. 

Keadaan heterogen ini membuat Indonesia berada dalam keadaan krisis, 

misalnya adalah masalah kesukuan yang menjurus pada disintegrasi bangsa 

(Hafid, 2018). Kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen dan majemuk 

sehingga perlu dijaga hubungan antar suku sebagai usaha untuk mencegah 

timbulnya kerusuhan serta tindak kekerasan. Perlu adanya upaya menjaga 

perdamaian agar setiap orang mampu menghargai hak dan kemerdekaan 

masing-masing orang, serta menjamin semakin kokohnya ikatan sosial 

(Hafid, 2018). 

Permasalahan moral lain yang sekarang ini marak terjadi yaitu 

seperti penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan yang dilarang, 

pornoaksi dan pornografi, pemerkosaan, perusakan barang milik orang, 

perampokan, penipuan, aborsi, penganiayaan, perjudian, pelacuran, dan 

pembunuhan. (Asri Budiningsih. 2013: 1 dan Pupuh Fathurrohman. 2013: 

13). Dampak yang timbul juga sudah tidak disebut sebagai permasalahan 

sederhana, oleh karena berbagai tindakan tersebut mulai merujuk pada 

perbuatan kriminal. Situasi demikian sangat memprihatinkan berbagai 

pihak termasuk orang tua dan guru, hal ini dikarenakan para pelaku dan 

korban merupakan remaja sebagai generasi penerus bangsa. 
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 Oleh karena itu, sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk 

membelajarkan anak tentang nilai-nilai dasar tentang kemanusiaan dan budi 

pekerti luhur, dan juga mengembangkan rasa iman dan nasionalisme agar 

anak memiliki kecintaan dan perhatian terhadap budaya bangsa. 

Pengembangan moral sedini mungkin pada anak agar pesan moral 

khususnya mencintai tanah air dan saling menghormati, dengan tujuan agar 

anak mampu tumbuh serta berkembang dengan kondisi moral yang baik. 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu memperoleh 

perhatian dan pendidikan yang tepat, agar memiliki kepribadian, moral dan 

keterampilan. Salah satu perhatian dalam dunia pendidikan yaitu masalah 

moral. Dunia pendidikan harus mampu memfasilitasi perkembangan moral 

melalui proses pembelajaran di sekolah. Hal tersebut karena akan 

menentukan kehidupan selanjutnya, perbuatan anak terhadap teman, guru 

dan orang tuanya. Moral anak yang ideal yaitu memiliki kesadaran serta 

mampu membedakan antara hal atau nilai baik dan buruk, boleh atau tidak 

boleh serta etis atau tidak etis (Asri Budiningsih, 2013: 5). Pentingnya moral 

pada anak tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan tentang baik dan 

buruk, akan tetapi juga dalam tindakan-tindakan yang secara sadar 

dilakukan oleh anak. Menyikapi pentingnya moral, maka perlu 

dikembangkan pendidikan moral kepada anak sedini mungkin melalui 

proses pembelajaran agar kesadaran akan kebaikan dapat berkembang 

dengan baik. 
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Perkembangan moral yang baik tidak dapat berkembang begitu saja 

dalam diri seorang anak. Sangat diperlukan pembelajaran moral kepada 

anak secara optimal untuk memfasilitasi perkembangan moral anak. 

Pembelajaran moral merupakan kewajiban dunia pendidikan melalui proses 

pembelajaran yang dilakukan anak. Peran pendidikan melalui kegiatan 

pembelajaran yang mengembangkan moral tentunya dengan harapan bahwa 

anak tidak hanya sekedar mengetahui baik dan buruk, memiliki keinginan 

untuk berbuat baik, akan tetapi juga mampu mengimplementasikan di dalam 

kehidupan. Oleh karena itu, selain peran dari keluarga juga perlu peran dari 

lembaga pendidikan yang bertanggung jawab dalam memberikan berbagai 

macam proses pembelajaran dalam bentuk metode dan media yang cocok 

dengan tujuan pembelajaran moral sehingga mampu membentuk generasi 

penerus yang bermoral.  

Upaya untuk menstimulasi dan memfasilitasi perkembangan moral 

anak usia dini dimulai pada taman kanak-kanak. Jenjang pendidikan taman 

kanak-kanak ditunjukkan untuk anak dengan umur 6 tahun dengan bentuk 

pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa, pemerintah 

mengupayakan pembinaan terhadap anak mulai lahir sampai umur enam 

tahun dengan memberikan rangsangan atau stimulus pendidikan dalam 

memfasilitasi berkembangnya tumbuh kembang secara jasmani (fisik) serta 

rohani (UU No 20 Tahun 2003). Perhatian pemerintah terkait pembelajaran 

moral tersebut karena pentingnya kesadaran bahwa pengembangan aspek 
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moral yang baik bagi seseorang dapat optimal jika diberikan sedini 

mungkin. 

Penguatan nilai karakter moral bagi anak bangsa yang sedang 

diupayakan adalah nilai cinta tanah air, budi pekerti luhur, jujur, adil, 

empati, penyayang, saling menghormati, pengampun dan rendah hati. 

Masalah-masalah moral yang sangat mendesak untuk segera diatasi bagi 

bangsa Indonesia sekarang ini yaitu cinta tanah air dan saling menghormati. 

Masalah moral tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian serius karena 

perasaan cinta tanah air berkaitan dengan kecintaan terhadap persatuan dan 

kesatuan bangsa. Terlebih lagi Indonesia memiliki keragaman budaya yang 

tinggi, sehingga perbedaan yang timbul dari keragaman budaya merupakan 

potensi sebagai kekuatan dalam membangun bangsa (Widiastuti, 2013). 

Rendahnya cinta tanah air dapat timbul akibat kekurangpahaman terhadap 

nilai-nilai budaya bangsa yang dapat memicu konflik. Lebih lanjut 

dijelaskan oleh Widiastuti (2013) cinta tanah air merupakan langkah awal 

dalam membangun persatuan. Persatuan dapat terwujud jika berbagai pihak 

bekerja sama dengan baik. 

Di dalam menghadapi era disrupsi, perbedaan budaya Indonesia 

merupakan tantangan untuk merespon serta mengelola persaingan nilai 

budaya lokal dan global sehingga mampu mempertahankan budaya lokal 

yang dimiliki. Apabila masalah ini dibiarkan begitu saja, hal tersebut akan 

semakin menurunkan kecintaan terhadap budaya sendiri dan berbahaya 

akan munculnya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu perlu adanya perhatian 
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khusus oleh sekolah sebagai lembaga yang memiliki peran utama dalam 

mendidik anak khususnya berkaitan dengan masalah cinta tanah air dan 

saling menghormati. 

Pembelajaran moral perlu dilakukan sedini mungkin, sesuai tahapan 

perkembangan moral anak. Anak usia dini mempunyai porsi dalam 

mengembangkan moral mencapai 75% sementara porsi untuk pendidikan 

umum 25% (Yamin, 2016: 120). Lebih lanjut dijelaskan oleh Yamin (2016: 

3) pada anak usia dini memiliki perkembangan otak mencapai 80%, oleh 

karena itu tahap perkembangan dalam usia emas ini harus dioptimalkan 

melalui kegiatan pembelajaran dalam mengembangkan moral anak. Proses 

pembelajaran menggunakan metode dan media yang tepat akan 

memfasilitasi perkembangan moral anak pada tahap perkembangan 

optimalnya. 

Pembelajaran moral idealnya terjadi interaksi anak dengan guru, 

serta anak dengan teman lainnya. Anak perlu mendapatkan proses 

pembelajaran yang cocok dengan tahap perkembangan moralnya. Proses 

pembelajaran pada jenjang taman kanak-kanak (TK) adalah dengan model 

pembelajaran yang mengarah pada perkembangan aspek pengetahuan, 

afektif, berbahasa, sosial, fisik, dan keterampilan (Suyadi, 2015 : 22). Hal 

tersebut sejalan dengan tujuan UNESCO (2005) tentang pendidikan untuk 

anak usia dini yaitu sebagai awal untuk mengembangkan kemampuan anak 

agar mampu menyiapkan diri untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Oleh karena itu proses pengembangan moral anak haruslah dimulai sedini 
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mungkin untuk anak usia dini melalui berbagai aktivitas belajar yang 

dilaksanakan. 

Tahap perkembangan moral bagi anak usia dini berada dalam 

tahapan heteronomous artinya anak belum mempunyai pendirian kuat 

dalam penentuan sikap serta perilaku (Kohlberg, 1971). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa anak usia dini memiliki sifat suka meniru terhadap hal 

yang dilihat. Lebih lanjut dijelaskan oleh Degeng (2013: 17) karakteristik 

anak merupakan suatu variabel dalam domain variabel pembelajaran yang 

dijadikan sebagai pijakan dalam pengembangan program-program 

pembelajaran moral. Pentingnya informasi mengenai karakteristik anak usia 

dini berkaitan dengan varabel metode yang terdiri atas media dan proses 

pembelajaran. 

Pembelajaran moral untuk anak usia dini harus difasilitasi 

menggunakan proses dan sumber belajar yang cocok dengan karakteristik 

anak (Januszewski, 2008). Moral anak difasilitasi melalui internalisasi 

pendidikan moral melalui pesan cerita yang didengar oleh anak usia dini. 

Pesan cerita inilah sebagai sumber belajar yang harus dikemas semenarik 

mungkin agar mendapat perhatian anak. Dengan memperhatikan isi cerita, 

harapannya adalah anak mampu memahami pesan moral yang 

diinternalisasikan melalui cerita yang didengarnya. Teknologi pembelajaran 

berperan dalam hal pemilihan metode serta sumber belajar yang cocok 

dalam menyampaikan pesan dalam pembelajaran moral tersebut. 
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Pengembangan moral anak difasilitasi melalui kegiatan 

pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan moral kepada 

anak. Pengetahuan moral anak dapat dikembangkan melalui cerita yang 

anak dengarkan melalui kegiatan pembelajaran. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Bachtiar (2005: 17) cerita merupakan suatu sarana dalam penyampaian 

ide dengan pengorganisasian yang baik sehingga pesan mudah dimengerti 

dan memberi dampak yang tepat sasaran. Pesan moral yang baik inilah yang 

diintegrasikan melalui cerita yang anak dengarkan dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

Metode pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan isi 

cerita yang tepat pada anak yaitu melalui bercerita (Zubaedi, 2017: 35). 

Metode bercerita merupakan cara untuk memberikan penjelasan mengenai 

suatu cerita kepada anak atau pendengar dengan lisan (Abdul Majid, 2013: 

28). Melalui metode bercerita internalisasi nilai moral dapat dilakukan 

melalui integrasi nilai moral dalam cerita yang anak dengarkan dalam 

kegiatan pembelajaran. Dengan bercerita, diharapkan pengembangan nilai 

moral dapat dilaksanakan sehingga sebuah proses internalisasi nilai moral 

dalam cerita dapat tersampaikan dengan baik. Menurut Suparno dalam Asri 

Budiningsih (2013: 2) internalisasi pembelajaran untuk moral dengan model 

yang terintegrasi dalam berbagai bidang studi. 
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Metode bercerita memiliki beberapa keunggulan yaitu mampu 

mengomunikasikan suatu tatanan nilai terkait kebudayaan, sosial, agama, 

mengembangkan semangat kerja, efisiensi waktu, semangat cinta alam, 

fantasi, kognitif, dan dimensi bahasa. Di dalam kawasan teknologi 

pembelajaran menurut B. Seel (1994) metode pembelajaran merupakan hal 

penting sehingga perlu dikelola dengan cermat dan baik agar sesuai dengan 

tujuan untuk mengembangkan moral melalui proses pembelajaran yang 

dilaksanakan anak. Senada dengan hal tersebut dijelaskan oleh Januszewski 

(2008), untuk memfasilitasi belajar anak melalui metode yang akan 

menyampaikan pesan pembelajaran kepada anak. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan metode bercerita dapat 

lebih efektif jika menggunakan media pembelajaran. Hal tersebut didukung 

oleh pendapat Januszewski (2008) proses pembelajaran moral efektif jika 

difasilitasi menggunakan perpaduan antara proses dan sumber belajar. 

Media pembelajaran menurut Degeng (2013: 162) adalah bagian dari 

variabel strategi penyampaian yang dimuati pesan pembelajaran. Terkait 

masalah pembelajaran moral, media yang digunakan untuk membantu 

upaya metode bercerita dalam menyampaikan pesan moral adalah media 

yang berkaitan dengan sastra (Wibowo, 2013: 19). Media yang berkaitan 

dengan sastra berguna dalam internalisasi pembelajaran moral melalui 

perpaduan antara motode bercerita dengan media wayang.  
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Keunggulan media wayang yang menjadi perhatian utama sebagai 

media adalah media ini dapat sebagai pembawa pesan moral melalui cerita 

dan perwatakan serta gaya bicara masing-masing tokoh. Keunggulan media 

wayang ditinjau dari sumber daya pendukungnya yaitu dari dua unsur pokok 

yaitu visual dan cerita atau dongeng. Media wayang merupakan wiracarita 

yang menceritakan kepahlawanan toloh-tokoh berwatak baik (protagonist) 

yang menghadapi tokoh berwatak buruk (antagonis) (Nurgiyantoro, 2011). 

Melalui cerita yang anak perhatikan inilah internalisasi pembelajaran moral 

dilakukan. Anak usia dini akan lebih tertarik dalam mendengarkan cerita 

apabila media yang digunakan sesuai dengan karakter mereka baik dari segi 

perkembangan mental maupun budayanya. Ketertarikan inilah yang harus 

dipertahankan dalam hal motivasi mendengarkan cerita yang disajikan 

sehingga usaha dalam mengembangkan moral akan tercapai dengan 

optimal. Ketertarikan anak akan media wayang diharapkan memunculkan 

perhatian anak terhadap pesan moral yang dibawakan menggunakan metode 

bercerita. Perhatian anak inilah yang diharapkan mampu memotivasi anak 

dalam mendengarkan cerita sehingga pesan-pesan moral dapat dipahami 

oleh anak. 

Media wayang memiliki kelebihan lainnya jika digunakan dalam 

metode bercerita, yaitu lebih optimal dalam mengembangkan aspek moral 

yang baik jika dikembangkan sesuai dengan pesan cerita dan karakter tokoh 

yang dibawakan. Nilai-nilai moral dapat tersampaikan menggunakan media 

wayang melalui cerita, perwatakan tokoh wayang dan dialog yang 
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dibawakan sesuai dengan lakon yang diperankan. Unsur karakter melalui 

suara dan karakter wayang inilah yang membuat wayang menjadi media 

yang digunakan sebagai media untuk mengembangkan moral anak. Hal 

tersebut senada dengan penjelasan Sutaryo (2013) tentang keunggulan 

media wayang dalam media pengembangan moral karena memiliki 

kelebihan dalam hal penyajian metode bercerita karena melalui perpaduan 

beberapa seni yaitu seni suara, seni drama dan seni gerak yang menarik 

perhatian anak. 

Media wayang karakter dalam penelitian ini dikembangkan 

berdasarkan pada perpaduan antara teori belajar behaviorisme dan kognitif-

konstruktivisme secara eklektik. Hal tersebut karena tahap perkembangan 

moral anak usia dini terdapat pada tahapan heteronom. Teori belajar 

behaviorisme akan membentuk anak memiliki tahapan heteronom yaitu 

moral sangat dipengaruhi faktor eksternal. Sementara teori belajar kognitif-

konstruktivisme dengan harapan anak akan memiliki tanggung jawab pada 

diri sendiri atau moral berkembang dalam internal anak. Dengan 

menggunakan teori belajar behaviorisme dan kognitif-konstruktivisme 

secara eklektik, harapannya anak akan mampu memiliki moral yang baik 

seperti yang diharapkan yaitu memiliki rasa cinta terhadap budaya sendiri 

dan juga saling menghormati antar budaya yang ada di Indonesia. 

Beberapa hasil penelitian mengenai pemanfaatan media wayang 

sebagai pendukung metode bercerita yaitu penelitian oleh Nurgiyantoro 

(2011) yang berjudul “Wayang dan Pengembangan Karakter Bangsa” 
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menunjukkan bahwa wayang dapat digunakan sebagai media pendukung 

dalam internalisasi moral melalui cerita yang baik kepada anak. Hal tersebut 

didukung oleh penelitian Marsaid (2016) menghasilkan kesimpulan bahwa 

pengembangan nilai moral agama islam dapat diterima dengan baik melalui 

metode bercerita menggunakan media wayang sebagai perantaranya. 

Penelitian lain tentang media wayang dalam pembelajaran moral 

yaitu yang dilakukan oleh Purwanto dan Yuliana (2016) yang menunjukkan 

bahwa anak mampu menyerap pesan moral melalui cerita yang disajikan 

melalui wayang, hal tersebut karena media wayang mampu memberikan 

penggambaran yang jelas terkait nilai budi pekerti dan mampu menarik 

perhatian anak.  Berbagai hasil penelitian tersebut merupakan titik terang 

yang diharapkan dalam proses pembelajaran moral melalui perpaduan 

antara metode bercerita dengan media wayang karakter. 

Berdasarkan hasil penelitian Purnomosidi (2018) mengenai 

implementasi pendidikan karakter pada sekolah taman kanak-kanak di 

Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada Tanggal 22 Februari 2018, 

media yang digunakan guru untuk mendukung metode bercerita dalam 

bentuk wayang belum ada, hal itu berakibat pada anak menjadi kurang 

tertarik dalam mendengarkan cerita yang disampaikan guru. Selain hal itu, 

media untuk medukung metode bercerita hanya tersedia dalam bentuk buku 

cerita dan buku bergambar, hal tersebut berakibat metode bercerita guru 

menjadi monoton, sehingga perhatian anak terhadap cerita yang disajikan 

berkurang.  
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Hasil observasi dan wawancara di TK Al-Fatah Kecamatan 

Kesugihan, ditemukan bahwa terdapat beberapa masalah terkait perilaku 

menyimpang anak. Masih terdapat anak yang berkelahi, perkelahian yang 

diawali dari kegiatan saling menghina nama orang tua, memperebutkan 

mainan, dan masalah lainnya. Masalah lain yang ditemukan berkaitan 

dengan cinta tanah air yaitu saat guru sengaja menjatuhkan bendera 

Indonesia untuk menguji perhatian anak, hasilnya tidak ada anak yang 

peduli dan mengambil bendera Indonesia tersebut. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa masih rendahnya pengetahuan anak mengenai nilai 

karakter saling menghormati dan cinta tanah air. 

Pengembangan moral anak melalui metode bercerita yang didukung 

oleh media wayang diharapkan mampu memfasilitasi belajar anak usia dini. 

Media wayang yang disajikan tidak hanya menonjolkan karakter yang 

sesuai dengan watak masing-masing tokoh, tetapi juga dilengkapi dengan 

dialog yang memungkinkan timbal balik antara anak dengan tokoh wayang. 

Interaksi antara tokoh wayang dengan anak inilah diharapkan mampu 

menarik perhatian anak untuk memperhatikan jalan cerita dan memberikan 

berbagai jawaban yang berkaitan dengan nilai karakter cinta tanah air dan 

saling menghormati. Interaksi inilah yang diharapkan agar anak tidak hanya 

pasif untuk mendengarkan cerita akan tetapi ikut aktif dalam menjawab 

pertanyaan dan menyampaikan alasan sesuai dengan yang ditanyakan oleh 

tokoh wayang. 
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Berdasarkan berbagai uraian tersebut maka diperlukan media 

wayang karakter untuk mendukung metode bercerita dalam menyampaikan 

pesan moral khusunya nilai cinta tanah air dan saling menghormati antar 

sesama teman. Penelitian ini terletak pada kawasan pengembangan bidang 

kajian teknologi pembelajaran dengan tujuan untuk mengembangkan media 

yang digunakan untuk memfasilitasi perkembangan moral anak 

(Januszewski, 2008: 81). Penggunaan media wayang diharapkan mampu 

menjadi solusi dalam mengembangkan moral yang baik. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Masalah moral yang berkaitan dengan cinta air dan saling menghormati 

antar sesama semakin memprihatinkan, oleh karena itu perlu 

dikembangkan sedini mungkin nilai moral cinta tanah air dan saling 

menghormati kepada anak. 

2. Masalah perkelahian yang diawali saling menghina nama orang tua, 

memperebutkan mainan, serta kurangnya pengetahuan anak mengenai 

cinta tanah air semakin memprihatinkan, sehingga perlu diberikan 

pemahaman mengenai nilai karakter cinta tanah air dan saling 

menghormati sesama teman. 

3. Anak usia dini sedang mengalami perkembangan moral optimal pada 

usia mereka, sehingga anak perlu mendapatkan perhatian terkait 

pengembangan nilai-nilai moral yang baik guna membentuk individu 

yang bermoral baik. 
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4. Proses pembelajaran yang dilakukan guru dalam mengembangkan 

moral kurang efektif, sehingga diperlukan suatu media pendukung guna 

menyampaikan pesan pembelajaran. 

5. Media dalam bentuk wayang yang digunakan guru dalam metode 

bercerita selama ini belum ada, sehingga perlu dikembangkan media 

bercerita wayang yang menarik agar pesan moral dapat tersampaikan 

dengan baik. 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini yaitu pengembangan dan analisis efektivitas 

untuk media wayang karakter sebagai pendukung metode bercerita dalam 

upaya mengembangkan moral anak usia dini. Instrumen yang 

dikembangkan yaitu untuk mengetahui kualitas media dan efektivitasnya 

dalam kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan nilai 

moral anak. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menghasilkan media wayang karakter yang layak digunakan 

sebagai media pendukung metode bercerita dalam upaya 

mengembangkan moral anak usia dini? 

2. Bagaimana efektivitas media wayang karakter yang dikembangkan 

sebagai media pendukung metode bercerita dalam upaya 

mengembangkan moral anak usia dini? 
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E.  Tujuan Pengembangan 

1. Menghasilkan media wayang karakter yang  layak untuk digunakan 

sebagai media pendukung metode bercerita dalam upaya 

mengembangkan moral anak usia dini. 

2. Mengetahui efektivitas media wayang karakter sebagai media 

pendukung metode bercerita dalam upaya mengembangkan moral anak 

usia dini. 

F. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangkan merupakan suatu perangkat media 

lengkap dengan rincian sebagai berikut: 

1. Media wayang karakter dikembangkan bertujuan agar anak 

memiliki pemahaman dan perilaku yang mencerminkan karakter 

cinta tanah air dan saling menghormati. 

2. Media wayang karakter dikembangkan dengan menggunakan teori 

belajar kognitif-konstruktivisme dan behaviorisme secara eklektik. 

3. Media wayang karakter dikembangkan dalam bentuk media 3 

dimensi dengan bahan kulit dengan panjang 25-30 cm dan lebar 10-

15 cm. 

4. Media wayang karakter menggunakan teknik pewarnaan pulasan 

menggunakan tinta sehingga awet dan tidak berbahaya saat 

digunakan jika sudah kering. 

5. Media wayang karakter dilengkapi dengan buku petunjuk 

penggunaan media wayang. 
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6. Media wayang karakter dilengkapi dengan seperangkat cerita yang 

berisi cerita dengan tema terkait pesan moral cinta tanah air dan 

saling menghormati. 

7. Cerita yang disajikan dalam wayang karakter ini yaitu tentang 

berbagai kehidupan anak dengan interaksi dengan teman, 

lingkungan, serta orang di sekitarnya yang mengandung pesan moral 

cinta tanah air dan saling menghormati. 

8. Media wayang karakter dikembangkan dengan berbagai tokoh dan 

karakter sesuai cerita yang mengandung pesan moral cinta tanah air 

dan saling menghormati. 

9. Media wayang karakter didesain dengan tampilan yang menarik, 

komprehensif, dan praktis sehingga pengguna dengan mudah 

mengoperasikan dan memahami konten.  

10. Media wayang karakter dapat digunakan guru sebagai media 

pembelajaran sebagai pendukung metode bercerita dalam upaya 

mengembangkan moral anak.  

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

G. Manfaat Pengembangan 

1. Secara Teoritis  

Penelitian yang dilakukan memberikan andil terhadap bidang kajian 

teknologi pembelajaran khususnya pada kawasan pengembangan 

sumber belajar dalam bentuk media pembelajaran wayang untuk 

mengembangkan moral anak. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi anak 

1) Merangsang dan memfasilitasi anak untuk memiliki perhatian 

tentang wayang karakter guna menumbuhkan rasa cinta tanah air 

dan saling menghormati. 

2) Merangsang ketertarikan anak dalam mendengarkan cerita yang 

disajikan oleh guru menggunakan media wayang karakter untuk 

meningkatkan perkembangan moral. 

b. Bagi guru 

1) Memfasilitasi guru menggunakan metode bercerita dalam 

pembelajaran moral pada anak. 

2) Mengembangkan kemampuan guru untuk menggunakan 

perpaduan antara metode bercerita yang dikombinasikan 

dengan media wayang. 
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c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai sumbangan media yang akan digunakan dengan 

metode bercerita guna mengembangkan moral anak. 

2) Membantu sekolah dalam menyiapkan strategi pembelajaran 

moral yang akan disajikan ke anak. 

d. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menggunakan hasil penelitian sebagai suatu acuan 

atau referensi. 

H. Asumsi Pengembangan 

Dalam penelitian ini peneliti berasumsi bahwa: 

1. Perkembangan moral anak sangat penting untuk diperhatikan oleh 

bidang pendidikan sehingga perlu mendapat perhatian khusus sedini 

mungkin agar perkembangan moral anak dapat difasilitasi dengan baik. 

2. Pengembangan media diperlukan untuk mendukung dan memfasilitasi 

proses pembelajaran moral anak. 

3. Media wayang karakter yang didesain dengan baik sebagai media 

pendukung metode bercerita sebagai upaya dalam mengembangkan 

moral anak usia dini, perlu diupayakan perpaduan antara proses 

pembelajaran dengan suatu media pembelajaran. 

4. Media wayang karakter dikembangkan sesuai dengan karakter anak 

diharapkan dapat menarik perhatian anak untuk mendengarkan dan 

mengolah cerita yang disajikan sehingga upaya mengembangkan moral 

anak dapat lebih optimal. 
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