Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019

ISSN : 2615-2657

UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

PENDEKATAN KOMUNIKASI DENGAN MEDIA INTERAKTIF
DALAM MENGAJAR CERITA TAULADAN
Ali Mustopa 1), Erfina Nurussa’adah 2)

2)

1)
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas AMIKOM Yogyakarta
Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas AMIKOM Yogyakarta
Email : ali.m@amikom.ac.id1), erfina@amikom.ac.id2)

Abstrak
Pendidikan usia dini merupakan yang paling penting dalam meningkatkan kecerdasan social anak, maka
diperlukan berbagai bentuk model, baik dalam pengembangan kurikulum, inovasi belajar, media
pendukung dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Pendidikan usia dini menerapkan proses
belajar sambil bermain sehingga materi tidak terasa beban dan menyenangkan. Untuk itu maka guru
dituntut untuk membuat pembelajaran menjadi lebih kreatif serta inovatif guna mendorong siswa dapat
belajar dengan menyenangkan bahkan terkesan belajar sambil bermain. Banyak guru yang mau
mengembangkan keterampilan pembelajaran namun tidak ada kesempatan dan pendidikan peningkatan
kemampuan pembangunan media pembelajaran masih minim. Begitu pula masih ada guru yang kurang
kreatif dalam menggunakan media pembelajaran dengan berbagai alasan, seperti ketersediaan alat dan
bahan, keterbatasan dana, waktu. Solusi pemecahan masalah di atas, maka diadakan pembangunan Media
Pembelajaran bagi TK dan melakukan pelatihan Penggunaan Media Pembelajaran bagi Guru. Dengan
tujuan untuk menciptakan media pembelajaran yang lebih efektif dan memberikan keahlian dan
pengetahuan bagi guru-guru. Hasilnya, Partisipasi guru yang melakukan pengembangan diri terkait
ketrampilan bercerita dan membuat cerita meningkat dengan beberapa tingkat kemampuan. Daya tangkap
anak dalam menjawab pertanyaan dari kegiatan bercerita menggunakan media pembelajaran baru juga
tinggi. Tingkat komunikasi anak dengan guru lewat peranan masing-masing dalam avatar boneka berjalan
lancar.
Kata kunci: Media Pembelajaran, TK, komunikasi, Tauladan, media
1. PENDAHULUAN
Pemenuhan alat dan media pembelajaran yang
mendukung untuk belajar juga masih terbatas
diantarannya perlengkapan multimedia yang sering
digunakan untuk kegiatan psikomotorik seperti
menari dan bernyanyi masih meminjam baik
dari sekolah lain maupun dari kepemilikan guru.
Dari sisi metode pembelajaran yang dilakukan
adalah kegiatan di dalam dan di luar ruangan,
menggunakan alat bantu untuk menerangkan
beberapa materi pembelajaran, alat bantu yang
dimiliki sudah banyak yang rusak atau hilang, dan
pembelajaran selalu bersifat satu arah.

TK Kendarti Mu'adz Bin Jabal yang berada di Desa
Jogotirto, Berbah, merupakan lembaga pendidikan
Usia Dini dengan jumlah peserta didik pertahunnya
rata-rata 40-50 anak. Dengan jumlah guru adalah
20 orang. Secara bangunan Fisik TK Kendarti
Mu'adz Bin Jabal memiliki fasilitas yang cukup
memadai.

Dalam proses pembelajaran interaktif, terjadi
beberapa bentuk komunikasi, yaitu satu arah (one
way communication) dan dua arah two ways
communication), dan banyak arah (multy ways
communication) berlangsung antara pengajar dan
siswa.
Pengajar
menyampaikan
materi
Gambar 1. Suasana Sekolah TKIT
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pembelajaran dan siswa memberikan tanggapan
(respon) terhadap materi tersebut.[1]

2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian ini berupa pembuatan konten
media
interaktif
dan
sosialisasi
serta
pendampingan. Kegiatan ini akan menjalin
kerjasama dengan guru TKIT Kendarti Muadz Bi
Jabal 5. Pelaksanaanya akan dilakukan di TKIT
Kendarti Muadz Bi Jabal 5.
Kegiaatan ini
dilakukan selama 6 bulan dengan beberapa kegiatan
pokok adalah :
a) Survey dan Penggalian Informasi
b) Penyusunan Konten Media Interaktif
c) Penyusunan Bentuk Alat peraga
d) Pembangunan Media Komunikasi Interaktif
dengan alat peraga
e) Implementasi Media di TKIT

Keinginan memiliki inovasi dalam pembelajaran
meningkatkan semangan para guru untuk membuat
media pembelajarn sebagai metode pembelajaran
yang baru. Pembuatan media pembelajaran di TKIT
memerlukan keahlian baik menyusun materi yang
bersesuaian dan sesuai kurikulum. Guru diharapkan
memiliki keterampilan dalam pembangunan media
pembelajaran agar media yang dibuat menjadi lebih
baik dan menarik sehingga siswa mau mengikuti
pelajaran tersebut. Hanya saja sedikit sekali Guru
yang memiliki kemampuan multimedia sebagai
dasar membangun media pembelajaran yang jauh
lebih baik. TK IT dengan memiliki ruangan baru
sudah tersedia beberapa peralatan dan beberapa
guru telah memiliki perangkat laptop sebagai
sarana pembelajaran, namun jarang digunakan
kerena keterbatasan penggunaan.

Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan dalam
menyusun metode pelaksanaan pengabdian
masyarakat ini. Pertama adalah meode tahapan
kegiatan penggalian informasi, kedua adalah
metode
pelaksanaan
penyusunan
dan
pengembangan media, ketiga adalah impementasi
kegiatan, dan yang keempat evaluasi kegiatan.
Adapun tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut
:
a) Tim
abdimas
melakukan
survei
dan
berkoordinasi dengan kepala sekolah serta guru,
dan mendiskusikan mengenai materi dan metode
dan waktu pelaksanaan yang akan digunakan
dalam sosialisasi dan pendampingan ini.
b) Tim abdimas menyusun dan mengembangkan
Media komunikasi interaktif berserta alat peraga
yang dikoordinasikan dengan kepala sekolah
dan guru yang ada di TKIT
c) Tim abdimas melakukan mengimpementasi dan
pendampingan di TKIT Kendarti Muadz Bi
Jabal 5, dengan susunan acara: pembukaan,
pelaksanaan
implementasi
media
dan
pendampingan yang diisi oleh narasumber,
tanya jawab dengan narasumber dan praktek.
d) Tim abdimas melakukan penilaian pada dampak
kegiatan abdimas di TKIT Kendarti Muadz Bin
Jabal 5 sebagai evaluasi kegiatan.

Berdasarkan analisis situasi yang dikemukakan
diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan
yaitu :
1)

2)

Kurangnnya fasilitas teknologi pendukung
belajar mengajar baik dalam bentuk alat
peraga maupun media peraga
Guru-guru tidak bisa membuat media
pembelajaran berbasis multimedia serta
kesulitan dalam mengembangkan pelajaran

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan
pada bab sebelumnya, terdapat beberapa solusi
yang dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan
abdimas ini. Solusi yang ditawarkan dalam bentuk
adalah :
1) Pengadaan media komunikasi interaktif
2) Pelaksanaan implementasi media interaktif
dengan harapan :
a) Tersediaanya media pembelajaran yang baru di
Taman Kanak-kanak
b) Memberikan suasana dan cara baru dalam
mengajarkan cerita tauladan

Alur kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian
adalah sebagai berikut :

Capaian Luaran dari program pengabdian kepada
masyarakat dalam bentuk pelatian ini adalah (1)
Tersediaanya media pembelajaran yang baru di
Taman Kanak-kanak, (2) Memberikan suasana dan
cara baru dalam mengajarkan cerita tauladan (3)
Menciptakan kondisi pendidikan yang kondusif dan
menyenangkan serta meningkatkan kepemahaman
anak terhadap materi melalui media
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Pada gambar 3 terkait alur pembuatan media ajar
tidak terlalu berbeda dengan pembuatan
Multimedia hanya saja ditambahkan dengan
interaksi boneka sebagai kebutuhan TKIT dalam
menambah fasilitas pembelajaran yang dapat
dirasakan langsung oleh anak didik dalam belajar.
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Hasil dari kegiatan pengabdian ini berdasarkan
dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya
adalah sebagai berikut:
Penyusunan materi dan metode pelaksanaan
abdimas disepakati materi bahan ajar diberikan dari
guru TKIT dan dibuatkan sebuah media yang
digunakan sebagai acuannya adalah materi ajar
yang guru berikan. Pelaksanaan dilakukan dalam
pertemuan berkala dan juga kegiatan ujicoba.

Gambar 2. Alur Kegiatan

Penjelasan dari gambar 2, kegiatan pengabdian ini
diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan dari
TKIT Muadz Bin Jabbal 5, melihat secara
pembelajaran telah berjalan baik dan ingin
menguatkan cara penyampaian materi yang lebih
menyenangkan dan juga sebagai variasi kegiatan
pembelajaran. Maka terbentuklah 2 hal yang harus
dilakukan yaitu menyediakan fasilitas ajar yang
menurut pengajar di TKIT adalah boneka pencerita,
dan media ajar yang berbentuk multimedia
pembelajaran yang nanti berinteraksi dengan para
anak didik. Pada tahap berikutnya masing-masing
kebutuhan tersebut di nilai kemudian ditentukanlah
bahawa penyedian fasilitas dan media ajar dibuat
saling berkaitan agar dapat digunakan secara
maksimal. Kemudian setelah semua dipenuhi maka
dilakukanlah implementasi dan juga evaluasi
kegiatan.

Gambar 4. Diskusi Kegiatan

Setelah disepakati maka tim abdimas melakukan
penyusunan media ajar dengan mengacu pada
prinsip media pembelajaran berbasis multimedia.
<pembahasan materi multimedia interaktif>

<pembahasan boneka>
Dalam tahapan implementasi media pembelajaran
dilakukan dengan 2 tahap, yaitu penyampaian
media pembelajaran ke guru, dengan tujuan sebagai
ujicoba dan evaluasi media pembelajaran dengan
sesesuaian yang diajarkan di TKIT. Dalam tahapan
ini pula dilakukan pemaparan materi pembelajaran
berbasis multimedia sebagai tambahan pemahaman
guru terhadap media pembelajaran. Adapun
rangkaian kegiatannya sebagai berikut :
Gambar 3. Alur Pembuatan Media Ajar
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a)
b)
c)
d)
e)

20

Pembukaan
Pemaparan Materi Media Pembelajaran
Diskusi
Pemaparan dan Demo Media Ajar
Evaluasi

15

Pemahaman

10

Kemampuan
Motivasi

5

Tahap kedua adalah menyampaikan pembelajaran
langsung ke anak didik. Tahapan ini pula dilakukan
survey dan observasi terhadap penggunaan media
ajar yang telah dibuat.

0
Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat
Tinggi

Gambar x. Grafik Evaluasi Guru terhadap media
pembelajaran berbasis multimedia

Dalam tahapan evaluasi kegiatan dilakukan dengan
melakukan survey dan observasi. Dengan
dilakukannya survey dan observasi terhadap
penggunaan media ajar didapatkanlah hasil evaluasi
dampak penggunaan media ajar dan juga tingkat
komunikasi dan daya tangkap anak terhadap
penjelasan guru.

Berdasarkan grafik x di atas menunjukan bahwa
tingkat pemahaman guru pada media ajar berbasis
multimedia masih tergolong sedang dengan
berbagai kondisi seperti belum pernah melihat,
belum pernah menggunakan dan atau tidak dapat
membedakan media ajar. Namun pada tingkat
kemampuan pembuatan media ajar memang sangat
terlihat bahwa banyak guru yang tidak memiliki
kemampuan untuk membuat media pembelajaran,
karena berbagai hal, seperti tidak ada Pendidikan
formal, tidak memiliki alat dan lain sebagainya.
Dan pada sisi motivasi juga sebeneranya dikatakan
sedang menuju rendah.

Berikut hasil dari observasi :
Para guru awalnya masih mengalami kesulitan
dalam menggunakan bahan ajar dikarenakan belum
terbiasa. Namun dengan beberapa kali mencoba
beberapa guru bahkan memiliki cara sendiri untuk
menggunakan media ajar tersebut. Para guru
antusias dalam belajar menggunakan media ajar.
Eksplorasi menggunakan boneka sebagai avatar
pencerita menambah keseruan dalam belajar media
ajar tersebut.

Pendapat guru terkait media ajar yang dibuat dapat
dilihat pada gambar y berikut ini :

10%

Pada anak-anak selalu tertarik dengan boneka yang
dibawa guru. Ketika dijalankan media ajar, anakanak memperhatikan dengan serius dan sesekali
melihat boneka yang dibawanya. Boneka tersebut
digunakan untuk avatar pelaku cerita dalam media
ajar. Ketika melakukan tanya jawab anak-anak
mampu membedakan avatar mana yang ditanya dan
anak-anak mampu merespon sesuai avatar yang
digunakan.

9%
16%

Tidak Sesuai
Cukup
Sesuai
Sangat Sesuai

65%
Hasil dari survey dengan beberapa pertanyaan yang
diajukan kepada guru selaku pelaksana media
pembelajaran dan juga anak didik selaku pengguna
media pembelajaran.

Gambar y. Grafik Evaluasi Guru terhadap kesesuain
media ajar

Terkait pemahaman, kemampuan dan motivasi guru
terhadap media pembelajaran berbasis multimedia.

Berdasarkan gambar y tersebut di atas dapat
dijelaskan bahwa media ajar yang telah dibuat oleh
tim abdimas telah memenuhi kebutuhan terhadap
materi yang telah diinginkan oleh para guru.
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dengan avatar yang dibawanya sehingga tidak
menghiraukan avatar yang lain yang ada di media
ajar tersebut.

9%
24%
17%

Sulit

Pemahaman
anak
terhadap
materi
yang
disampaikan masih tergolong sedang karena hanya
beberapa anak saja yang menjawab pertanyaan
sehingga belum dapat memastikan sebagian anak
paham materi dalam bahan ajar.

Sedang
Mudah
Sangat Mudah

50%

4. KESIMPULAN

Gambar y. Grafik Evaluasi Guru terhadap
kemudahan media ajar

Dalam pengabdian yang dilaksanakan ini dapat
ditarik kesimpulan bahwa:
1) Penggunaan media pembelajaran berbasis
multimedia masih diperlukan dalam peningkatan
proses belajar mengajar atau paling tidak
digunakan sebagai variasi cara belajar.
2) Media ajar berbasis multimedia dapat dipadukan
dengan boneka untuk memaksimalkan semua
potensi penyerapan informasi. Juga sebagai daya
Tarik anak-anak untuk memperhatikan materi
dengan penuh konsentrasi dan semangat.
3) Berdasarkan evaluasi media ajar yang dibuat
telah baik dan dapat digunakan sebagai alat
bantu
alternative
pembelajaran
yang
menyenangkan.

Berdasarkan gambar y tersebut di atas dapat
dijelaskan bahwa media ajar yang telah dibuat oleh
tim abdimas mudah dioperasikan dan digunaka oleh
guru sebagai alternative penyampaian materi.
Hasil dari survey terhadap anak didik dilakukan
untuk mengetahui apakah anak-anak senang
mendapatkan model pembejaran yang baru,
mengetahui avarat boneka, dan materi yang
disampaikan di media ajar.
Pertanyaan yang diajukan kepada anak-anak adalah
apakah anak-anak suka belajar dengan media ajar
tersebut?. Sekitar 86% atau sekitar 43 anak
menjawab senang dan hanya 7 anak yang tidak
menjawab sama sekali. Kemudian untuk pertanyaan
berikutnya terkait Avatar boneka dapat dilihat
dalam table 1 berikut ini:

Ucapan Terimakasih
Kami selaku tim Abdimas AMIKOM periode 2019
mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada pihak-pihak yang membantu
terlaksananya kegiatan ini diantaranya adalah :
1) Direktur
Lembaga
Pengabadiam
Masyarakat dan segenap jajarannya, yang
telah mengadakan program Pengabdian
Masyarakat Terjadwal serta pendanaannya,
sehingga kami mampu melaksanakan salah
satu darma.
2) Kepala sekolah TKIT Kendarti Muadz Bin
Jabal 5, Jogotirto Berbah Sleman, yang
bersedia sebagai Mitra Abdimas sehingga
kami dapat menerapkan ilmu langsung di
masyarakat.
3) Para guru dan anak-anak didik yang sangat
antusias dalam mengikuti kegiatan ini.
Serta memberi pengalaman yang banyak
bagi tim dalam mengelola pengajaran.
4) Seluruh keluarga kami, yang telah
mendukung dan memberikan semangat
sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan
dengan lancar dan baik.

Tabel 1. Avatar Boneka
Penilaian

Erza

Ungu

Musa

Mengetahui

11

11

12

Tidak
Mengetahui

3

2

2

Salah Sebut

5

3

9

Diam

7

8

3

Jumlah
Respon

26

24

26

Berdasarkan hasil tersebut terdapat beberap
informasi terkait penggunaan boneka dalam media
ajar ini. Terbukti bahwa avatar walupun banyak
yang mampu menjawab benar nama avatar tersebut
tetapi masih banyak anak-anak menjawab salah
menyebutkan nama avatar tersebut. Ada beberapa
yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut
tadi adalah anak-anak masih menjawab dengan
jawaban sebelumnya dan sudah memiliki kesukaan
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5) Seluruh tim yang membantu terlaksananya
kegiatan Abdimas ini yang tidak dapat
disampaikan secara terperinci
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