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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembelajaran PKn berbantukan 

wayang kartun berbasis kearifan lokal pada mata pelajaran PKn siswa kelas 3 SD Negeri 

pejagan 1 Bangkalan. Sebelum digunakan media terlebih dahulu diuji kevalidan. Validitas 

media wayang kartun berbasis kearifan lokal diujicobakan pada tiga validator, yaitu ahli 

media pembelajaran memperoleh 85% (Sangat layak), ahli Bahasa 85% (Sangat layak), 

dan ahli materi 92,5% (Sangat layak). Setelah dilaksanakan uji coba maka dianalisis 

melalui kegiatan pembelajaran PKn. Hasil analisis data menunjukan bahwa hasil belajar 

siswa siswa 92,7 % siswa mendapatkan nilai hasil belajar diatas KKM yaitu 70 dan 100 % 

siswa tuntas. Hasil angket yang diberikan pada guru untuk mengukur kemudahan dalam 

melaksanakan pembelajaran mencapai angka 97,5 % dengan artian bahwa pembelajaran 

PKn mudah diterapkan sehingga dapat dengan mudah mencapai tujuan pembelajaran. dan 

hasil analisis angket kemenarikan menunjukan persentase 93,5% artinya pembelajaran PKn 

berbantukan media wayang kartun berbasis budaya lokal sangat menyenangkan untuk 

dilaksanakan. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran PKn, Media pembelajaran wayang kartun berbasis  

          kearifan lokal 

 

 

 
Abstract 

The purpose of this study is to analyze the learning of Civic Cartoon-based 

cartoon-based local wisdom on the subject of Civics students class 3 SD Negeri 1 

Bangkalan SDagan. Prior to use the media was first tested validity. The validity of cartoon 

media based on local wisdom was tested on three validators, ie learning media experts 

obtained 85% (Very worthy), 85% (Very worthy), and material experts 92.5% (Very 

worthy). After the experiment is conducted, it is analyzed through Civics learning 

activities. The result of data analysis shows that student learning result 92,7% student get 

value of learning result above KKM that is 70 and 100% student complete. The results of 

questionnaires given to teachers to measure ease in implementing learning reached 97.5% 

with the meaning that learning Civics easy to apply so that it can easily achieve the 

purpose of learning. and the results of the questionnaire of attractiveness analysis shows 

the percentage of 93.5% means that the learning of Civic Education in cartoon media 

based on local culture is very fun to be implemented.  
 

Keywords: Civics Learning, Media of wayang cartoon learning based on local  

                  wisdom, 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang bertujuan 

untuk membentuk warga negara yang baik. Pada jenjang sekolah dasar terdapat mata 

pelajaran PKn. Mata pelajaran PKn adalah salah satu upaya pemerintah dalam 

pembentukan karakter bangsa Indonesia, maka pemerintah mewajibkan mata pelajaran 

PKn untuk sekolah dasar. Peraturan tersebut tercantum dalam pada UU Nomor 20 tahun 

2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 dinyatakan bahwa PKn adalah 

mata pelajaran wajib untuk jenjang sekolah dasar. Mata pelajaran PKn dapat dipergunakan 

untuk menanamkan konsep dasar tentang hak dan kewajiban, wawasan Nusantara, 

demokrasi, hak asasi, peraturan-peraturan, perilaku dan sikap moral yang berketuhanan 

Yang Maha Esa secara benar, terukur dan terencana, disamping mereka juga sudah 

menjadi bagian dari masyarakat yang berinteraksi jadi segera diarahkan mana yang baik 

dan dan buruk, mana yang benar dan salah (Susanto, 2013:235). 

Proses pembelajaran yang menyenangkan dapat terjadi apabila guru kreatif dalam 

memilih model, metode, strategi maupun media pembelajaran PKn yang sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. Pemilhan media pembelajaran yang tepat akan membuat siswa 

senang serta dapat merangsang siswa untuk aktif, kreatif dan membuat proses 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pada kenyataanya, masih banyak guru yang belum 

dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Pada proses pembelajaran 

masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Sebagian besar 

guru menggunakan buku paket, LKS sebagai media pembelajaran. Berdasarkan hasil 

observasi, wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 22 November, dan hasil angket 

analisis kebutuhan yang dilakukan pada tanggal 13 Desember yang dilakukan di kelas 3 

SD Negeri Pejagan 1, dapat diketahui bahwa pada sekolah tersebut terdapat beberapa 

permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi pada saat proses pembelajaran, yaitu 

rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran PKn, masih banyak siswa yang 

berbicara sendiri serta mengganggu temannya, suasana kelas yang ramai, dan lain 

sebagainya.  

Permasalah tersebut dapat terjadi oleh beberapa penyebab salah satunya karena 

kurang efektifnya pembelajaran yang dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena pembelajaran 

sangat jarang menggunakan media pembelajaran yang mendukung pada mata pelajaran 

PKn. Media yang digunakan adalah media gambar dan buku paket yang sudah ditentukan 

sekolah. Pada proses pembelajaran yang menggunakan metode ceramah dan tidak adanya 
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media pembelajaran yang.sesuai dengan materi akan membuat siswa merasa bosan. 

Permasalahan tersebut dapat dikaji dengan menerapkan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai. Menurut Hamalik (dalam Arsyad, 2015:19) dengan pemakaian 

media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi dalam proses belajar mengajar 

dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan dalam kegiatan pembelajaran, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Wayang Kartun berbasis kearifan lokal. Wayang Kartun adalah 

alat peraga atau alat pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan materi yang 

digerakkan dengan tangan dan berbentuk gambar kartun. Kearifan lokal adalah 

pengetahuan yang ekplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-

sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem yang sudah dialami bersama-sama. 

Media pembelajaran wayang kartun terlebih dahulu dikembangkan menalui tahapan model 

pengembangan borg and gall  Media pembelajaran wayang kartun berbasis kearifan lokal 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik pada pebelajaran PKn. selaian 

untuk pembelajaran PKn media dapat juga menanamkan nilai-nilai kearifan lokal 

khususnya kearifan lokal Madura. Media pembelajaran wayang kartun yang dikembangkan 

peneliti mengangkat cerita yang berkaitan dengan masyarakat sekitar yaitu masyarakat 

Madura. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti. ingin menganalisis pelaksanaan 

pembelajaran PKn berbantukan wayang kartun erbasis kearifan lokal untuk siswa kelas 3 

SD Negeri Pejagan 1 Bangkalan”. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui 

bagaimana penerapan pembelajaran PKn berbantukan wayang kartun berbasis kearifan 

lokal untuk siswa kelas 3 SD Negeri pejagan 1 Bangkalan 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi subyek yang 

alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih 

menekankan pada makna dari pada generalisasi, Sugiyono (2015: 8). Penelitian ini akan 

menghasilkan data deskriptif berupa uraian yang menjelaskan tentang penerapan 

pembelajaran PKn berbantukan media wayang kartun berbasis budaya lokal madura untuk 

siswa kelas 3 SD Negeri Pejagan 1 Bangkalan. Penelitian kualitatif deskriptif adalah 
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penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang sedang 

terjadi tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut, Noor (2012: 34-

35). Peneliti dalam penelitian ini memfokuskan pengamatan pada proses pembelajaran 

PKn dikelas, bagaimana nilai hasil belajar yang diperoleh oleh siswa, bagaimana peran 

guru pada saat proses belajar mengajar dan bagaimana penggunaan media dalam 

pembelajaran. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi siswa, teknik 

wawancara guru, siswa, serta teknik dokumentasi. Tahap analisis data dari penelitian ini 

terdiri dari (1) analisis sebelum penelitian di lapangan (2) analisis selama penelitian di 

lapangan, dan (3) analisis setelah penelitian di lapangan. Analisis sebelum penelitian di 

lapangan dilakukan dengan mengamati kondisi sekolah, menetapkan subyek, dan 

menyiapkan lembar pedoman yang akan digunakan. Analisis selama di lapangan 

dilakukan dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Analisis terakhir yaitu setelah penelitian di lapangan dilakukan guna menguji 

keabsahan data dengan melakukan triangulasi sumber. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran PKn media pembelajaran 

terlebih dahulu di ujicoba kepada ahli. Dengan tujuan agar media yang dikembangkan 

dapat layak digunakan dalam pembelajaran PKn. Uji coba Produk diberikan kepada 3 ahli 

yaitu ahli media, ahli bahasa, dan ahli materi dengan harapan agar media tersebut dapat 

dianalisis secara baik oleh ahli sehingga layak digunakan dalam pembelajaran. Hasil 

persentase Validitas media pembelajaran wayang kartun berbasis kearifan lokal yang 

diperoleh dari beberapa validator yaitu ahli media pembelajaran, ahli bahasa, dan ahli 

materi. Validator media dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Peneliti 

menetapkan Wanda Ramansyah, S.Pd., M.Pd sebagai ahli media pembelajaran. Validator 

yang kedua yaitu Ummi Fitrah, S.Pd., M.Pd. yang ditetapkan sebagai ahli bahasa. 

Validator yang ketiga yaitu ibu Awaliyah Kurniati, S.Pd yang ditetapkan sebagai ahli 

materi. Hasil presentase dari ahli media pembelajaran sebesar 85%, hasil presentase dari 

ahli bahasa sebesar 85%, dan hasil presentase dari ahli materi sebesar 92,5%. Hasil 

presentase dari masing-masing ahli dikonversikan pada tabel kriteria validitas ahli. Hasil 

Presentase dari beberapa ahli menunjukkan bahwa media wayang kartun berbasis kearifan 

lokal termasuk dalam kategori sangat valid dan layak digunakan sebagai media 
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pembelajaran PKn. Setelah dinilai valid oleh para ahli maka kesimpulan untuk media 

wayang kartun berbasis kearifan lokal adalah layak digunakan sebagai media dalam 

pembelajaran PKn. 

 
 Tabel 1. Uji Validasi Media Pembelajaran pada Ahli 

No Ahli yang Memvalidasi 
Jumlah 

Ahli 

Nilai 

Validasi 

1 Ahli Media Pembelajaran 1 85 % 

2 Ahli Bahasa 1 85 % 

3 Ahli Materi 1 92,5 % 

Jumlah Tingkat Kelayakan Media 87,5 % 

 

Setelah media divalidasai dan hasil validasi tersebut jika dikonversikan 

mendapatkan hasil dapat digunakan dalam pembelajaran PKn maka peneliti melakukan 

pembelajaran PKn dengan menggunakan media pembelajaran wayang kartun berbasis 

kearifan lokal. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui kegiatan lesson study sebagai 

upaya pembinaan profesi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

mengkaji pembelajaran PKn berbantukan media wayang kartun berbasis budaya lokal. 

Kegiatan lesson study pada penelitian pengembangan ini dilaksanakan pada siswa kelas 3 

SDN Pejagan 1 Bangkalan yang dilakukan dalam tiga langkah yaitu perencanaan (plan), 

pelaksanaan (do), dan refleksi (see). 

1. Perencanaan 

Langkah ini diawali dengan meminta bantuan kepada dua orang observer untuk 

membantu melaksanakan kegiatan lesson study ini. Kemudian dilakukan diskusi antara 

peneliti, guru kelas dan observer pada yang dilaksanakan diruang kelas III SDN Pejagan 1 

Bangkalan untuk mengkoreksi RPP yang telah dibuat agar mengarah pada siswa sebagai 

pusat pembelajaran.  

Perencanaan diawali dengan kegiatan menganalisis kebutuhan belajar siswa dan 

permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran, seperti menganalisis standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, cara membelajarkan pembelajaran PKn 

berbantukan media wayang kartun berbasis budaya lokal, mengkoreksi lembar aktvitas 

guru dan siswa, mensiasati kekurangan fasilitas dan sarana belajar. Dari hasil perencanaan 

yang dilakukan diperoleh penjelasan bahwa RPP, media, lembar observasi, lembar 

evaluasi siswa, petunjuk penggunaan media wayang kartun pembelajaran sudah siap 

untuk diterapkan.  
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2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan oleh seorang guru (guru kelas) dengan 

menggunakan bahan hasil perencanaan yang telah didiskusikan sebelumnya. observer 

mengobservasi kegiatan pembelajaran yang berlangsung dengan mengamati interaksi 

siswa dengan siswa, siswa dengan media pembelajaran yang disajikan, siswa dengan guru, 

siswa dengan lingkungan lainnya, dengan menggunakan instrumen pengamatan yang telah 

disiapkan sebelumnya dan disusun bersama-sama.  

Pembelajaran diawali dengan pengecekan fasilitas sekolah, persiapan bahan dan 

media pembelajaran yang akan digunakan yang dilakukan guru dan dibantu oleh peneliti. 

Setelah semua siap guru menyiapkan dan mengkondisikan kelas dilanjutkan dengan salam 

dan absensi. Kegiatan selanjutnya guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya 

jawab dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan membuat kesepakatan. 

Antusias siswa terlihat baik saat kegiatan apersepsi karena guru dapat memancing rasa 

keingintahuan siswa. Tahap kegiatan inti  dilakuakan dengan penjelasan dari guru tentang 

materi dengan berbantukan media pembelajaran wayang kartun. Guru memainkan media 

wayang kartun pembelajaran Kemudian guru mengajak siswa untuk melakukan kembali 

kegiatan tanya jawab mengenai materi yang akan dipelajari hari ini, hal ini dilakukan 

untuk memancing rasa penasaran siswa tentang materi yang akan dipelajari. 

 Kegiatan selanjutnya adalah pembelajaran kelompok. Pada kegiatan ini siswa 

terlihat sangat antusias dalam berdiskusi mereka saling membantu mengerjakan soal 

kelompok. Setelah siswa selesai mengerjakan soal kelompok, guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Tampak siswa memperhatikan penjelasan 

dari kegiatan presentasi yang dilakukan, dan memberikan tepuk tangan setelah siswa 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.  

Setelah semua kelompok selesai mempresentasikan hasil kerja, maka guru 

membahas materi diskusi kelompok yang dilakukan untuk mengetahui kelompok mana 

yang dapat menjelaskan hasil dari kerja kelompok secara baik.  

3. Refleksi 

Setelah pelaksanaan kegiatan guru dan observer merefleksi (See/Chek) kegiatan 

yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan setelah jam pelajaran berkahir. 

Kegiatan ini dilakukan dengan berdiskusi serta melakukan analisis hasil kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pembelajaran yang 

dilakukan dapat bermakna bagi siswa. Guru menyampaikan apa yang dialami dan 
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dirasakan saat pembelajaran berlangsung dan dilanjutkan dengan hasil observasi oleh 

observer.  

Dari kegiatan Lesson Study yang dilakukan peneliti juga menyebarkan angket dan 

meminta siswa untuk mengerjakan latihan agar peneliti mengetahui bagaimana penerapan 

media pembelajaran PKn berbantukan media wayang kartun berbasis kearifan lokal ini 

dilaksanakan. Lembar observasi aktivitas siswa dilakukan ketika pelaksanaan 

pembelajaran PKn berbantukan media wayang kartun berbasis kearifan lokal dilaksanakan 

dengan menggunakan 4 observer. Hasil total penilaian dari observer diperoleh persentase 

sebesar 92,7%. Hasil presentase dari lembar observasi aktifitas siswa dikonversikan pada 

tabel kriteri penilaian keefektifan. Hasil persentase menunjukkan bahwa pembelajaran 

PKn berbantukan media wayang kartun berbasis kearifan lokal termasuk dalam kategori 

sangat efektif. Sedangkan hasil belajar siswa memperoleh presentase ketuntasan siswa 

sebesar 100% siswa tuntas. Hal ini menunjukan bahwa Pembelajaran PKn berbantukan 

media pembelajaran wayang kartun berbasis kearifan lokal sangat efektif dilaksanakan 

Selain itu peneliti data hasil angket tingkat keterterapan pembelajaran PKn 

berbantukan media wayang kartun berbasis kearifan lokal dapat deketahui dari angket 

tanggapan guru. Angket tanggapan guru diberikan ketika pelaksanaan pembelajaran Hasil 

presentase dari angket tanggapan guru memperoleh sebesar 97,5% jika dikonversikan 

pada tabel kriteria keterterapan. Hasil persentase menunjukkan bahwa pembelajaran PKn 

berbantukan media wayang kartun berbasis kearifan lokal termasuk dalam kategori sangat 

mudah diterapkan dan dapat mudah mencapai tujuan pembelajaran. 

Hasil Presentase tingkat kemenarikan pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal 

pada pelaksanaan pembelajaran menunjukan angka persentase sebesar 93,5%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran PKn berbantukan media wayang kartun berbasis 

kearifan lokal termasuk dalam kategori pembelajaran sangat menarik dan menyenangkan 

untuk dilaksanakan. 

 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan paparan data yang telah dikemukanan maka dapat dilihat bahwa 

pembelajaran PKn berbantukan media wayang kartun berbasis kearifan lokal dapat 

dilaksanakan secara baik, hal ini dibuktikan degan hasil observasi dan hasil belajar siswa 

siswa 92,7 % siswa mendapatkan nilai hasil belajar diatas KKM yaitu 70 dan 100 % siswa 
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tuntas. Selain itu dari hasil angket yang diberikan oleh guru untuk mengukur kemudahan 

dalam melaksanakan pembelajaran mencapai angka 97,5 % dengan artian bahwa 

pembelajaran PKn berbantukan media wayang kartun berbasis kearifan lokal mudah 

diterapkan sehingga dapat dengan mudah mencapai tujuan pembelajaran. dan hasil 

analisis angket kemenarikan menunjukan persentase sebesar 93,5% artinya pembelajaran 

PKn berbantukan media wayang kartun berbasis budaya lokal sangat menyenangkan 

untuk dilaksanakan. 
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