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A B S T R A K 

Tujuan penelitian yaitu untuk menguji validitas buku cerita Menjadi Raja dan Ratu Sehari sebagai salah 

satu buku seri permainan tradisional Melayu Jambi. Metode yang digunakan merupakan penelitian 

pengembangan R & D. Data penelitian diperoleh dari lima tahapan. Tahapan pertama merupakan 

analisa kebutuhan penelitian melalui kajian permainan tradisional, storytelling, dan kemampuan 

menyimak anak. Tahapan kedua yaitu pengumpulan data. Tahapan ketiga dan keempat yaitu 

pengembangan produk awal dan desain produk, desain gambar. Tahapan kelima yaitu melakukan 

validasi oleh validator (Tokoh Budaya, Penulis Cerita, psikolog). Penetapan validator dilakukan 

secara purposive. Tahap validasi yang dilakukan yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Analisa data 

yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Hasil uji validitas buku cerita berdasarkan aiken v termasuk 

dalam kriteria valid. Validitas buku tersebut terdiri dalam kriteria kecermatan isi, ketepatan cakupan 

isi, ketercernaan buku cerita dan pemaparan logis, penggunaan bahasa, dan ilustrasi. Dapat 

disimpulkan bahwa ebook cerita menjadi raja dan ratu sehari telah disusun dengan valid ditinjau dari 

validitas isi dan validitas konstruk sehingga mampu menjadi salah satu ebook yang dapat diujicoba 

pengembanganya secara quasi eksperimen terhadap kemampuan menyimak anak. 

 

Kata kunci : validitas ebook, story telling , kemampuan menyimak 

 

L A T A R  B E L A K A N G  

Kajian permainan tradisional melalui studi etnografi telah berhasil menambah literatur mengenai 

permainan tradisional yang ditampilkan melalui ebook. Ebook tersebut telah berhasil menguraikan 
setiap permainan tradisional Jambi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak usia dini 

(Ekawati & Saputra, 2017). Kajian ini diharapkan menjadi dasar dalam pengembangan model-model 

permainan tradisional lainnya, sehingga kegunaan permainan tradisional dalam meningkatkan 

kemampuan dasar anak usia dini dapat teruji secara ilmiah. 

 
Kajian psikologi yang berorientasi dalam pengembangan permainan tradisional telah dilakukan dalam 

beberapa bentuk, yaitu penyusunan ebook literatur, penyusunan book series buku cerita bergambar, 

alat- alat permainan edukatif (APE) permainan tradisional. Berbagai upaya ini dilakukan sebagai salah 

satu cara untuk menjaga kelestarian kearifan lokal agar tetap terpelihara dengan baik. 
 

Inovasi permainan tradisional dengan metode bercerita (storytelling) dengan menggunakan buku 

cerita bergambar perlu dilakukan. Metode bercerita merupakan media atau cara yang digunakan 

pendidik untuk menyampaikan atau menyajikan materi pembelajaran yang disampaikan secara lisan 

dalam bentuk cerita yang menarik kepada anak (Rahmatillah dkk, 2018). Buku cerita bergambar 
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diharapkan bisa menjadi media edukasi yang siap pakai oleh orangtua dalam mengembangkan 

kemampuan anak usia dini, sekaligus digunakan untuk menjaga eksistensi permainan tradisional.  

 

Secara umum, media yang mendukung storytelling adalah media cetak dan audio visual. Karya yang 
digunakan berupa komik, cerita bergambar, animasi, dan game (Haryadi & Irawan, 2016). Buku cerita 

bergambar merupakan media yang dipilih sebagai pengantar informasi melalui metode storytelling 

dalam pengembangan model penelitian ini. 

 
Inovasi buku cerita yang disajikan dalam penelitian ini memiliki topik “Menjadi Raja dan Ratu Sehari”. 

Topik ini merupakan pengembangan dari topik permainan tradisional kalung daun ubi dan kuluk 

(mahkota) daun nangka (Ekawati & Saputra, 2019). Topik raja dan ratu merupakan gambaran dari 

dua permainan tradisional yaitu kalung tangkai ubi dan rajo-rajoan/ ratu-ratuan. Kedua permainan ini 

merupakan permainan yang dilakukan anak untuk mengisi waktu luang saat berada di ladang ataupun 
kebun milik keluarganya.  

 

Permainan ini sebenarnya permainan yang mengubah fungsi daun ubi menjadi aksesoris khususnya 

kalung dan gelang. Permainan ini dilakukan oleh anak perempuan yang berusia antara 3-5 tahun, 

namun bukan tidak mungkin juga dilakukan oleh anak laki-laki dengan bimbingan orang dewasa. 
Dalam permainan ini anak-anak bermain peran seperti orang dewasa atau layaknya raja dan ratu yang 

mengenakan gelang dan kalung sebagai perhiasan (Ekawati dan Saputra, 2019). 

 

Cerita bergambar dalam buku cerita ini disusun dengan tiga tokoh utama, yaitu Ayah, Bunda, Nayo. 
Secara subtansi, buku bercerita ini terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) halaman, yang berisi penjelasan 

mengenai bahan alam yang digunakan untuk membuat kalung dan mahkota yaitu daun ubi, cara 

membuat kalung dan kuluk, penjelasan mengenai bahan/ peralatan, cara memainkan yang 

dicontohkan melalui bermain peran, serta interaksi harmonis antara anggota keluarga, serta refleksi 

kebersyukuran atas setiap keberhasilan dalam penyelesaian tugas yang direncanakan, dan kesimpulan 
yang didapat dalam akhir cerita.  

 

Secara psikologis, buku cerita “Menjadi Raja dan Ratu Sehari” diharapkan mampu menstimulasi 

perkembangan anak serta meningkatkan keterlibatan orang tua dalam aktivitas bersama anaknya. 
Keterlibatan orang tua memberikan kontribusi terhadap pencapaian tugas-tugas perkembangan anak 

baik dalam aspek kognitif maupun aspek perkembangan lainnya (Park, Byun & Kim, 2011). Orang tua 

dapat terlibat melalui aktivitas membaca buku yang mendidik bagi anak (Epstein et al, 2002; Henniger, 

2013).  

 
Michael (2009) menjelaskan bahwa bercerita merupakan metode yang sangat penting dalam 

mengembangkan kemampuan bahasa dan kognitif pada anak usia dini. Salah satu manfaat yang didapat 

melalui bercerita yaitu melatih anak belajar mendengarkan apa yang disampaikan atau menyimak; 

(Moeslichton, 2004).  
 

Oduolowu & Oluwakemi (2014) menemukan bahwa terdapat dampak signifikan metode storytelling 

terhadap kemampuan menyimak anak. Anak yang diberikan storytelling dengan menggunakan ilustrasi 

memiliki kemampuan menyimak yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang diberikan storytelling 

tanpa ilustrasi. Penelitian Loniza, Saad, dan Mustafa (2018) menemukan bahwa anak-anak menikmati 
storytelling sambil menonton, yang merupakan manifestasi bahwa mereka termotivasi. Sebagai 

hasilnya, mereka mampu dan sangat bersemangat untuk menjawab pertanyaan dan berpartisipasi 

aktif dalam diskusi.  

 

Buku cerita “Menjadi Raja dan Ratu” pada tahap penelitian ini disusun menggunakan ilustrasi meliputi 
gambar-gambar natural, teks, bentuk, penekanan warna yang sesuai dengan perkembangan anak. 
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Dalam pengembangannya buku cerita ini direncanakan juga menambahkan instrumen suara, gambar 

animasi melalui video 3D. Upaya mengembangkan kualitas buku cerita ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan menyimak anak. Apabila anak dapat menyimak dengan baik, maka bukan 

tidak mungkin diartikan bahwa buku cerita ini disusun dengan menarik, sesuai kebutuhan anak, serta 
bisa menjadi media penyampaian pesan permainan tradisional pada anak, sehingga lebih lanjut 

diharapkan bisa diperkenalkan pada lingkungan pendidikan anak usia dini sebagai upaya menjaga 

eksistensi kearifan lokal. 

 
Buku cerita ini disimpan menggunakan format elektronik book (ebook) dengan format PDF (Portable 

Document Format). Format digital setidaknya memiliki keunggulan yang lebih banyak dibandingkan 

bentuk konvensional, bukan hanya memiliki ruang penyimpanan yang besar baik di gadget seperti 

smarthphone, tablet, dan lain-lain, namun juga bersifat ramah lingkungan (paperless) (Saputra & 

Ekawati, 2018). 
 

T I N J A U A N  P U S T A K A  

Storytelling  

Storytelling metode bercerita merupakan metode untuk menyampaikan pesan kepada anak secara 

lisan disertai ekspresi wajah yang sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh guru kepada anak 
(Puridwaty, 2017). Metode bercerita merupakan media atau cara yang digunakan pendidik untuk 

menyampaikan atau menyajikan materi pembelajaran yang disampaikan secara lisan dalam bentuk 

cerita yang menarik kepada anak (Rahmatillah dkk, 2018).   

 
Moeslichatoen (2004) menjelaskan mengenai tujuan dari metode bercerita yaitu: 

a. Memberikan pengalaman bagi anak memperoleh penguasan isi cerita yang disampaikan 

b. Anak mampu menyerap pesan-pesan yang dituturkan melalui kegiatan bercerita 

c. Membimbing anak-anak untuk mengembangkan kemampuan mendengar 

d. Menanamkan nilai moral, sosial dan keagamaan 
 

Buku Cerita Bergambar 

Cerita bergambar adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang 

disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita (Susanto, 2011). Suatu bentuk rupa hasil 
karya seni rupa/desain terdiri dari beberapa elemen/ unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut mempunyai 

peranan penting dalam proses penciptaan karya. Dalam buku ilustrasi yang peneliti buat yaitu unsur-

unsur desain meliputi : 1) Ruang (Space); 2) Gambar (Image); 3) Teks; 4) Titik; 5) Garis; 6) Arah; 7) 

Bentuk (form); 8) tekstur; 9) Penekanan Warna (tone/value); 10) warna. 

 
Permainan Tradisional 

Menurut Andriani (2012) Permainan tradisional merupakan simbolisasi dari pengetahuan yang turun 

temurun dan mempunyai bermacam-macam fungsi atau pesan dibaliknya. Permainan tradisional 

merupakan hasil budaya yangbesar nilainya bagi anak-anak dalam rangka berfantasi, berekreasi, 
berkreasi, berolah raga yang sekaligus sebagai sarana berlatih untuk hidup bermasyarakat, 

keterampilan, kesopanan serta ketangkasan. Permainan tradisional merupakan salah satu aset budaya 

yang mempunyai ciri khas kebudayaan suatu bangsa maka, pendidikan karakter bisa dibentuk melalui 

permainan tradisonal sejak usia dini. Saputra dan Ekawati (2017), permainan tradisional merupakan 

permainan yang dilakukan secara turun-menurun serta memberikan rasa puas atau senang untuk 
orang yang memainkannya. 

 

Permainan Tradisonal  Kalung Daun Ubi 
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Permainan kalung daun ubi sebenarnya permainan yang merubah fungsi daun ubi menjadi aksesoris 

khususnya kalung dan gelang. Permainan ini dilakukan oleh anak perempuan yang berusia antara 3-5 

tahun. Biasanya dalam permainan ini anak-anak akan bermain dengan bantuan orang dewasa. 

Permainan ini biasanya dilakukan untuk mengisi waktu luang yang dilakukan oleh anak-anak di ladang 
ataupun kebun milik keluarganya. Permainan ini memanfaatkan daun ubi sebagai aksesoris untuk 

menegaskan peran anak-anak perempuan yang berbeda dengan anak-anak laki-laki (Ekawati & 

Saputra, 2019). 

 
Bahan dan Alat Kalung Daun Ubi 

Ekawati & Saputra (2019) telah menjelaskan mengenai bahan dan alat kalung daun ubi, yaitu antara 

lain: 

1. Daun daun ubi 

2. Lidi untuk menghubungkan ujung yang satu dengan ujung yang lain (sepanjang 10 cm) 
 

Cara Membuat Kalung Daun Ubi 

Ekawati & Saputra (2019) telah menjelaskan mengenai cara membuat kalung daun ubi, yaitu antara 

lain: 

1. Daun ubi dipotong sampai tersisa sedikit ujungnya kira-kira 2-3 cm dari pangkalnya dengan 
menyisakan kulit luarnya kemudian ditarik perlahan. 

2. Sisa daun yang kulitnya sudah hilang sebelah kemudian disayat perlahan, begitupula sebaliknya. 

3. Daunya dipotong sebagai bandul/ lionting dengan bentuk yang bisa dibuat sesuai selera 

 
Cara Memainkan Kalung Daun Ubi 

Ekawati & Saputra (2019) telah menjelaskan mengenai cara memainkan kalung daun ubi, yaitu antara 

lain : 

1. Permainan ini dimainkan oleh anak perempuan baik secara individu ataupun bermain dengan 

teman-teman sebaya 
2. Kenakan gelang dan kalung sebagai perhiasan 

3. Anak dapat bermain peran seperti orang dewasa atau ibu-ibu yang bergaya glamour 

 

Langkah-langkah penggunaan Kalung Daun Ubi 
Ekawati & Saputra (2019) telah menjelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan kalung daun ubi, 

yaitu antara lain : 

1. Orangtua/guru dapat memperkenalkan alat permainan kalung daun ubi pada anak 

2. Orangtua/guru bersama anak-anak dapat mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat 
permainan gelang dan kalung dengan mengajak anak untuk mengambil tangkai daun ubi yang 

tidak terlalu muda, kemudian bersama-sama anak untuk membuat kalung ini 

3. Setiap anak diharapkan dapat membuat asesoris yaitu gelang dan kalung 

4. Anak menggunakan gelang dan kalung ini untuk bermain peran sebagai ibu-ibu atau orang 
dewasa sebagai asesoris 

5. Orangtua/ guru dapat menjelaskan pentingnya membaca doa sebelum bermain dan selesai 
bermain 

6. Orangtua/ guru dapat menjelaskan pentingnya menghargai setiap ciptaan Tuhan 
 

Permainan Tradisional Rajo-rajoan/ Ratu-ratuan 

Permainan Rajo-rajoan/ Ratu-ratuan merupakan permainan yang dilakukan oleh anak perempuan 

yang berusia antara 3-5 tahun. Biasanya dalam permainan ini anak-anak akan bermain dengan bantuan 
orang dewasa. Permainan ini biasanya dilakukan untuk mengisi waktu luang yang dilakukan oleh anak-

anak di ladang ataupun kebun milik keluarganya. Rajo-rajoan/ Ratu-ratuan biasanya sembari dibuat 

saat anak-anak bermain kalung dan gelang daun ubi. Permainan ini mudah dilakukan yaitu dengan 
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memanfaatkan daun nangka sebagai aksesoris untuk menegaskan peran anak-anak perempuan yang 

berbeda dengan anak-anak laki-laki (Ekawati & Saputra, 2019). 

 

Bahan dan Alat Permainan Rajo-rajoan dan Ratu-ratuan 
Menurut Ekawati & Saputra (2019) bahan dan alat permainan ini yaitu : 

1. Daun nangka yang masih layak digunakan 

2. Lidi untuk menghubungkan ujung yang saru dengan ujung yang lain (sepanjang 10 cm) 
 

Cara Membuat Alat Permainan Rajo-rajoan dan Ratu-ratuan 

Menurut Ekawati & Saputra (2019) cara membuat permainan ini yaitu 

1. Daun nangka yang masih segar dibiarkan sebentar hingga getahnya hilang atau kering 
2. Daun nangka dipotong sampai tersisa sedikit ujungnya kira-kira 2-3 cm dari pangkalnya dengan 

menyisakan kulit luarnya kemudian ditarik perlahan. 

3. Sisa tangkai yang kulitnya sudah hilang sebelah kemudian disayat perlahan, begitupula sebaliknya. 

4. Daunya dipotong sebagai bandul/ liontin kalung dengan bentuk yang bisa dibuat sesuai selera 
 

Cara Memainkan Permainan Rajo-rajoan dan Ratu-ratuan 

Menurut Ekawati & Saputra (2019) cara membuat permainan ini yaitu 

1. Permainan ini dimainkan oleh anak perempuan baik secara individu ataupun bermain dengan 

teman-teman sebaya 
2. Kenakan gelang dan kalung sebagai perhiasan 

3. Anak dapat bermain peran seperti orang dewasa atau ibu yang bergaya glamour 

 

Langkah Penggunaan Permainan Rajo-rajoan dan Ratu-ratuan 
Menurut Ekawati & Saputra (2019) cara membuat permainan ini yaitu: 

1. Orangtua/guru dapat memperkenalkan alat permainan Rajo-rajoan/ Ratu-ratuan pada anak 

2. Orangtua/guru bersama anak-anak mempersiapkan alat dan bahan permainan ini dengan 
mengajak anak untuk mengambil daun nangka yang memiliki ukuran yang sama, kemudian dilipat 

kedalam lalu dihubungkan dengan lidi. 

3. Setiap anak diharapkan dapat membuat asesoris lain yaitu gelang dan kalung daun ubi sebagai 
pelengkap askesoris 

4. Anak menggunakan Rajo-rajoan/Ratu-ratuan serta aksesoris lainnya seperti gelang dan kalung 
ini untuk bermain peran sebagai Ratu dan Raja. 

5. Orangtua/ guru dapat menjelaskan pentingnya membaca doa sebelum bermain dan selesai 
bermain 

6. Orangtua/ guru dapat menjelaskan pentingnya menghargai setiap ciptaan Tuhan 
 

Kemampuan Menyimak 

Kemampuan menyimak adalah kemampuan seorang anak untuk mendengarkan lambang-lambang 

lisan dengan penuh perhatian, memiliki pemahaman akan hal yang didengar, mengulang kembali hal-
hal yang didengar sebelumnya dan mampu mengkomunikasikan kembali secara sederhana mengenai 

hal yang telah diperoleh anak (Puridawaty, 2017) 

 

Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh 

perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau 
pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran 

atau bahasa lisan (Tarigan, 2008) 

 

Menyimak adalah proses pengambilan informasi melalui indera penderangan dan pemaknaan dari apa 
yang didengarnya (Oduolowu & Oluwakemi, 2014). Menyimak adalah kemampuan yang sangat 



 
Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 
ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

 

467 
 

penting karena dari semua kemampuan berbahasa pada perkembangan anak, menyimak adalah salah 

satu yang berkembang paling awal dan yang paling sering dipraktikan (Roskos dkk, 2003).  

 

 
M E T O D E  P E N E L I T I A N  

 Metode yang digunakan merupakan penelitian pengembangan R & D. Data penelitian diperoleh dari 

lima tahapan. Tahapan pertama merupakan analisa kebutuhan penelitian melalui kajian permainan 

tradisional, kemampuan menyimak anak, konsep storytelling. Tahapan kedua yaitu pengumpulan 
data. Tahapan ketiga dan keempat yaitu pengembangan produk awal dan desain produk dengan 

melakukan perancangan kerangka acuan storytelling serta desain gambar. Tahapan kelima yaitu 

melakukan validasi oleh validator (Tokoh Budaya, Penulis Cerita, psikolog). Penetapan validator 

dilakukan secara purposive. Tahap validasi yang dilakukan yaitu validitas isi dan validitas konstruk. 

Analisa data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. 
 

H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

Tahap Pertama 

Tahapan pertama ini dilakukan guna melihat analisis kebutuhan di lapangan yang terkait dengan 

penyusunan buku cerita permainan tradisional. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
analisis literatur mengenai permainan tradisional raja dan ratu, serta permainan kalung daun ubi, 

storytelling, kemampuan menyimak. 

 

Permainan Tradisional  Kalung Daun Ubi dan Rajo atau Ratu-ratuan 
Permainan tradisional kalung daun ubi dan rajo/ ratu-ratuan merupakan permainan yang memberikan 

rasa puas atau senang bagi anak yang memainkanya dengan merubah fungsi daun ubi menjadi 

aksesoris khususnya kalung dan gelang. Permainan ini dilakukan oleh anak perempuan yang berusia 

antara 3-5 tahun, namun biasanya anak laki-laki akan bermain dalam permainan ini dengan bantuan 

orang dewasa (Ekawati & Saputra, 2019) 
 

Storytelling 

Storytelling/ metode bercerita merupakan cara yang digunakan orangtua atau pendidik untuk 

menyampaikan atau menyajikan pesan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam permainan 
tradisional yang disampaikan secara lisan disertai ekspresi wajah yang sesuai dengan cerita yang 

disampaikan, dalam bentuk penyampaian yang menarik kepada anak dengan menggunakan media 

buku cerita bergambar (Puridwaty, 2017; Rahmatillah dkk, 2018; Moeslichatoen, 2004). 

 

Kemampuan Menyimak Anak 
Kemampuan menyimak adalah kemampuan seorang anak untuk mendengarkan secara lisan dengan 

penuh perhatian, memiliki pemahaman akan hal yang didengar, mengulang kembali hal-hal yang 

didengar sebelumnya dan mampu mengkomunikasikan kembali secara sederhana mengenai hal yang 

telah diperoleh anak (Puridawaty, 2017; Tarigan, 2008;  Oluwakemi, 2014) 
 

Tahapan Kedua 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan orang tua, guru, serta tokoh 

budaya mengenai eksistensi permainan tradisional, dan serta kebutuhan pengembangan permainan 

tradisional, upaya yang dilakukan dalam pengembangan.  
 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa permainan tradisional sudah mulai ditinggalkan, atau bisa 

dikatakan tidak pernah dilakukan sama sekali, baik dalam lingkungan keluarga, maupun lingkungan 

masyarakat. Sebagian besar anak-anak mengetahui permainan tradisional saat mengikuti perayaan 
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hari besar tertentu dalam lingkungan sekolah. Setiap sekolah PAUD berupaya mengenalkan 

permainan tradisional sebagai kegiatan pembelajaran atau dan ekstrakulikuler saja. Pengenalan 

permainan tradisional dilakukan disekolah sebagai upaya penguatan karakter sekaligus penguatan 

untuk melestarikan kearifan lokal.  
 

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan kebutuhan pengembangan permainan tradisional 

sebenarnya sangat penting. Permasalahan pertama, yaitu mengenai literatur mengenai permainan 

tradisional masih terbatas atau bisa dikatakan langka. Kedua, berkurangnya narasumber/ tokoh kunci 
yang menjadi sumber informasi permainan tradisional. Ketiga, rendahnya minat melaksanakan 

permainan tradisional dikarenakan bahan baku mulai sulit dicari.  

 

Upaya pengembangan permainan tradisional sebenarnya sudah dilakukan melalui aktivitas bersama 

yang dilakukan oleh pemerintah, instansi, dan penggerak PKK melalui kegiatan bersama dengan 
masyarakat seperti perayaan hari besar, lomba, pemecahan rekor Muri. Upaya lain yang diperlukan 

dalam pengembangan permainan tradisional yaitu penyusunan program penguatan keluarga dengan 

melakukan permainan tradisional bersama dengan tujuan meningkatkan keterlibatan orang tua 

bersama anak. Program penguatan keluarga tersebut diharapkan juga menyediakan media dan alat 

peraga sebagai penyampai pesan informasi mengenai permainan tradisional berupa alat permainan 
edukatif (APE), video animasi, buku cerita, media sosial sebagai jejaring informasi tersebut. 

 

Tahapan Ketiga dan Keempat 

Penyusunan buku cerita berdasarkan hasil fokus kelompok diskusi yang telah dilakukan dengan guru, 
orangtua, psikolog, dan tokoh budaya. Aktivitas yang dilakukan yaitu pengembangan produk awal, 

desain produk, desain gambar yaitu : 

 

Pengembangan Produk Awal 

Jenis Storytelling yang digunakan 
Penelitian ini akan menggunakan jenis fiction story adalah sebuah fiksi, imajinasi, fantasi membuat cerita 

khayalan mengenai keluarga dengan berbagai aktivitas kesehariannya yang berupaya melestarikan 

permainan tradisional. 

 
Konsep Perancangan Materi   

Buku cerita bergambar ini berisi tentang materi yang menceritakan mengenai aktivitas bermain 

dengan permainan tradisional, seperti pembuatan alat permainan tradisional terdiri dari penjelasan 

mengenai bahan alam yang digunakan untuk membuat kalung dan mahkota yaitu daun ubi, cara 

membuat kalung dan kuluk, penjelasan mengenai bahan/ peralatan, cara memainkan yang 
dicontohkan melalui bermain peran, serta interaksi harmonis antara anggota keluarga, serta refleksi 

kebersyukuran atas setiap keberhasilan dalam penyelesaian tugas yang direncanakan, dan kesimpulan 

yang didapat dalam akhir cerita.  

 
Buku cerita bergambar ini menceritakan 4 (empat) tokoh yang menjadi pemeran utama dalam buku 

ini yaitu ayah, bunda, nayo, emir. Penggunan bahasa dalam buku cerita ini adalah bahasa Indonesia, 

dengan kalimat yang mudah dipahami anak, pemilihan kata yang sesuai dengan anak, dengan jumlah 

baris baris yang singkat. Alur cerita yang disajikan dalam buku cerita ini juga disusun runtut dan 

sesuai. Bentuk aktivitas / perilaku yang dimunculkan dalam buku cerita ini juga sesuai dengan antara 
gambar dan narasi yang dituliskan. 

 

Desain Produk  

Prototype buku cerita ini dibuat dengan format digital yaitu berbentuk elektronik book (ebook) dengan 

format PDF (Portable Document Format). Keunggulan buku cerita ini disusun dengan tidak 



 
Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 
ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

 

469 
 

membutuhkan ruang penyimpanan yang besar, serta dapat disimpan dalam gadget seperti 

smartphone, tablet dan lain-lain, sehingga bisa disebut ramah lingkungan (paperless).  

 

Desain Gambar 
Gambar dalam buku cerita dibuat dengan ilustrasi yang dimengerti anak, menggunakan warna warna 

yang sesuai dengan bacaan anak, dan disertai narasi mengenai cerita yang dituliskan. Desain gambar 

buku cerita dijabarkan dalam gambar 1 sebagai berikut : 

 
 

 

 
 

Gambar 1. Desain Gambar Ebook Sabtu Bersama Ayah Bunda 

“Menjadi Raja dan Rati Sehari” 

 

Tahapan Kelima 
Tahapan validasi ini dilakukan oleh 3 (orang) validator yang dianggab profesional di bidangnya 

menurut peneliti. Validator dipilih secara purposive yaitu psikolog, tokoh budaya, penulis buku cerita. 

Ada lima kriteria yang dinilai oleh validator yaitu kecermatan isi, ketepatan cakupan isi, ketercernaan 

buku cerita dan pemaparan logis, penggunaan bahasa, ilustrasi. Hasil penilaian validasi buku cerita 

dalam kriteria valid, dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Penilaian Validator 

 
Kriteria Indikator Penilaian Validator Total 

Nilai 

∑s V Tingkat 

Validasi 

1 2 3     

Kecermatan Isi Memuat tentang nilai-

nilai yang dikembangkan 

dalam cerita 

3 3 3 9 6 0.5 Sedang 

Ketepatan cakupan isi Kesesuaian bentuk-

bentuk aktivitas atau 

perilaku yang 

dimunculkan dalam buku 

cerita 

4 3 4 11 8 0.667 Tinggi  

Ketercernaan buku 

cerita dan pemaparan 

yang logis 

Alur cerita runtut 3 3 3 9 6 0.5 Sedang 

 Cerita mudah dipahami 

anak 

2 3 3 8 5 0.417 Sedang 

Penggunaan Bahasa Kalimat mudah 

dimengerti anak 

3 2 3 8 5 0.417 Sedang 

 Pemilihan kata sesuai 

untuk anak 

2 3 3 8 5 0.417 Sedang 

 Banya kalimat disetiap 

halaman sesuai untuk 

bacaan anak 

4 2 3 9 6 0.5 Sedang 

Ilustrasi Gambar dimengerti anak 3 3 3 9 6 0.5 Sedang 

 Gambar dan warna 

sesuai dengan bacaan 

anak 

4 3 4 11 8 0.667 Tinggi 

 Gambar sesuai dengan 

pesan/narasi yang 

dituliskan 

4 4 4 12 9 0.75 Tinggi 

 Cover yang digunakan 

menarik 

3 3 4 10 7 0.583 Sedang 

 

 

S I M P U L A N  D A N  I M P L I K A S I  

Penelitian ini telah berhasil menyusun media mengenai permainan tradisional dalam bentuk ebook 

storytelling “menjadi raja dan ratu sehari”. Beberapa materi disajikan dalam ebook permainan 

tradisional antara lain yaitu cara pembuatan alat permainan tradisional yang terdiri dari penjelasan 
mengenai bahan alam yang digunakan untuk membuat kalung dan mahkota yaitu daun ubi, cara 

membuat kalung dan kuluk. Materi pada buku tersebut juga menjelaskan mengenai bahan/ peralatan, 

cara memainkan yang dicontohkan melalui bermain peran, serta interaksi harmonis antara anggota 

keluarga, serta refleksi kebersyukuran atas setiap keberhasilan dalam penyelesaian tugas yang 

direncanakan, dan kesimpulan yang didapat dalam akhir cerita 
 

Materi-materi ini disusun melalui hasil penelitian sebelumnnya. Bentuk informasi yang dibuat dalam 

ebook disusun dengan praktis dan sederhana. Pemanfaatan unsur-unsur multimedia seperti 

instrumen suara, gambar animasi melalui video 3D dalam pengembanganya masih diupayakan untuk 
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dilakukan sehingga lebih mampu memberikan reinforcement pada anak yang terpapar buku cerita 

bergambar ini.  

 

Uji buku cerita berformat ebook ini dilakukan menggunakan aiken v melalui penilaian tiga validator, 
yaitu psikolog, tokoh budaya, penulis cerita. Ebook menjadi raja dan ratu sehari ini telah berhasil 

diuji, dengan kriteria validitas termasuk dalam kategori sedang dan tinggi dalam setiap kriteria yaitu 

dalam kriteria kecermatan isi, ketepatan cakupan isi, ketercernaan buku cerita dan pemaran yang 

logis, penggunaan bahasa, dan ilustrasi. Hal ini menjelaskan bahwa ebook ini telah teruji validitasnya. 
 

Ebook permainan tradisional ini berisikan ilustrasi yang menarik meliputi gambar-gambar natural, 

teks, bentuk, penekanan warna yang sesuai dengan perkembangan anak. Hal ini diharapkan 

meningkatkan keinginan anak untuk mendengarkan cerita/ menyimak. Apabila anak bersedia 

menyimak dengan baik, maka bukan tidak mungkin menjelaskan bahwa buku cerita ini disusun dengan 
menarik sesuai kebutuhan anak, serta bisa menjadi media penyampaian pesan permainan tradisional 

pada anak, sehingga lebih lanjut diharapkan bisa diperkenalkan pada lingkungan pendidikan anak usia 

dini sebagai upaya menjaga eksistensi kearifan lokal. 

 

Sisi lain, literatur permainan tradisional yang terbatas membuat kebutuhan akan informasi mengenai 
permainan tradisional perlu disajikan dalam bentuk yang bisa di akses oleh siapa saja dan dimana saja 

yaitu buku digital (ebook) (Saputra & Ekawati, 2018). Pada umumnya, buku digital sangat banyak 

diminati oleh masyarakat, yang dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan gadget oleh setiap orang 

termasuk orangtua dan anak-anak. Sisi lain terkait efisiensi buku digital juga sangat bermanfaat untuk 
pengembangan informasi tertentu, termasuk informasi permainan tradisional. 

 

Penyajian konten permainan tradisional dalam ebook dengan media gambar-gambar natural, teks, 

bentuk, penekanan warna yang sesuai dengan perkembangan anak, diharapkan mendorong orangtua 

lebih mudah dalam memberikan penjelasan mengenai permainan tradisional (Saputra & Ekawati, 
2018), serta lebih memberikan peluang keterlibatan orang tua dengan anak menjadi lebih berkualitas.  

 

Zedan (2011) menjelaskan bahwa keterlibatan orang tua dapat meningkatkan prestasi dan 

kepribadian anak. Setiap anak diajarkan untuk berproses untuk mempersiapkan kepribadiannya oleh 
orang tua. Anak akan memperoleh cara, peran, nilai dari keluarga sebagai pemberi informasi utama 

mengenai hal tersebut. Sisi lain, keterlibatan orang tua memberikan kontribusi terhadap pencapaian 

tugas-tugas perkembangan anak baik dalam aspek kognitif maupun aspek perkembangan lainnya 

(Park, Byun & Kim, 2011).  

 
Keterlibatan orang tua dengan anak dapat dilakukan melalui aktivitas membaca buku yang mendidik 

bagi anak (Epstein et al, 2002; Henniger, 2013). Dengan bercerita pada anak akan mengembangkan 

kemampuan bahasa dan kognitifnya (Michael, 2009), serta anak akan belajar mendengarkan apa yang 

disampaikan (Moeslichton, 2004). Lebih lanjut, Orang tua juga akan mendapatkan manfaat dari 
keterlibatannya dalam pendidikan anak, diantaranya adalah menambah wawasan dan pengalaman 

mengasuh dan mendidik anak (2000), dan kepercayaan diri dan kepuasan dalam mengasuh anak 

(Hornby, 2011). 

 

Keterlibatan orang tua dengan anak melalui aktivitas bercerita ini merupakan tujuan utama yang 
diharapkan terwujud dalam aktivitas membaca buku “Menjadi Raja dan Ratu Sehari”.  Bukan hanya 

anak dapat belajar mendengarkan / mendapatkan manfaat dari apa yang diceritakan, namun orang 

tua juga diharapkan memiliki pengalaman dan kepuasan tersendiri disaat bercerita bersama anak. 

Dalam bercerita orang tua dan anak dapat mengembangkan hubungan yang menyenangkan, serta 

lebih banyak memberi perhatian kepada anak-anaknya sehingga hubungan orang tua dan anak terjalin 
akrab karena terjadi interaksi dan komunikasi yang baik (Afiatin & Andayani, 2016). 
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