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Abstract 

Storytelling is an activity that parents do to children in old times. As the times of 

storytelling activities are increasingly abandoned by parents, even storytelling today is no 

longer a lot of parents do but in non-formal education, such as community. The development 

of ICT has brought a change of way in storytelling to children. With the multimedia making 

activities of storytelling into an interesting learning activities for children. This phenomenon 

that researchers look at the CGM community that makes multimedia storytelling activities as 

the main activity in learning about the character. This study uses a qualitative study with a 

phenomenology approach to try to understand how CGM's strategy in pursuing learning so 

that children can be constructed his knowledge about character education according to the 

purpose of the establishment of this community. The observations made to a key informant, 

the founder of the CGM community, became the gatekeeper to determine the seven child 

informants selected for CGM community members according to the children's understanding 

of stories that bring children to practically apply the values of characters taught by the 

community. From the findings of data shows that the construction process not only stop at the 

storytelling activities but also continued the role of parents in the family social environment 

that turned out to be a teacher in this community. In addition the researchers also found two 

type kinds of differences in typology of knowledge construction that is formed into children 

in this community, namely : appearance-constructive and reality-constructive . 

Keywords: Storytelling based multimedia, character, CGM community, knowledge 

construction, practice. 

  

                                                           
1
 Mahasiswa Program Studi Ilmu Informasi dan Perpustakan, NIM 071411631015, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik, Universitas Airlangga, email kbagus72@gmail.com  

mailto:kbagus72@gmail.com


Abstrak 

Mendongeng merupakan suatu aktivitas yang biasa dilakukan orang tua kepada anak 

pada zaman dahulu. Seiring perkembangan zaman aktivitas mendongeng semakin 

ditinggalkan oleh orang tua, bahkan mendongeng saat ini tidak lagi banyak dilakukan orang 

tua melainkan pada pendidikan non formal, seperti komunitas. Perkembangan TIK telah 

membawa perubahan cara dalam mendongeng ke anak. Dengan adanya multimedia membuat 

kegiatan mendongeng menjadi suatu kegiatan pembelajaran yang menarik bagi anak. 

Fenomena ini yang peneliti lihat pada komunitas CGM yang menjadikan kegiatan 

mendongeng berbasis multimedia sebagai kegiatan utama dalam pembelajaran tentang 

karakter. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk 

mencoba memahami bagaimana strategi CGM dalam mengupayakan pembelajaran agar anak 

dapat terkonstruksi pengetahuannya tentang pendidikan karakter seturut dengan tujuan dari 

didirikannya komunitas ini. Pengamatan yang dilakukan kepada satu informan kunci yakni 

pendiri komunitas CGM menjadi gatekeeper untuk menentukan tujuh informan anak yang 

dipilih pada anggota komunitas CGM seturut pemahaman anak terhadap cerita-cerita yang 

membawa anak dapat secara praktik menerapkan nilai-nilai karakter yang diajarkan oleh 

komunitas tersebut. Dari hasil temuan data menunjukan bahwa proses konstruksi tidak hanya 

berhenti pada kegiatan mendongeng saja tetapi juga diteruskan peran orang tua dalam 

lingkungan sosial keluarga yang ternyata merupakan pengajar di komunitas ini. Selain itu 

peneliti juga menemukan dua macam tipe perbedaan tipologi konstruksi pengetahuan yang 

terbentuk ke anak pada komunitas ini, yaitu : semu-konstruktif dan real-konstruktif. 

Kata Kunci :  Mendongeng berbasis multimedia, karakter, komunitas CGM, konstruksi 

pengetahuan, praktik. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan mendongeng merupakan 

suatu kegiatan yang dapat membawa 

manfaat dalam membangun pemikiran 

seseorang. Selain itu, mendongeng juga 

mempunyai fungsi hidup jangka pendek 

maupun jangka panjang bagi masa 

pertumbuhan anak-anak. Pada jangka 

pendek mendongeng dapat 

mengembangkan potensi keperibadian 

anak kearah yang positif, sedangkan pada 

jangka panjang memberikan dasar akan 

suatu wawasan untuk masa yang akan 

datang berkaitan dengan moral maupun 

pengetahuan. Hal ini seturut dengan 

penelitian yang dilakukan Hidayat (2009), 

dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Dongeng Dalam Masa Kanak-

Kanak Terhadap Perkembangan 

Seseorang”. Dalam penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa sangat penting 

dongeng dalam masa tumbuh kembang 

anak untuk perkembangan daya nalar 

serta menentukan keperibadian anak 

dalam bertingkah laku memberikan 

pencerahan pemikiran juga penanaman 

nilai kebenaran melalui dongeng. 



Kegiatan mendongeng menjadi 

kegiatan yang biasa dilakukan orang tua 

pada anaknya pada zaman dahulu. Namun 

lambat laun di era modern saat ini 

mendongeng sudah mulai jarang 

dilakukan orang tua kepada anaknya, 

orang tua telah disibukan dengan berbagai 

aktifitas pekerjaannya sehingga tidak ada 

waktu untuk mendongeng ke anak, 

kegiatan mendongengkan cerita yang 

dilakukan orang tua saat ini sudah sulit 

ditemui. Menurut survei yang diadakan 

Disney di Inggris membuktikan bahwa 

hanya sekitar sepertiga orangtua di Inggris 

yang masih sempat membacakan cerita 

pada anak sebelum tidur. Survei tersebut 

diikuti oleh 1.000 orangtua dan kakek-

nenek yang memiliki anak atau cucu 

berusia di bawah enam tahun. Sebagian 

orangtua mengatakan bahwa mereka tidak 

memiliki cukup waktu untuk mendongeng 

bagi anak-anak mereka. Hampir sepertiga 

orangtua yang menjadi responden 

mengaku terlalu lelah untuk bercerita, 

terlebih ketika mereka terlambat pulang 

kantor dan harus melakukan pekerjaan 

rumah lainnya. Dari hasil survei Disney 

tersebut menunjukan, di era digital seperti 

sekarang ini, dua pertiga dari orangtua 

dan kakek-nenek merasa bahwa teknologi 

modern sudah menghilangkan tradisi 

mendongeng (Kartikawati, 2012). Melihat 

fakta ini sangat disayangkan sekali 

mendongeng mulai jarang dilakukan 

orang tua, pada hal mendongeng memiliki 

berbagai manfaat yang baik untuk 

membangun tumbuh kembang bagi anak. 

Melihat begitu pentingnya 

mendongeng dalam tumbuh kembang 

pengetahuan kepada anak, maka perlu ada 

pesan-pesan yang akan dikomunikasi 

yang berisikan tentang topik 

pembelajaran. Menurut Riyana (2008) 

dalam berbagai bentuk cara komunikasi 

pembelajaran manapun, sangat 

dibutuhkannya peran dari media untuk 

lebih meningkatkan tingkat keefektifan 

dalam pencapaian tujuan/kompetensi. 

Dengan penggunaan media secara kreatif 

akan dapat membuat rasa penasaran anak 

untuk belajar, memahami apa yang 

dipelajari dan meningkatkan keterampilan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Artinya perlu ada media yang tepat 

dijadikan alat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, melalui mendongeng 

merupakan langkah yang baik untuk dapat 

mengkonstruksi pengetahuan ke anak 

sehingga anak dapat memahami dan dapat 

memiliki keterampilan yang diharapkan. 

Penelitian terdahulu telah 

membuktikan bahwa mendongeng 

berbasis multimedia merupakan langkah 

yang dapat membangun literasi anak, 

menumbuhkan minat bca, anak dapat 

menerima pesan moral dengan baik, dan 

berbaai manfaat lainnya. Menurut hasil 

penelitian dari Anita Kumala Sari dan 



Wahyu Pujiyono (2014) menyimpulkan 

bahwa dalam penerapan aplikasi big book 

dapat membuat anak lebih pintar dalam 

menyerap isi cerita dan lebih termotivasi 

untuk membaca, serta memudahkan 

pendidik dalam menyampaikan pesan 

moral cerita, karena dengan model 

animasi anak akan lebih mudah menerima 

pesan moral yang disampaikan. Penelitian 

tersebut juga menyatakan bahwa media 

audio visual hasilnya lebih baik saat 

diterapkan pada anak usia dini. Melihat 

begitu besar manfaat kegiatan 

mendongeng dalam pembelajaran, proses 

pembelajran yang konstruktif melalui 

mendongeng perlu senantiasa digiatkan 

kepada anak melalui multimedia sebagai 

alat dalam menyampaikan informasi. 

Apalagi di zaman seperti saat ini kegiatan 

mendongeng yang dilakukan orang tua ke 

anak sudah banyak di tinggalkan ini 

menjadi suatu hal yang sangat 

memperihatinkan. Malahan kegiatan 

mendongeng pada era ini terus 

dikembangkan pada lingkungan 

pendidikan formal maupun non formal 

bukan lagi dari orang tua. 

Fenomena inilah yang peneliti lihat 

dalam pendidikan non formal seperti 

sebuah komunitas anak Children Group 

Meeting (CGM) di Surabaya. Komunitas 

tersebut memiliki tujuan untuk dapat 

mendidik anak supaya menjadi anak 

memiliki moral karakter yang baik agar 

dengan modal inilah anak  menjadi pelaku 

sosial yang baik di kehidupan sosial 

masyarakat. Kegiatan yang dilakukan 

komunitas CGM dalam menanamkan 

nilai-nilai karakter salah satunya melalui 

mendongeng dengan menggunakan 

multimedia sebagai alat bantu untuk 

melakukan pembelajaran. Terbentuknya 

komunitas children group meeting ini 

sendiri didasari atas respon untuk 

membentengi anak dari perilaku karakter 

yang menyimpang diera modern saat ini 

yang sangat rawan menyerang anak kecil. 

Meskipun fokus utama komunitas ini 

adalah membangun karakter anak 

seringkali ditemui bahwa dalam kegiatan 

mendongeng yang dilakukan komunitas 

tersebut terkandung pengetahuan-

pengetahuan yang menambah keilmuan 

anak, seperti ; sejarah, nama-nama tokoh 

yang terkenal, pengetahuan alam, dll.  

Studi kuantitatif tentang manfaat 

dongeng dalam membangun literasi, 

karakter dan minat baca telah banyak 

dilakukan. Salah satu hal pembeda dengan 

penelitian sebelumnya yang membuat 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian ini adalah peneliti ingin melihat 

lebih mendalam dengan menggunakan 

studi kualitatif mengenai bagaimana anak 

anggota komunitas ini dapat 

mengkonstruksi pengetahuan yang 

mereka dapat dari kegiatan mendongeng 

berbasis multimedia tersebut. Selain itu 



juga untuk mengetahui bagaimana 

gambaran tipologi-tipologi yang terbentuk 

anak sehingga konstruksi pengetahuan 

anak dapat diperoleh menurut pola pikiran 

pemahaman mereka yang pada akhirnya 

akan mereka bawa dalam aspek praktis 

kehidupan mereka. Pemahaman akan 

konstruksi pengetahuan ini sangat penting 

dipahami karena dari konstruksi inilah 

yang nantinya akan mengantarkan anak 

terhadap tindakan praktik dalam 

lingkungan kehidupan sosialnya. Oleh 

karena itulah yang membuat peneliti 

merasa tertarik untuk mengangkat judul 

penelitan “Konstruksi Pengetahuan 

Melalui Mendongeng Berbasis 

Multimedia di Komunitas Childern 

Group Meeting (CGM) Surabaya”. 

 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Teori Struktural Konstruktif 

Pierre Bourdie 

Konsep teori dari Pierre Felix 

Boerdieu yang juga disebut dengan teori 

stuktural konstruktif atau yang sering 

disebut dengan teori praktik sosial. 

Konsep penting yang ada dalam teori 

praktik Bourdieu yaitu, habitus, 

arena/ranah/medan (field), kekerasan 

simbolik (symbolic violence), modal 

(capital) dan strategi (strategy) (Akhyar 

Yusuf, 2014). Konsep-konsep Pierre 

Bourdieu tentang analisis praktik sosial 

diterapkan pada kegiatan mendongeng 

berbasis multimedia dalam lingkup 

komunitas CGM untuk mewujudkan 

character building kepada anak yang pada 

praktiknya nanti mengantarkan kita 

kepada “konstruksi yang dibangun” dan 

tidak hanya terpaku dalam konsep-konsep 

yang direncanakan.  

Pemikiran Bourdieu ini mewariskan 

konsep-konsep penting yang sering 

dipinjam dalam tradisi ilmu-ilmu sosial 

hingga cultural studies, seperti: habitus, 

ranah, kekuasaan simbolik, dan modal  

yang kemudian mempengaruhi teori 

konstruksi. Dalam pertalian konsep-

konsep tersebut, Bourdieu menawarkan 

formulasi-generatif (Harker, et al , 2005: 

xxi, 9-22) dengan rumus (Habitus x 

Modal) + Ranah = Praktik Sosial. Rumus 

ini digunakan untuk menyingkap 

intensitas dan orientasi individu untuk 

melakukan praktik-praktik sosial. Rumus 

ini menggantikan relasi sederhana antara 

individu dan struktur melalui relasi 

habitus, modal dan ranah. Konsep-konsep 

dari teori tersebut inilah nantinya yang 

dipakai untuk mengkaji penelitian ini. 

 

1.2.2 Teori Konstruktivisme Vygotsky 

Filsafat konstruktivisme 

beranggapan bahwa pengetahuan 

merupakan hasil konstruksi manusia 

melalui interaksi dengan objek, fenomena 

pengalaman dan lingkungan mereka. Ini 



seturut dengan Karli (2003:2) yang 

menyatakan konstruktivisme adalah salah 

satu pandangan tentang proses 

pembelajaran yang menyatakan bahwa 

dalam proses belajar (perolehan 

pengetahuan) diawali dengan terjadinya 

konflik kognitif yang hanya dapat diatasi 

melalui pengetahuan diri dan pada akhir 

proses belajar pengetahuan akan dibangun 

oleh anak melalui pengalamannya dari 

hasil interaksi dengan lingkungannya. 

Menurut Doolittle&Camp (1999) 

mendasarkan pada pendapat Von 

Glasprsfeld, Garrison, Gergen, Dewey, 

dll, mengemukakan bahwa terdapat 4 

prinsip epistemologi yang esensial dari 

konstruktivisme, yaitu:  

1) Pengetahuan tidak dihimpun secara 

pasif, tetapi merupakan hasil dari 

kesadaran (kognizing) aktif 

individual; 

2) Kognisi merupakan proses adaptif 

yang berfungsi membuat perilaku 

individual lebih bersemangat pada 

lingkungan tertentu yang diberikan; 

3) Mengorganisasi kognisi dan 

membuat pengertian (sense) dari 

pengalaman seseorang, dan bukan 

sutu proses untuk mengubah suatu 

representasi akurat dari kenyataan; 

4) Pengetahuan berakar dalam 

konstruksi biologis/neurologis dan 

dalam interaksi sosial, budaya dan 

bahasa. 

 

Salah satu pandangan besar teori 

konstruktivisme ini adalah konsep dari 

Vygotsky mengandung pandangan bahwa 

pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan 

bersifat kolaboratif, artinya pengetahuan 

di distribusikan diantara orang dan 

lingkungan yang mencangkup objek, alat, 

buku dan komunitas dimana orang itu 

berada. Ini menunjukan bahwa 

memperoleh pengetahuan dapat dicapai 

dengan baik melalui interaksi dengan 

orang lain dalam kegiatan bersama. 

Terdapat  tiga inti pandangan Vygotsky, 

yaitu: 

1) Keahlian kognitif anak dapat 

dipahami apabila dianalisis dan 

diinterpretasikan secara 

developmental. 

2) Kemampuan kognitif dimediasi 

dengan kata, bahasa, dan bentuk 

diskursus, yang berfungsi sebagai 

alat psikologis untuk membantu dan 

mentrasnsformasikan secara mental. 

3) Kemampuan kognitif berasal dari 

relasi sosial dan dipengaruhi oleh 

latar belakang sosiokultural. 

(Santrock, 2004). 

Pandangan Vygotsky meyakini 

bahwa internalisasi terjadi secara sosial 

dan secara kultural di organisir melalui 

interaksi yang saling berhadapan. Inilah 



yang menjadi dasar seorang anak bisa 

mengetahui. Pengetahuan baru kemudian 

diperkenalkan oleh orang yang lain yang 

lebih mampu. Orang lain yang lebih 

mampu mengacu pada para guru, orang 

tua, teman, atau seseorang yang 

mempunyai pengetahuan lebih tinggi 

dibanding yang dikerjakan oleh anak. 

Orang yang lebih mampu saling 

berinteraksi, anak kemudian mencoba 

melakukan internalisasi satu konsep baru 

melalui menghubungkan dengan 

pengetahuan atau pengalaman masa 

lalunya. Demikian, Vygotsky percaya 

bahwa memberdayakan seorang anak 

untuk mengembangkan kemampuannya 

melalui bantuan orang yang lain yang 

lebih mampu, berinteraksi sosial antara 

individu dengan individu lain memainkan 

satu peran penting di dalam 

pengembangan kognitif (Tasaki, 2001). 

Menurut Vygotsky bahwa menggunakan 

alat berfikir akan menyebabkan terjadinya 

perkembangan kognitif dalam diri 

seseorang. Dalam Yuliani (2005: 44) 

mengemukakan terdapat empat tahapan 

ZPD perkembangan kognisi anak, yaitu : 

 Tahap 1: Tindakan anak masih 

dipengaruhi atau dibantu orang 

lain. 

 Tahap 2: Tindakan anak yang 

didasarkan atas inisiatif sendiri. 

 Tahap 3: Tindakan anak 

berkembang spontan dan 

terinternalisasi. 

 Tahap 4: Tindakan anak spontan 

akan terus diulang-ulang hingga 

anak siap untuk berfikir abstrak. 

 

1.3 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif yang menggunakan pendekatan 

studi fenomenologi yang mana bertujuan 

untuk melihat gambaran mengenai 

konstruksi pengetahuan melalui 

mendongeng berbasis multimedia di 

komunitas childern group meeting. 

Penelitian Kualitatif, yaitu pendekatan 

dengan cara memandang obyek kajian 

sebagai suatu sistem, artinya obyek kajian 

dilihat sebagai satuan yang terdiri dari 

unsur-unsur yang saling terkait dan 

mendeskripsikan fenomena-fenomena 

yang ada (Suharsimi Arikunto, 2004: 29). 

Denzin dan Lincoln 1987 dalam Lexy J. 

Moleong (2009:5) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menggunakan latar alamiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada. 

Pada studi penelitian ini dilakukan 

di dua tempat komunitas childern group 

meeting , yaitu; di wilayah dharma husada 

indah (DHI) dan central park ahmad yani 



regency yang berada di Surabaya. Alasan 

peneliti menentukan lokasi di wilayah 

Dharma Husada Indah (DHI) komunitas 

ini didasari atas hasil observasi 

sebelumnya pada saat mengerjakan tugas 

mata kuliah Literasi Informasi bahwa 

lokasi tersebut terdapat fenomena 

keunikan dibandingkan lokasi lain sebab 

terdapat berbagai latar belakang keluarga 

bermacam kelas ekonomi dilokasi 

tersebut selain itu anak-anak terlihat 

menikmati dan sangat aktif dalam 

mengikuti kegiatan di CGM, sedangkan 

pada lokasi wilayah Central Park Ahmad 

Yani Regency  merupakan saran dari 

pendiri komunitas CGM sendiri yang 

merupakan informan kunci peneliti untuk 

memahami proses pembelajaran 

konstruktif dibalik kegiatan mendongeng 

berbasis multimedia di kedua komunitas 

tersebut. 

Teknik penentuan informan yang 

digunakan adalah purposive sampling. 

Dalam teknik ini menurut Pujileksono 

(2015) menyatakan orang yang akan 

dipilih sebagai sampel atau informan 

berdasarkan pada alasan bahwa peneliti 

menganggap seseorang tersebut memiliki 

dan dapat memberikan informasi yang 

diperlukan untuk kepentingan penelitian. 

Teknik purposive sampling juga 

merupakan teknik yang digunakan untuk 

memenuhi maksud dan tujuan tertentu 

dalam suatu penelitian (Pujileksono, 

2015). Nama purposive sampling 

menunjukkan bahwa teknik ini digunakan 

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 

(Sutrisno Hadi, 2004: 186). Maksud dari 

pemilihan subjek ini adalah untuk 

mendapatkan informasi yang relevan 

untuk kemudian dilakukan analisis 

sehingga data-data yang diperoleh dapat 

diakui kebenarannya. 

Untuk informan anak, peneliti 

menggunakan dua pendekatan yang 

berbeda dikarenakan saat dilakukan 

wawancara terdapat permasalahan dalam 

pengambilan data. Peneliti mengalami 

masalah dilokasi penelitian CGM wilayah 

regency ahmad yani central park, dimana 

terdapat beberapa anak masih sulit diajak 

berkomunikasi sehingga peneliti 

mengajak pengajarnya sendiri untuk 

menyederhanakan pertanyaan yang 

diajukan Dari data penelitian yang 

diperoleh, peneliti akan menggunakan 

informan kunci untuk menggali secara 

mendalam tentang komunitas CGM. Satu 

informan kunci ini adalah pendiri 

komunitas CGM sendiri yang dirasa 

sangat relevan menjadi gateskeeper 

sehingga dapat mengarahkan peneliti 

memperoleh data-data selanjutnya. 

 

 

 

 



2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

2.1 Komunitas CGM Sebagai Produksi 

Habitus 

Berdasarkan temuan data yang ada, 

peneliti memperoleh keterangan 

Komunitas CGM Surabaya dari informan 

kunci. Komunitas CGM berdiri pada 

tahun 2014 dan beranggotakan baik dari 

anak-anak maupun orang tua yang 

memiliki minat yang sama untuk 

mendidik anak dalam hal karakter dan 

kerohanian kristiani. Kegiatan-kegiatan 

yang berlangsung dalam komunitas ini 

dilakukan antara pukul 16.30 WIB sampai 

sekitar pukul 18.00 WIB setiap hari jumat 

atau sabtu berbeda-beda tergantung 

kesanggupan waktu yang ada pada setiap 

anggota komunitas. Adapun informan 

yang dapat diwawancarai dalam 

penelitian ini terdiri dari satu informan 

kunci dan tujuh informan anak. Informan 

ini antara lain : Samuel Tjandra (43) 

sebagai informan kunci, dan tujuh 

informan anak untuk didapat data dari 

mereka, yaitu : William (10), Ellen (11), 

Arga (10), Sharon (12), Dave (12), 

Ezekiel (10) dan Jonathan (11). Informan-

informan tersebut merupakan kunci untuk 

dianalisis berdasarkan teori yang dipakai 

untuk menjadi subyek penelitian ini, di 

mana tujuh informan anak tersebut 

memiliki latar belakang didikan keluarga 

yang berbeda, sosiokultural dan 

pengalaman intrepretasi yang berbeda-

beda pula dari pembelajaran di komunitas 

CGM.  

Dalam konsep habitus sebagai 

sejarah ini bermaksud mengetahui bahwa 

perlu ada proses-proses yang panjang 

untuk mencapai tujuan habitus yang 

diinginkan komunitas, maka dari itu 

mendukung habitus diperlukan modal 

untuk memperkuatnya. Untuk 

memperkuat habitus dari temuan data 

yang didapat dari wawancara bahwa 

modal untuk mendukung habitus sebagai 

sejarah dilakukan dengan modal 

intelektual/pendidikan, modal ini berupa 

kurikulum terencana yang dipakai oleh 

CGM. Komunitas CGM memiliki 

kurikulum yang terstruktur dan periodik, 

mereka menggunakan kurikulum 30 seri 

karakter yang terbagi kedalam 3 seri 

karakter  setiap satu tahun sekali yang 

berkelanjutan terus menerus. Jadi untuk 

membangun habitus yang terus menerus 

dikonstruksikan ini ke anak komunitas 

CGM menggunakan modal pendidikan 

yang terdiri dari 30 seri karakter terbagi 3 

seri setiap tahunnya secara terus menerus 

dan berurutan. Habitus yang diharapkan 

komunitaspun tidak begitu saja terjadi 

perlu melalui proses yang panjang maka 

untuk memberikan pemahaman tentang 

suatu karakter diberikan jangka waktu 

cukup panjang 4 bulan untuk satu 

pembelajaran karakter. 



2.2 Situasi dan Kondisi Ranah 

Dalam Komunitas CGM 

Ranah adalah suatu konsep yang 

merupakan ruang atau semesta sosial 

tertentu sebagai tempat para agen/aktor 

sosial untuk bersaing, karena di dalam 

ranah menjadi ruang lingkup para 

agen/aktor bersaing untuk mendapatkan 

berbagai sumber maupun kekuatan 

simbolisnya. Sedangkan menurut 

Bourdieu dalam Fashri (2014, 1 05-106) 

mendefinisikan ranah sebagai arena 

kekuatan yang didalamnya terdapat upaya 

perjuangan untuk memperebutkan sumber 

daya (modal) dan juga demi memperoleh 

akses tertentu yang dekat dengan hierarki 

kekuasaan. Dalam teorinya Bourdieu 

menyusun 3 langkah proses untuk 

menganalisa ranah. Pertama, 

menggambarkan keutamaan lingkungan 

politik. Kedua, menggambarkan struktur 

objektif hubungan antar berbagai posisi 

didalam lingkungan tertentu. Ketiga, 

analis mencoba untuk menentukan ciri-

ciri kebiasaan agen yang menempati 

berbagai tipe posisi didalam 

lingkungan(Goodman J Douglas dan 

George Ritzer, 2010:525). Keberhasilan 

suatu organisasi juga ditentukan seberapa 

kuat pengaruhnya dalam ranah. Ranah 

juga merupakan ruang lingkup bertukar, 

berubah dan berpindahnya suatu modal. 

Hasil dari wawancara yang dilakukan 

kepada Bapak Samuel, komunitas CGM 

memiliki kekuatan ranah untuk 

memberikan pengaruhnya kepada anak. 

Ranah ini mencangkup tempat terjadinya 

kegiatan mendongeng tersebut yang 

mencangkup berada dimasing-masing 

rumah anggota CGM yang secara suka 

rela membuka rumahnya untuk kegiatan 

komunitas. 

2.3 Kondisi Penguasaan Modal 

Komunitas CGM 

Dalam setiap aktifitas kehidupan 

bermasyrakat tidak dapat dipungkiri akan 

selalu berhubungan dengan ranah. 

Aktifitas-aktifitas  tersebut berangsur-

angsur  menghasilkan serangkain perilaku 

yang didalamnya terdapat perebutan 

modal. Modal harus selalu ada dalam 

ranah, supaya ranah memiliki arti penting. 

Dalam legitimasi sebagai aktor tindakan 

sosial sangat dipengaruhi oleh modal yang 

dimiliki. Betapa modal sangat memilik 

peran yang cukup penting dalam 

hubungan kekuatan sosial. Modal dalam 

pengertian Boerdieu adalah luas karena 

mencakup modal ekonomi, modal budaya 

dan modal simbolik yang digunakan 

untuk merebut dan mempertahankan 

perbedaan dan dominasi (Akhyar Yusuf, 

2014). Dengan melihat penguasaan modal 

inilah nantinya dapat memahami seberapa 

kuat habitus terbangun pada diri anak. 

Empat katagori modal tersebut 

adalah pertama modal ekonomi, dimana 

modal ini akan melihat bagaimana 



komunitas CGM dalam mendanai setiap 

aktivitas kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan komunitas yang pasti 

memerlukan modal ekonomi untuk 

menjalankannya, dana yang ada berasal 

dari orang tua anggota komunitas yang 

suka rela mau menopang kegiatan 

komunitas ini baik hal-hal fasilitas, hadiah 

maupun konsumsi. Kedua, modal budaya 

dimana budaya ini juga berkaitan dengan 

intelektual/pengetahuan yang dimiliki 

oleh komunitas CGM mencangkup 

kurikulum yang dipakai terdiri 30 seri 

karakter diperoleh dari CGM Taiwan, 

bahan materi cerita komunitas ini hanya 

menerjemahkan ke dalam bahasa 

indonesia atau inggris. Ketiga, modal 

sosial, komunitas ini terdiri dari anak-

anak anggota dan orang tua, orang tua 

disini berperan sebagai pengajar sehingga 

terdapat hubungan sosial yang cukup erat 

antar individu dalam ruang lingkup 

komunitas. Terakhir keempat merupakan 

modal simbolik, ini menjelaskan tentang 

kedudukan seseorang dalam suatu 

kelompok masyarakat tertentu  dipandang 

sebagai yang suatu yang legitimit. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa terdapat 

rasa takut anak kepada orang tua dalam 

lingkungan komunitas  karena pengajar  

merupakan orang tua dari anak sendiri 

sehingga terjadi kekerasan simbolik sebab 

anak ketika tidak menurut seakan 

mendapat ancaman. 

 

2.4 Praktik-praktik yang Terbentuk 

Kepada Diri Anak Dalam Proses 

Mendongeng Berbasis Multimedia di 

Komunitas CGM. 

Praktik sosial merupakan suatu 

integrasi antara habitus dikali modal 

ditambah ranah. Praktik tak ditentukan 

secara objektif, dan bukan hasil kemauan 

bebas. Untuk menggambarkan 

perhatiannya terhadap hubungan dialektis 

antara struktural dan cara orang 

membangun realitas itulah, Bourdieu 

memberi label orientasi teoritisnya 

sebagai struktural genesis, atau 

strukturalisme konstruktivis atau 

konstruktivis strukturalisme (Ritzer dan 

Goodman: 2004). Konsep inilah yang 

akan nantinya untuk menganalisis praktis-

praktis yang terwujud pada anak oleh 

akibat dari proses konstruksi dari 

pembelajaran melalui mendongeng 

berbasis multimedia dikomunitas CGM. 

Dengan strukturalis, berarti sosiologi 

berusaha mencari proses pola relasi yang 

bekerja dibelakang agen. Sementara 

dengan konstruktuvis, sosiologi berarti 

menyelidiki persepsi common sense dan 

tindakan individu. Common sense 

merupakan realitas sosial, yang oleh 

kalangan fenomenologi dan 

etnometodeologi dilihat hadir secara 



terpola dan terkadang diterima begitu saja 

oleh seseorang(Poloma: 2003). 

Peneliti menemukan 4 macam 

praktik karakter yang terdapat pada 

komunitas CGM, praktik-praktik ini 

meliputi ; praktik karakter benar, praktik 

karakter lapang, praktik rajin, dan praktik 

karakter stabil. Dari hasil wawancara 

peneliti menemukan tipologi-tipologi 

yang terbentuk pada anak. Teori belajar 

sosiokultur atau yang juga dikenal sebagai 

teori belajar ko-kontruktivistik merupakan 

teori belajar yang mentitik beratkan pada 

bagaimana seseorang belajar dengan 

bantuan orang lain dalam suatu zona 

keterbatasan dirinya yaitu Zona Proksimal 

Development (ZPD) atau Zona 

Perkembangan Proksimal. Di mana anak 

dalam perkembangannya membutuhkan 

orang lain untuk memahami sesuatu dan 

memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Teori ini juga disebut teori konstruksi 

sosial dimana teori ini menekankan bahwa 

intelegensi manusia berasal dari 

masyarakat, lingkungan dan budayanya. 

Teori ini menegaskan bahwa perolehan 

kognitif individu terjadi pertama kali 

melalui interpersonal (interaksi dengan 

lingkungan sosial) intrapersonal 

(internalisasi yang terjadi dalam diri 

sendiri). Ada satu pandangan mengenai 

hubungan antara konteks sosial anak-anak 

dan proses-proses psikologis mereka, dan 

dengan begitu, Vygotsky memandang 

pengembangan kognitif sebagai 

”perubahan bentuk aktivitas secara sosial 

yang membagi berbagai aktivitas pada 

proses-proses internalisasi” (John-

Steiner& Mahn, 1996)  

Peneliti menemukan tipologi-

tipologi yang terbentuk pada diri informan 

anak sebagai aktor dari upaya-upaya 

proses konstruksi yang dilakukan 

komunitas CGM. Tipologi-tipologi ini 

menjadi tipe pembeda konstruksi 

pengetahuan antara jenis konstruksi anak 

dan tindakan praktik yang dilakukan 

dalam realitas kehidupan mereka. Berikut 

merupakan dari tipologi-tipologi yang 

terbentuk ke anak anggota komunitas 

CGM yang peneliti buat menjadi dua tipe 

yaitu :  

 Semu konstruktif  

Pandangan kontruktivisme meyakini 

bahwa internalisasi kognitif manusia 

terjadi secara sosial dan secara kultural 

yang organisir melalui interaksi yang 

saling berhadapan. Inilah yang menjadi 

dasar seorang anak bisa mengetahui. 

Pengetahuan baru kemudian 

diperkenalkan oleh orang yang lain yang 

lebih mampu. Orang lain yang lebih 

mampu mengacu pada para guru, orang 

tua, teman, atau seseorang yang 

mempunyai pengetahuan lebih tinggi 

dibanding yang dikerjakan oleh anak. 

Orang yang lebih mampu saling 



berinteraksi, anak kemudian mencoba 

melakukan internalisasi satu konsep baru 

melalui menghubungkan dengan 

pengetahuan atau pengalaman masa 

lalunya. Pengajar dengan modal yang 

dimilik pada komunitas CGM dalam 

mengkonstruksi pengetahuan ke anak 

nampak dalam perannya mengendalikan 

praktik yang dilakukan oleh anak.  

Semu-konstruktif ini peneliti 

temukan pada dua informan yang 

bernama arga dan jonathan. Seperti 

praktik yang dilakukan oleh salah satu 

informan bernama Arga yang belajar 

tentang karakater lapang ketika 

menghadapi adiknya yang mengambil 

mobil mainannya. Dalam diri arga 

menyikapi tingkah adiknya yang merebut 

mainannya dengan mau memukul 

adiknya, ini berarti dalam praktik karakter 

lapang arga masih belum dapat lapang 

terhadap adiknya sendiri. Arga masih 

dalam keadaan yang dikendalikan oleh 

orang tuanya. Untuk bisa berkarakter 

lapang arga masih perlu ada dalam 

bimbingan orang tua. Praktik karakter 

lapang yang diajarkan keanak tidak 

terbatas pada aktivitas CGM saja namun 

juga diteruskan oleh orang tua diranah 

lingkungannya juga. Praktik karakter 

lapang tidak hanya berhenti secara 

pemahaman anak saja, namun juga terus 

diperkuat melalui peran orang tua dalam 

kehidupan sehari-hari anak. 

Dengan demikian, tindakan anak 

masih dipengaruhi atau dibantu orang lain 

yang dilakukan anak semerta-merta 

karena adanya paksaan yang keras dari 

orang tua mereka secara simbolik. Praktik 

karakter lapang yang terjadi pada anak 

tercipta dari adanya penguatan orang tua 

dalam mendidik anak anggota komunitas 

CGM. Meski dalam jawaban informan 

menunjukan bahwa secara pengertian ia 

telah paham namun dalam praktiknya 

masih belum bisa melakukan. Kesemuan 

konstruksi arga dipengaruhi oleh peran 

orang tua sebagai pemilik modal besar 

yang memberikan pengaruhnya kepada 

anak dalam melakukan praktik-praktik 

karakter yang dimaksud. Terlebih lagi 

modal sosial dan modal simbolik menjadi 

elemen yang memperkuat habitus 

sehingga praktik yang diharapkan 

komunitas dapat diwujudkan kepada anak. 

Pola pendidikan yang terkendali inilah 

yang mendasari praktik yang terjadi dari 

kedua informan tersebut. 

 

 Real Konstruktif 

Pengetahuan dapat terkonstruksi 

dengan baik ke individu jika dalam 

praktiknya individu melakukan praktik 

tanpa perlu bantuan orang lain dan dapat 

melakukan seturut apa yang diajarkannya. 

Reality Konstruktif yang dimaksud 

merupakan suatu tindakan apa yang 

seturut dalam pemahaman serta 



senyatanya dalam kehidupan sosial anak. 

Peneliti melihat terdapat lima informan 

anak yang menunjukan tipologi tipe ini. 

Tindakan spontan menunjukan praktik 

individu dalam melakukan sesuatu tidak 

diperintah pihak melainkan kesadaran 

dirinya sendiri tentang bagaimana harus 

bersikap. Kesadaran diri ini membawa 

praktik yang dilakuakan seturut apa yang 

diharapkan dalam pembelajaran anak. 

Informan mengaku tentang karakter rajin 

sudah bisa rajin dalam hal bangun, 

belajar, sekolah maupun hal-hal praktik 

lain.  

Praktik yang spontan dapat terwujud 

jika individu memiliki kesadaran dalam 

dirinya sendiri. Suatu pembelajaran dapat 

dikatakan berhasil jika pengetahuan yang 

akan dikonstruksikan ke anak 

terinternalisasi dengan baik hingga 

menumbuhkan rasa kesadaran. Rasa 

kesadaran dalam benak anak akan 

membawa anak mewujudkannya dalam 

tindakan riil. Ini terjadi hanya dalam diri 

individu sebagai pembelajar. Apabila 

individu tidak ada rasa kesadaran mau 

belajar maka selanjutnya tidak akan 

membuat proses konstruksi pengetahuan 

terwujud dengan baik. Hal ini sangat 

mungkin terjadi jika individu tidak ingin 

membawa habitus terinternalisasi dalam 

dirinya untuk melakukan praktik. 

Ketiga informan dari lima informan 

di karakter stabil dapat dikatakan 

memiliki penyikapan dan jawaban yang 

hampir serupa dari praktik karakter stabil. 

Pembelajaran yang diberikan komunitas 

menjadi suatu yang mempersepsikan diri 

anak dalam bertindak. Sebagai contoh 

pada praktik karakter stabil ini, praktik 

stabil tidak hanya terbatas pola perilaku 

menahan ego dan tetap tidak berubah-

ubah seperti apa yang dikatakan informan 

kunci Bapak Samuel. Cerita yang 

diberikan dalam karakter stabil banyak 

lebih menyinggung tokoh-tokoh religus 

maka membuat pola pemahaman anak 

secara religus juga terbentuk. Ini 

dibuktikan dengan ketiga informan secara 

praktik mereka memberikan contoh 

jawaban secara religius sekaligus ini juga 

membuktikan manfaat dari dongeng juga 

dapat membangkitkan rasa religius anak. 

3. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

bahwa dengan pendekatan  generatif 

Bourdieu  dengan rumus (Habitus x 

Modal) + Ranah = Praktik Sosial, 

menjelaskan betapa arti penting setiap 

konsep yang saling berhubungan yang 

menguatkan antara satu dengan yang lain. 

Praktik-praktik yang terwujudkan dalam 

pengalaman individu sangat berhubungan 

erat dengan peran agen pemilik modal 

besar dalam memperjuangkan pengaruh 

kepada aktor pemilik modal kecil. 

Perjuangan dan usaha-usaha yang 



dilakukan pengajar komunitas CGM 

merupakan bentuk upaya mendapatkan 

pengaruh dalam ranah masyarakat umum. 

Konsep penting yang ada dalam teori 

praktik Bourdieu yaitu, habitus, 

arena/ranah/medan (field), kekerasan 

simbolik (symbolic violence), modal 

(capital) dan strategi (strategy) (Akhyar 

Yusuf, 2014). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui gambaran konstruksi 

pengetahuan yang terbentuk pada anak-

anak anggota komunitas CGM  melalui 

kegiatan mendongeng berbasis 

multimedia yang diterapkan komunitas 

tersebut. Seturut teori Bourdieu yang 

menyatakan bahwa konstruksi 

pengetahuan berkaitan erat dengan 

lingkungan sosial dan agen yang 

membimbingnya.  

Penelitian yang dilakukan ini 

menghasilkan suatu kesimpulan bahwa 

komunitas CGM untuk mewujudkan 

tujuan pembelajaran dari komunitas 

melakukan pembelajaran mendongeng 

berbasis multimedia tidak hanya terbatas 

pada pembelajaran mendongeng saja 

namun juga dari peran pengajar sendiri 

yang merupakan orang tua dari anak-anak 

anggota komunitas CGM ini. Anak 

mempersepsikan pengetahuan dari 

pengalaman kehidupan sehari-hari yang 

mereka alami. Dengan demikian maka 

pembelajaran yang dilakukan komunitas 

CGM tidak hanya berhenti dalam ranah 

yang mereka kuasai untuk 

pengkonstruksian pengetahuan ke anak, 

tetapi juga berlanjut dalam lingkungan 

sosial anak anggota komunitas CGM 

dirumah masing-masing. Produksi habitus 

yang ingin diwujudkan komunitas ini 

akan terus berlanjut jika orang tua masih 

mengajarkan seturut apa yang kurikulum 

CGM berikan. 

3.2 Saran 

Dalam penelitian yang tidak 

sempurna ini peneliti menyadari masih 

banyak kekurangan, namun dengan 

adanya penelitian ini peneliti 

mengharapkan dapat memberikan saran 

dan sumbangsih kepada penelitian 

selanjutnya yang mungkin juga dapat 

melihat fenomena yang serupa dengan 

obyek yang sama maupun berbeda. Sebab 

komunitas CGM memiliki keunikan 

tersendiri sebagai sebuah komunitas 

dalam pembelajaran mendongeng berbasis 

multimedia. Peneliti melihat komunitas 

tersebut khususnya dalam aspek sisi 

pengajar yang ada adalah para orang tua 

anak anggota komunitas CGM sendiri 

yang masih belum melihat dari sisi 

pengajar dalam mendidik anak mereka 

seturut dengan komunitas CGM berikan. 

Peneliti juga melihat masih terdapat celah 

yang belum digali secara lebih dalam 

kembali. Salah satunya terkait dengan 



studi bagaimana anak dapat membentuk 

interpretasi mereka dari suatu 

pembelajaran mendongeng ini. 

Selain beberapa hal diatas, peneliti 

juga memberikan saran bagi 

perpusatakaan umum atau TBM 

khususnya yang menyediakan layanan 

mendongeng baik dengan bantuan 

multimedia maupun masih secara 

konvensional untuk literasi anak. Agar 

tujuan pembelajaran yang mengedukasi 

anak terbangun dengan baik diharapkan 

tidak hanya dalam bercerita anak secara 

pasif hanya ikut mendengarkan saja, 

namun pengajar juga perlu menggali 

seberapa jauh pemahaman anak akan 

cerita yang disampaikan. Seperti dengan 

mengajak anak juga mau bercerita 

membagikan pengalamannya terkait 

tentang pembelajaran yang ada. Sehingga 

dari jawaban-jawaban anak itulah 

pengajar dapat mengetahui keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan melalui 

kegiatan mendongeng tersebut. 
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