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Direvisi  

 

Abstrak -Penelitian tentang buku cerita anak islami berbasis lingkungan di Indonesia masih jarang 

dilakukan. Hal ini ditandai dengan masih minimnya artikel jurnal ataupun buku-buku pengembangan 

tentang buku cerita anak islami. Berkait dengan hal tersebut, penelitian “Implementasi Buku Cerita 
Anak Islami Berbasis Traditional Ecological Knowledge (TEK) untuk Menunjang Penguatan 

Pendidikan Karakter pada Anak serta Menumbuhkembangkan Kecintaan pada Lingkungan”  sangat 
penting dilaksanakan  dalam rangka (1) pengenalan buku cerita anak yang islami, (2) pengenalan 

traditional ecological knowledge pada anak; dan (3) penguatan pendidikan karakter serta 

penumbuhkembangan rasa cinta pada lingkungan. Selain itu, penelitian ini penting untuk 

dilakanakan  agar anak-anak Indonesia memahami pelestarian lingkungan hidup dan cinta pada 

lingkungan.Penelitian ini menggunakan  rancangan penelitian pengembangan model siklus 

pengembangan  instruksionaloleh Fenrich. Siklus pengembangan instruksional tersebut meliputi fase 

analysis (analisis), planning (perencanaan), design (perancangan), development (pengembangan), 

implementation (implementasi), serta evaluation and revision (evaluasi dan revisi). Untuk 

memperoleh data tentang pengembangan cerita anak islami berbasis traditional ecologycal 
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knowledge digunakan teknik (1) menggali cerita-cerita anak dari daerah (buku/lisan), (2) menulis 

draft buku cerita anak berbasis traditional ecologycalknowledge, (3) revisi draf, dan (4) pelaporan 

hasil.   Penilaian yang didapat dari mahasiswa dan ahli dalam hal kelayakan isi memiliki rata-rata (1) 

materi yang disajikan mencakup semua materi yang berkait dengan cerita anak islami berbasis 

traditional ecological knowledge 3,83 dengan kategori berkualitas, (2) materi yang disajikan sesuai 

dengan konteks lingkungan 4,16 dengan kategori berkualitas, (3) penyajian buku memudahkan 

untuk memahami cerita anak 4,08 dengan kategori berkualitas,(4) bahasa yang digunakan sesuai 

bidang kepenulisan 3,75 dengan kategori berkualitas, (5) isi buku memudahkan memahami cerita 

anak islami 4,25 dengan kategori sangat berkualitas (6) materi buku menambah ilmu pengetahuan 

tentang cerita anak islami 4,41 dengan kategori sangat berkualitas. Penilaian yang didapat dari 

mahasiswa dan ahli dalam hal komponen kegrafikan memiliki rata-rata (1) ukuran buku proporsional 

dengan kategori umum 3,50 dengan kategori berkualitas, (2) kulit buku menarik untuk pembaca 3,33 

dengan kategori cukup berkualitas, (3) isi proporsional sesuai dengan pembaca umum 3,66 dengan 

kategori berkualitas,(4) tingkat keterbacaan teks 3,75 dengan kategori berkualitas. Penilaian yang 

didapat dari mahasiswa dan ahli dalam hal komponen bahasa memiliki rata-rata (1) bahasa 

sederhana dan lugas 4,00 dengan kategori berkualitas, (2) bahasa yang digunakan membangkitkan 

rasa senang pembaca3,66 dengan kategori berkualitas, (3) bahasa yang digunakan komunikatif 4,08 

dengan kategori berkualitas,(4) bahasa yang digunakan sesuai kaidah bahasa Indonesia 4,08 dengan 

kategori berkualitas.Kata Kunci: Buku cerita anak, Traditional  Ecologycal Knowledge, Penguatan 

Karakter 

 

Abstract -The Research on Islamic-based children's storybooks in Indonesia is still rare. This is 

marked by the lack of journal articles or development books about Islamic children's story books. In 

connection with this, research “Implementasi Buku Cerita Anak Islami Berbasis Traditional 

Ecological Knowledge (TEK) untuk Menunjang Penguatan Pendidikan Karakter pada Anak serta 

Menumbuhkembangkan Kecintaan pada Lingkungan”is very important to be carried out in the 

framework of (1) introduction of Islamic children's story books , (2) introduction of traditional 

ecological knowledge in children; and (3) strengthening character education and developing a sense 

of love for the environment. In addition, this research is important to be done so that Indonesian 

children understand environmental conservation and love for the environment. This study uses a 

research design to develop instructional development cycle models by Fenrich. The instructional 

development cycle includes the phases of analysis, planning, design, development, implementation, 

and evaluation and revision. the acquisition of data about the development of Islamic children's 

stories based on traditional ecological knowledge used techniques (1) digging children's stories from 

the region (books / oral), (2) writing drafts of children's storybooks based on traditional ecologycal 

knowledge, (3) draft revisions, and ( 4) reporting of results.The results of student needs analysis 

show that students need an interesting Islamic children's story book, story material in accordance 

with the title, the language used in accordance with the authorization field. Assessments obtained 

from students and experts in terms of feasibility of content have an average(1) the material presented 

includes all the material related to the story of Islamic children based on traditional ecological 

knowledge 3.83 with quality categories, (2) the material presented in accordance with the 

environment context 4.16 with quality categories, (3) the presentation of the book makes it easy to 

understand the story of 4.08 children with quality categories, (4) the language used according to the 

3.75 writing field with quality categories, (5) the contents of the book makes it easy to understand 

4.25 Islamic children's stories with very high quality categories (6) book material adds knowledge 

knowledge of Islamic children's stories 4.41 with very high quality categories. Assessments obtained 

from students and experts in terms of graphic components have an average (1) proportional book 

size with a general category of 3.50 with quality categories, (2) attractive book skin for 3.33 readers 

with sufficient quality categories, (3) Proportional content corresponds to a general reader of 3.66 

with a quality category, (4) the level of text readability of 3.75 with a quality category. Assessments 

obtained from students and experts in terms of language components have an average of (1) simple 

and straightforward language 4.00 with quality categories, (2) the language used evokes a sense of 

joy among readers.6,66 with quality categories, (3) language communicative 4.08 is used with 

quality categories, (4) the language used in accordance with Indonesian language rules is 4.08 with 

quality categories. 
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1.   Pendahuluan 

Traditional Ecologycal Knowledge pada hakikatnya berkait dengan pengetahuan tentang 

ekologi, baik ontologis, epistemologis, dan aksiologis. ecological traditional knowledge. 

Berkes (1993:1) memberikan batasan definisi bahwa traditional ecological knowledge 

pada hakikatnya berkait dengan hubungan/kontak manusia dengan lingkungan secara 

langsung. Selama ini, banyak pandangan bahwa masalah lingkungan adalah masalah 

orang-orang dari kalangan ekologi [biologi]. Namun, kita tidak boleh memandang 

sebelah mata bahwa keselamatan lingkungan [semesta] adalah tanggung jawab kita 

semua tanpa terkecuali. 

Kehancuran alam semesta yang semakin lama semakin menguat. Hal ini 

menunjukkan bahwa etika manusia terhadap alam semesta semakin berkurang. Karena 

itu, dibutuhkan pemahaman tentang wawasan etika dalam diri manusia-manusia modern. 

Salah satu slot yang bisa dijadikan jalan untuk memberikan pemahaman tentang etika 

adalah pendidikan. Melalui pendidikan, etika bisa diajarkan, dikenali, dan dipraktikkan 

dalam kehidupan keseharian (ordinary) sehingga menjadi sebuah habituasi yang baik.     

Fisher (2002) meneliti tentang ecopsychology dalam konteks radikalisme. Fisher 

menunjukkan bahwa dalam kehidupan manusia modern saat ini diperlukan pemahaman, 

kecintaan, dan pelestarian terhadap lingkungan; dan Nemeth (2015) secara kompilatif 

mengumpulkan hasil pemikiran tentang ecopsychology dan membukukannya dalam buku 

berjudul Ecopsychology. Dalam konteks pendidikan di sekolah ataupun di perguruan 

tinggi, ecological knowledge juga diajarkan baik secara implisit ataupun eksplisit agar 

peserta didik (sejak dini [bisa memahami]) suka dan mencintai lingkungan dalam 

kehidupan keseharian. 

Berkait dengan hal tersebut, penelitian “Implementasi Buku Cerita Anak Islami 
Berbasis Traditional Ecological Knowledge (TEK) untuk Menunjang Penguatan 

Pendidikan Karakter pada Anak serta Menumbuhkembangkan Kecintaan pada 

Lingkungan di Akademi Farmasi Surabaya”  sangat penting dilaksanakan  dalam rangka 
(1) pengenalan buku cerita anak yang islami, (2) pengenalan traditional ecological 

knowledge pada anak; dan (3)  penguatan pendidikan karakter serta 

penumbuhkembangan rasa cinta pada lingkungan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tiga hal, yakni (1) 

Cara mengembangkan Buku Cerita Anak Berbasis Ecologycal Knowledge untuk 

Menunjang Kecintaan Anak Bangsa pada Pelestarian Lingkungan; (2) Kualitas Buku 

Cerita Anak Berbasis Ecologycal Knowledge untuk Menunjang Kecintaan Anak Bangsa 

pada Pelestarian Lingkungan; dan (3) Implementasi Buku Cerita Anak Berbasis 

Ecologycal Knowledge untuk Menunjang Kecintaan Anak Bangsa pada Pelestarian 

Lingkungan. 

Urgensi penelitian ini secara teoretis dapat menjadi pengembang khasanah ilmu, 

referensi, dan informasi baru berkait dengan Pengembangan Buku Cerita Anak Islami 
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Berbasis Traditional Ecological Knowledge (TEK) untuk Menunjang Penguatan 

Pendidikan Karakter pada Anak serta Menumbuhkembangkan Kecintaan pada 

Lingkungan. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi 

pihak-pihak terkait. 

2.   Literatur 

Traditional Ecologycal Knowledge pada hakikatnya berkait dengan pengetahuan tentang 

ekologi, baik ontologis, epistemologis, dan aksiologis. ecologycal traditional knowledge. 

Berkes (1993:1) memberikan batasan definisi bahwa ecologycal traditional knowledge 

pada hakikatnya berkait dengan hubungan/kontak manusia dengan lingkungan secara 

langsung. 

Keselamatan lingkungan [semesta] adalah tanggung jawab kita semua tanpa 

terkecuali. Orang-orang dari berbagai kalangan semuanya punya tanggung jawab 

ekologis, misal seorang politikus punya tanggung jawab perpolitikan yang berkait dengan 

keselamatan alam, seorang ahli hukum punya tanggung jawab berkait dengan 

orang/korporasi yang merusak alam. 

Kehancuran alam semesta yang semakin lama semakin menguat. Hal ini 

menunjukkan bahwa etika manusia terhadap alam semesta semakin berkurang. Karena 

itu, dibutuhkan pemahaman tentang wawasan etika dalam diri manusia-manusia modern.  

Dalam konteks pendidikan di sekolah ataupun di perguruan tinggi, Ecological 

knowledge juga diajarkan baik secara implisit ataupun eksplisit agar peserta didik (sejak 

dini [bisa memahami]) suka dan mencintai lingkungan dalam kehidupan keseharian. 

Sejalan dengan hal itu, Khan (2007:107) memunculkan gagasan bahwa dalam dunia 

pendidikan juga perlu dimunculkan pemahaman tentang ekologi. Dalam hal ini, Khan 

memaparkan bahwa saat ini dunia sedang dalam kondisi krisis ekologi global. Karena itu, 

dalam pembelajaran juga perlu dimunculkan pemahaman tentang etika ekologi. 

3.   Metode Penelitian 

3.1.   Jenispenelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian pengembangan model siklus 

pengembangan  instruksional yang dikembangkan oleh Fenrich (1997). Langkah-langkah 

model tersebut dapat divisualisasikan seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1Model Siklus Pengembangan Instruksional (Fenrich, 1997:56) 
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Siklus pengembangan instruksional tersebut meliputi fase analysis (analisis), 

planning (perencanaan), design (perancangan), development (pengembangan), 

implementation (implementasi), serta evaluation and revision (evaluasi dan revisi). Fase 

evaluasi dan revisi merupakan kegiatan yang berkelanjutan dilakukan pada tiap fase di 

sepanjang siklus pengembangan tersebut. Setiap fase merupakan suatu pos pemeriksaan. 

Setelah setiap fase, dilakukan evaluasi atas hasil kegiatan tersebut, melakukan revisi, dan 

mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan ke fase berikutnya (Fenrich, 1997:56). 

3.2.   Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data tentang pengembangan cerita anak islami berbasis traditional 

ecologycal knowledge digunakan teknik (1) menggali cerita-cerita anak dari daerah 

(buku/lisan), (2) menulis draft buku cerita anak berbasis traditional ecologycal 

knowledge, (3) revisi draf, dan (4) pelaporan hasil.. 

3.3.   Instrumen pengumpulan data 

Instrumen pengumpulan data penelitian ini, yakni (1) lembarpenelaahan buku pengembangan cerita anak berbasis ecolog

Penelitian ini dilakukan dalam dua   tahap: Tahap I: pengembangan lembar 

penelaahan buku pengembangan cerita anak berbasis traditional ecologycal knowledge 

oleh validator internal dan eksternal (akademisi) Tahap II:  lembar penelaahan buku 

pengembangan cerita anak berbasis traditional ecologycal knowledge oleh validator 

internal dan eksternal (akademisi/praktisi). Sebagai salah satu luaran penelitian,  

penelitian ini menghasilkan buku Cerita Anak Islami Berbasis Traditional Ecological 

Knowledge (TEK) yang ber-ISBN. Saat ini buku masih dalam proses pengerjaan dan 

mencapai tahap penghalusan. Persentase buku Cerita Anak Islami Berbasis Tradit ional 

Ecological Knowledge (TEK) mencapai 70 persen. 

Skor validasi yang diperoleh dikonversikan menjadi nilai dengan skala lima 

menggunakan acuan konversi PAP. 

 

 

Tabel 4.1 Pedoman konversi data kualitatif dengan skala 5 

 

 

 

 

Kategori Interval Skor 

Sangat Berkualitas >4,21 

Berkulitas 3,40—4,21 

Cukup Berkualitas 2,60—3,40 

Kurang Berkualitas 1,70—2,60 

Tidak Berkualitas ≤1,79 
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Diagram 4.1 Hasil validasi 

 

Penilaian yang didapat dari mahasiswa dan ahli dalam hal kelayakan isi, yakni (1) 

materi yang disajikan mencakup semua materi yang berkait dengan cerita anak islami 

berbasis traditional ecological knowledge 3,83 dengan kategori berkualitas, (2) materi 

yang disajikan sesuai dengan konteks lingkungan 4,16 dengan kategori berkualitas, (3) 

penyajian buku memudahkan untuk memahami cerita anak 4,08 dengan kategori 

berkualitas,(4) bahasa yang digunakan sesuai bidang kepenulisan 3,75 dengan kategori 

berkualitas, (5) isi buku memudahkan memahami cerita anak islami 4,25 dengan kategori 

sangat berkualitas (6) materi buku menambah ilmu pengetahuan tentang cerita anak 

islami 4,41 dengan kategori sangat berkualitas. Penilaian yang didapat dari mahasiswa 

dan ahli dalam hal komponen kegrafikan memiliki rata-rata (1) ukuran buku proporsional 

dengan kategori umum 3,50 dengan kategori berkualitas, (2) kulit buku menarik untuk 

pembaca 3,33 dengan kategori cukup berkualitas, (3) isi proporsional sesuai dengan 

pembaca umum 3,66 dengan kategori berkualitas,(4) tingkat keterbacaan teks 3,75 

dengan kategori berkualitas. Penilaian yang didapat dari mahasiswa dan ahli dalam hal 

komponen bahasa memiliki rata-rata (1) bahasa sederhana dan lugas 4,00 dengan kategori 

berkualitas, (2) bahasa yang digunakan membangkitkan rasa senang pembaca3,66 dengan 

kategori berkualitas, (3) bahasa yang digunakan komunikatif 4,08 dengan kategori 

berkualitas,(4) bahasa yang digunakan sesuai kaidah bahasa Indonesia 4,08 dengan 

kategori berkualitas. 

4.   Simpulan 

Telah dikembangkan buku cerita anak Islami Berbasis Traditional Ecological Knowledge 

(TEK) melalui tiga tahap pengembangan. Produk yang dikembangkan berbentuk buku 

Cerita Anak Islami Berbasis Traditional Ecological Knowledge (TEK) yang ber isbn dan 

telah divalidasi oleh mahasiswa dan ahli. Penilaian yang didapat dari mahasiswa dan ahli 

dalam hal kelayakan isi, komponen kegrafikan,dan bahasa dengan kategori cukup 

berkualitas, berkualitas dan sangat berkualitas. 
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