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Ensiklopedi Minangkabau
Media Pengajaran
Sebelum penulis lahir, dan karena penulis juga salah
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satu di antara jutaan orang yang menjadi penggemar
Metallica, pada 1986, ada lagu menarik yang sempat
menggemparkan dunia. Judul lagu itu adalah “Master
of Puppets”, kalau dalam Bahasa Indonesia, kita bisa
menyebutnya dalang. Lagu “Master of Puppets” ini,
merupakan lagu kedua dalam album Metallica Master
of Puppets. Lagu ini menduduki peringkat ketiga
dalam daftar lagu heavy metal terbaik sepanjang
masa oleh VH1. Lalu, apa hubungannya dengan
media wayang? Jika Metallica pernah mengusung
tema “dalang”, begitu juga dengan strategi dakwah
Walisongo yang juga menggunakan wayang dan
dalang, maka guru sebagai dalang di kelas harus bisa
menerapkan media wayang. Sebelum menerapkan,
tentu guru harus membaca konsepnya, apa saja
karakter, manfaat, cara merancang dan sekaligus
bagaimana hubungannya dengan Penguatan
Pendidikan Karakter (PPK) yang dicanangkan
pemerintah. Tentu, hal itu selaras dengan kondisi
sekaranga yang hampir semua bidang terkena
sindrom “disruption”. Apa itu? Disrupsi, menjadi
kajian serius saat ini, sebab, Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) sudah lewat. Sekarang, fokus akademisi
dan pakar kita ada pada era ketercerabutan, era
disrupsi, karena hampir perilaku dan juga gaya hidup
manusia abad modern ini sudah tercerabut dari
akarnya. Maka wayang sebagai salah satu khazanah
Nusantara, harus dilestarikan. Apa cukup lewat
seminar dan workshop yang hanya sekadar
menggugurkan proyek? Tentu tidak. Dalam buku ini
jelas, bahwa wayang sudah didesain rapi menjadi
sebuah media pembelajaran. Anda tentu pernah
mendengar, bahwa media lebih penting dari materi.
Tentu, media di sini adalah media pembelajaran.
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Media dalam kajian dan juga telaah metodologi
pembelajaran menjadi penting untuk menyesuaikan
perkembangan zaman. Maka dalam hal ini guru
dituntut untuk berinovasi, berijtihad dan juga
mengembangkan metode sesuai dengan karakter
siswa, terutama dalam pembelajaran di sekolah di
semua jenjang. Maka dari itu, mengembangkan dan
berinovasi pada suatu media yang mampu menjawab
tantangan zaman semakin dibutuhkan dan
urgensinya seratus persen. Mengapa? Banyak media
yang berorientasi pada pemenuhan aspek kognitif
peserta didik, namun aspek afektif dan psikomotorik
tidak diperhatikan. Semakin tercerabutnya kearifan
lokal dan karakter konservasi juga menjadi perhatian
serius yang harus diteliti dan diwujudkan secara riil
dalam bentuk media untuk pembelajaran di sekolah.
Dalam kerja pengembangan media, guru atau siapa
saja memang bisa melihat dari aspek kebutuhan
peserta didik dan pendidik terhadap pengembangan
wayang. Dalam buku ini, penulis lebih spesifik
mengkaji media wayang dan itu berbasis wayang
tumbuhan dan hewan. Tidak hanya itu, wayang itu
juga bermuatan konservasi pada pembelajaran
menulis naskah drama kreatif dapat dilihat dari aspek
kemasan, isi, karakter, keterampilan menulis, materi,
buku pedoman, dan RPP. Peserta didik dan juga
pendidik, khususnya di jenjang SD/MI bahkan juga
SMP/MA dan SMA/SMK/MA sesuai hasil penelitian yang
dituangkan dalam buku yang Anda baca ini sangat
membutuhkan media wayang tumbuhan dan hewan
dalam rangka untuk membantu kegiatan
pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada
materi menulis naskah drama. Kelebihan media
wayang tumbuhan dan hewan di sini memiliki
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karakter nilai yang sudah dituangkan dalam sistem
pendidikan nasional. Di sini, media wayang tumbuhan
dan hewan merupakan salah satu media yang
memiliki muatan nilai-nilai konservasi yang cocok
untuk menjawab tantangan zaman dan juga mampu
untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Wayang
yang didesain untuk media pembelajaran yang
memiliki karakter tertentu tentu berbeda dengan
media wayang biasa. Nilai-nilai atau karakter-karakter
tersebut yaitu terdiri atas religius, jujur, toleransi,
disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa
ingin tahu, semangat kebangsaan, lalu cinta tanah
air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai,
lalu gemar membaca, peduli lingkungan, peduli
sosial, juga tanggung jawab, dan konservasi.
Pemanfaatan media wayang tumbuhan dan hewan
dalam pembelajaran menulis naskah drama kreatif
melalui wayang tumbuhan dan hewan di sini, bisa
dilaksanakan secara berkelompok dengan satu
kelompok terdiri atas 2-3 orang. Di sini lah ada
kelebihan dibandingkan dengan media yang lain,
karena peserta didik secara empirik memerankan
peran/drama melalui wayang buatan dari guru. Di
kelas, guru hanya memberi contoh sekali dan
selanjutnya, anak-anak belajar sesuai dengan tema
yang diberikan sesuai kelompoknya dengan media
wayang tersebut. Jadi media wayang sangat efektif
dan efesien yang bisa digunakan di jenjang SD/MI dan
umumnya di semua jenjang sekolah, yaitu SMP/MTs,
SMA/SMK/MA. Dalam konteks bahasa, di sini
keefektifan media wayang tumbuhan dan hewan
dapat diukur dari hasil karya siswa dalam menulis
naskah drama kreatif, namun materi lain bisa
menyesuaikan sesuai dengan SK dan KD. Hasil
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penelitian yang dituangkan di buku ini, menunjukkan
nilai rata-rata siswa berada pada kategori sangat
baik. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis
lakukan, juga memperlihatkan peserta didik merasa
dimudahkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran.
Pendidik dalam konteks ini juga merasa terbantu
dalam menyampaikan materi. Oleh karena itu, di sini
bisa untuk disimpulkan bahwa media ini efektif dalam
pembelajaran. Buku ini merupakan hasil penelitian
yang dilakukan penulis pada kurun waktu satu tahun
saat menempuh studi. Penulis mengucapkan banyak
terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia
untuk membantu menyempurnakan buku ini. Pada
Bab I, buku membahas konsep media pembelajaran,
yang berisi tentang konsep media pembelajaran,
macam-macam media pembelajaran, karakteristik
pemilihan Media pembelajaran, lalu juga tujuan,
fungsi dan manfaat media dalam pembelajaran.
Kemudian pada Bab II tentang merancang media
pembelajaran wayang yang berisi rancangan media
wayang, media wayang tumbuhan dan hewan, media
wayang bermuatan konservasi. Sementara itu, pada
Bab III tentang desain media pembelajaran wayang,
beritisi tentang Garis Besar Isi Media dan Jabaran
Materi (GBIM dan JM) media wayang, lalu nilai-nilai
karakter media wayang, pengembangan media
wayang, desain media wayang berkarakter, manfaat
dan kelebihan media wayang dan juga urgensi media
berbasis konservasi di abad 21. Semoga hadirnya
buku ini menjadi salah satu sumbangsih terhadap
perjalanan dunia pendidikan di Nusantara. Khusus
untuk guru, semoga memiliki jiwa untuk menjadi
“Master of Puppets” di dalam kelas dan lebih luas di
luar kelas. Selamat membaca! (*)
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Mingguan hidup
Masyarakat, kebudayaan dan politik
Film majalah
Media dakwah
On family planning, maternal health, HIV/AIDS
prevention, and reproductive health for teenagers in
Indonesia.

Kuntum
Risalah
Perkembangan perpustakaan di
Indonesia
Bulletin of ʻAisyiyah, Islamic women's organization.

JSP
Are you looking to take advantage of social media for
your business or organization? With easy-tounderstand introductions to blogging, forums, opinion
and review sites, and social networks such as Twitter,
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Facebook, and LinkedIn, this book will help you
choose the best -- and avoid the worst -- of the social
web's unique marketing opportunities. The Social
Media Marketing Book guides you through the maze
of communities, platforms, and social media tools so
you can decide which ones to use, and how to use
them most effectively. With an objective approach
and clear, straightforward language, Dan Zarrella, aka
"The Social Media & Marketing Scientist," shows you
how to plan and implement campaigns intelligently,
and then measure results and track return on
investment. Whether you're a seasoned pro or new to
the social web, this book will take you beyond the
jargon to social media marketing mastery. Make
sense of this complicated environment with the help
of screenshots, graphs, and visual explanations
Understand the history and culture of each social
media type, including features, functionality, and
protocols Get clear-cut explanations of the methods
you need to trigger viral marketing successes Choose
the technologies and marketing tactics most relevant
to your campaign goals Learn how to set specific
goals for your campaigns and evaluate them
according to key performance indicators Praise for
The Social Media Marketing Book: "Let Zarrella take
you to social-media marketing school. You'll learn
more from reading this book than a month of research
on the Internet."--Guy Kawasaki, co-founder of
Alltop.com "If I could be any other person for a day, it
would be Dan Zarella. Either him or Brad Pitt. But
Dan's smarter. This book is why I say that."--Chris
Brogan, President of New Marketing Labs "This book
demonstrates a beginning to the endless possibilities
of the Social Web."-- Brian Solis, publisher of leading
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marketing blog PR 2.0

Perkembangan Masyarakat Informasi &
Teori Sosial Kontemporer
Komunika
Job opportunity in tourist trade industry in Indonesia.

Dewan sastera
Menjadi remaja di era digital atau jaman now memiliki
tantangan yang lebih kompleks dari remaja generasi
sebelumnya. Penggunaan gadget atau teknologi
lainnya tanpa memperhatikan waktu, kapasitas dan
dampak psikologis yang terjadi. Ya, memang tidak
bisa dipungkiri bahwa gadget memiliki manfaat yang
sangat membantu kegiatan sehari-hari. Bagaimana
cara menjadi remaja yang memiliki nilai lebih? yang
tidak menjadi pecandu media sosial. Tapi tahu
bagaimana menyikapi penggunaan teknologi yang
baik, kapan harus menggunakannya, dan bagaimana
mencapai kedewasaan secara emosional, mengubah
paradigma dan menjadi lebih di era teknologi ini?
Menjadi lebih membutuhkan usaha yang lebih.
memperbaiki cara pandang, kemampuan dan
pergaulan yang baik. Semuanya memang
membutuhkan pengorbanan. Dalam buku Do More To
Gain More, dijelaskan bagaimana cara remaja
menyikapi perubahan, cara pandang dan pergaulan di
dunia remaja. Dan pada akhirnya bisa melakukan
sesuatu lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih.
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LAKUKAN LEBIH, UNTUK MENGHASILKAN LEBIH!

Dua dekad penyelidikan sejarah, bahasa,
dan kebudayaan
Keranamu UMNO
Kajian
Tanpa kita sadari, revolusi industri juga membawa
kita ke era Globalisasi. Hadirnya teknologi internet
semakin mempermudah masyarakat untuk
mengakses informasi. Kian berkembangnya teknologi
internet membuat masyarakat semakin tidak bisa
terlepas dari pesatnya informasi yang disediakan
pada berbagai macam media yang disediakan.
Perubahan sosial pun kian terasa pada kehidupan
masyarakat. Bagaimana bisa? Beragam jenis media,
seperti media massa atau pun media online yang kian
berkembang menjadi panutan dan kian bersahabat
bagi masyarakat. Selain mempermudah masyarakat
dalam mengakses informasi, media pun menjadikan
masyarakat mudah dalam memperluas wawasan.
Namun, apakah media hanya berperan dalam
memberikan informasi terhadap masyarakat saja?
Tentu tidak. Media massa atau pun media online
memiliki dampak terhadap perubahan sosial pada
kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan pada
pola kehidupan masyarakat tersebut tentu berbeda
jauh dengan sebelum adanya era berkembangnya
teknologi.
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Prosiding Seminar Nasional 2018 Jilid 3
Political issues inside UMNO, a political party in
Malaysia founded in 1988.

Suara ʻAisyiyah
Encyclopedia of Minangkabau and the Minangkabau
people in Sumatra Barat, Indonesia.

Media Pembelajaran berbasis Wayang
"Denis McQuail′s Mass Communication Theory is not
just a seminal text in the study of media and society it is a benchmark for understanding and appreciating
the long and winding road people and their media
have taken to get us here." - Mark Deuze, Indiana
University and Leiden University "This is a unique
work tested by time and generations of students
around the world - North, South, East and West." Kaarle Nordenstreng, University of Tampere
"McQuail′s Mass Communication Theory continues to
be the clearest and best introduction to this sprawling
field." - Anders Hansen, University of Leicester With
over 125,000 copies sold, McQuail′s Mass
Communication Theory has been the benchmark for
studying media and communication for more than 25
years. It remains the most authoritative and
comprehensive introduction to the field and offers
unmatched coverage of the research literature. It
covers everything a student needs to know of the
diverse forms of mass communication today,
including television, radio, newspapers, film, music,
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the internet and other forms of new media. Denis
McQuail shows that more than ever, theories of mass
communication matter for the broader understanding
of society and culture. Unmatched in coverage and
used across the globe, this book includes:
Explorations of new media, globalization, work,
economy, governance, policy, media audiences and
effects New boxed case studies on key research
publications, to familiarize students with the critical
research texts in the field Definitions, examples, and
illustrations throughout to bring abstract concepts to
life. McQuail′s Mass Communication Theory is the
indispensable resource no student of media and
communication studies can afford to be without.

Prajna pundarika
Warta Hindu dharma
McQuail′s Mass Communication Theory
Peluang di bidang pariwisata
The Social Media Marketing Book
Library development in Indonesia; volume
commemorating the 41st anniversary of Bogor
Agricultural University.
Page 11/15

Read Online Manfaat Media Massa Perkembangan
Remaja
Horison
Buku ini menyajikan sejumlah materi dan analisis
kritis yang tak urung terkait dengan teori sosial
kontemporer beserta analisis dan filosofi
perkembangan masyarakat inforamsi. Buku Ajar ini
merupakan buku wajib bagi mahasiswa Program Studi
Ilmu Informasi dan Perpustakaan FISIP Universitas
Airlangga Surabaya, namun dalam perkembangannya
telah menjadi bacaan penting bagi praktisi
perpustakaan, wartawan, serta para pemerhati
perkembangan teknologi informasi. --- Penerbit
Kencana Prenadamedia Group

The Functions of Social Conflict
Pola pembacaan media cetak di kalangan
wanita
History, language, and culture of Malaysia; papers of
a seminar.

Ilmu dalam perspektif moral, sosial, dan
politik
Do more to gain more
Tesaurus pendidikan
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Prosiding ini merupakan kumpulan paper yang telah
dipresentasikan pada seminar nasional yang
dilaksanakan pada tanggal 28 April 2018 di
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Sebagai
pemateri pada Seminar tersebut adalah Prof. Dr. Ir.
Netti Herawati, M.Si. yang merupakan ketua umum PP
HIMPAUDI dan Dr. Bachtiar S. Bachri, M.Pd. yang
merupakan ketua prodi S3 Teknologi Pendidikan
Universitas Negeri Surabaya. Seminar tersebut diikuti
oleh sekitar 300 peserta dan pemakalah yang terdiri
dari dosen, guru dan mahasiswa yang terlibat
maupun peduli terhadap Pendidikan Anak Usia Dini.

Serial media dakwah
Suara muhammadiyah
Adolescence, edisi 6
Warta
Media Sosial, Identitas, Transformasi,
dan Tantangannya
Islam di antara percikan
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Keluarga berencana, kesehatan
maternal, HIV/AIDS, dan kesehatan
reproduksi remaja
First published in 1998. Routledge is an imprint of
Taylor & Francis, an informa company.

Ummat
Medium Is the Massage
Panji masyarakat
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