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Abstract — Saat ini, cerita rakyat merupakan sesuatu yang 

kurang dikenal oleh anak-anak. Cerita rakyat daerah 

Indonesia terkalahan dengan cerita moderen ataupun cerita 

dari luar negeri atau cerita –cerita keluaran Disney. Hal ini 

sangat memprihatinkan, karena anak Indonesia kurang 

mengenal budayanya sendiri.  Pengabdian masyarakat ini 

dilakukan untuk mendukung pelestarian kearifan lokal, yaitu 

cerita rakyat atau dongen Nusantara dengan media dari 

kaleng bekas yang didaur ulang.  Selain mempelajari kearifan 

lokal anak juga belajar untuk mendaur ulang dan 

melestarikan lingkungan. Abmas dilakukan pada siswa 

Sekolah Dasar Sawah Baru berjumlah 30 orang setelah 

sebelumnya dilakukan survey dan kemudian diakhiri dengan 

evaluasi program.  
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I. PENDAHULUAN 

Globalisasi menyebabkan individu tidak lagi 

dibatasi jarak dan waktu. Hal ini menyebabkan 

individu cenderung mengenal berbagai hal yang 

berbau urban bahkan internasional. Dari satu sisi, 

keadaan ini merupakan suatu kemajuan. Orang 

tidak membatasi diri, namun berusaha menjadi 

bagian dari komunitas global. De Rivera dan 

Carson (2015) [1] menyatakan bahwa saat ini 

individu lebih memiliki hubungan sosial-

emosional dengan komunitas global dibandingkan 

dengan lokal ataupun kebangsaan. Memiliki 

identitas global pada dasarnya adalah suatu hal 

yang postif, namun globalisasi membawa efek 

lain yaitu tergerusnya budaya lokal yang 

diturunkan dari generasi ke generasi. Pada 

dasarnya bila suatu negara atau kelompok dapat 

menjaga kebudayaannya, maka globalisasi 

membuat individu memiliki wawasan global, 

namun di sisi lain akan mempertahankan tradisi 

sebagai bagian dari kebanggaan atau upaya 

mempertahankan sejarah. 

Jepang sendiri sebagai negara yang dianggap 

mampu mempertahankan budaya, sudah mulai 

kehilangan generasi muda yang mau meneruskan 

budaya yang ada. Profesor Darren Ashmore dari 

Akita University, Jepang (Japan Today, 2012) [2] 

melakukan studi di Jepang dan mengemukakan 

bahwa banyak tradisi di Jepang yang masih 

dipertahankan, tetapi saat ini sulit untuk mengajak 

orang muda untuk berpartisipasi dalam ritual atau 

kegiatan tersebut. Hal ini kemudian malah 

dilakukan oleh mahasiswa dari negara lain yang 

tertarik dengan budaya Jepang. Hal ini juga 

dirasakan oleh keturunan Cina yang tinggal di 

berbagai negara. Pada generasi yang lebih muda 

mereka enggan untuk mempelajari tradisi dan 

budaya yang diwariskan. Mereka merasa sebagai 

bagian dari budaya global, dan lebih tertarik 

mempelajari bahasa Inggris, mengikuti mode 

global dan enggan untuk mempelajari tradisi atau 

budayanya.   

Di Indonesia sendiri tergerusnya budaya lokal 

yang diwariskan dari generasi ke generasi sudah 

terasa. Saat ini, cerita rakyat khas Indonesia mulai 

dilupakan. Cerita rakyat sendiri merupakan cerita 

dari masyarakat di masa lampau  dan berkembang 

dan menjadi ciri khas suatu budaya atau bangsa 
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dan mengandung pesan moral teretentu. Cerita 

seperti Timun Mas, Loro Jonggrang, Tangkuban 

Perahu kurang dikenal oleh anak-anak generasi 

Alfa.  

Banyak hal positif yang dapat dipelajari anak 

lewat dongeng ataupun cerita rakyat. Anak dapat 

mengembangkan penalaran moral yaitu 

bagaimana perilaku itu dianggap baik atau buruk. 

Mereka juga dapat mempelajari konsekwensi dari 

suatu perilaku. Sayangnya, saat ini banyak sekali 

anak yang tidak mengenal dongeng atau cerita 

rakyat yang ada. Kisah kepahlawanan yang ada di 

Indonesia kerap terganti oleh tokoh yang dikenal 

secara global. Mereka cenderung hanya menimati 

penampilan dan tontonan yang menarik; penuh 

atraksi, namun tidak berusaha mengambil 

pelajaran dari apa yang ditampilkan. Pada 

dasarnya, dongeng atau cerita rakyat menjadi 

sarana komunikasi dan membangun relasi antar 

generasi. Generasi yang lebih tua (nenek, ibu, 

bapak) akan duduk menceritakan sebuah cerita 

dan didengarkan oleh generasi yang lebih muda 

(anak, cucu) (Moningka & Purwanti, 2019) [3]. 

Saat bercerita mereka mengkomunikasikan 

emosi dan juga memberikan nasihat atau petuah 

yang berhubungan dengan cerita tersebut. Si 

pencerita mengharapkan pendengar mereka akan 

memiliki perbuatan yang baik dan mengambil 

pelajaran dari cerita tersebut. Dalam proses 

mendongeng, anak dapat meningkatkan 

keterampilan berbahasa baik bahasa daerah 

maupun bahasa nasional. Proses mendongeng 

juga membuat anak menikmati cerita dan 

membuat mereka berimajinasi. Selain 

berimajinasi, mereka juga mendapatkan 

perbendaharaan kata baru ataupun istilah-istilah 

baru.  Dalam hal ini proses mendongeng 

melibatkan fungsi kognisi atau berpikir pada anak. 

Dengan mendengarkan cerita dan kemudia 

berimajinasi, anak juga belajar menghadapi situasi 

tertentu. 

Generasi Alfa sendiri merupakan generasi 

setelah generasi Z.  Generasi ini cukup lekat 

dengan teknologi dan termasuk generasi yang 

menyukai berbagai hal bersifat instan. Anak-anak 

ini lahir setelah tahun 2010 dan saat ini memasuki 

masa kanak-kanak pertengahan (middle 

childhood). Pada masa ini terjadi peningkatan 

perkembangan kognitif (Casey & Munakata 

dalam Santrocks, 2011) [4]. Perubahan terjadi 

pada ketebalan korteks serebral yang 

mempengaruhi fungsi bahasa, dimana pada anak-

anak ini kemampuan berbahasa dan membaca 

meningkat (Santrock, 2011) [4]. Sehubungan 

dengan hal tersebut, pengabdian masyarakat yang 

dilakukan cenderung tepat dilakukan pada anak 

usia ini, karena membantu mereka 

mengembangkan kemampuan bahasa mereka. 

Periode ini juga dianggap cukup tepat untuk 

mengajarkan anak berpikir kreatif, yaitu berpikir 

dengan cara baru dan tidak biasa.  

Berdasarkan survey yang dilakukan Moningka 

dan Purwanti (2019) [5] pada siswa Sekolah 

Dasar berjumlah 30 orang di daerah Sawah Baru, 

Tangerang Selatan diketahui bahwa 20 orang anak 

tidak mengenai dongeng khas Indonesia. Mereka 

juga kurang tertarik dengan cerita dongeng dalam 

bentuk buku karena jumlah teks yang terlalu 

panjang, mereka mengatakan lebih menyukai 

media yang menyajikan banyak visual. Survey ini 

memang terbatas pada siswa kelas 2 dan kelas 3 

Sekolah Dasar. Pengetahuan mereka mengenai 

cerita rakyat hanya terbatas pada apa yang 

diperkenalkan di sekolah dan tidak termotivasi 

untuk mencari lebh lanjut.  

Survey kecil ini, cukup dapat menggambarkan 

bahwa cerita rakyat kurang dikenal oleh anak-

anak saat ini. Saat ditanyakan cerita atau dongeng 

yang mereka kenal mereka cenderung 

menyebutkan cerita dari luar Indonesia. Hal ini 

cukup memperihatinkan, karena cerita rakyat 

Indonesia merupakan salah satu bentuk kearifan 

lokal.  
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Kearifan lokal dapat dijelaskan sebagai bagian 

dari identitas atau kepribadian budaya sebuah 

bangsa. Identitas ini yang membedakan budaya 

bangsa tersebut dengan yang lain.  Budaya tesebut 

pada dasarnya menyesuaikan dengan pandangan 

hidup masyarakat lokal (Wibowo dan Gunawan, 

2015) [6]. Dari kearifan lokal kita banyak 

memperoleh pembelajaran dan nilai-nilai yang 

positif.  

Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini 

pada dasarnya adalah untuk melestarikan cerita 

rakyat daerah dengan mempergunakan media 

yang menarik yaitu benda yang didaur ulang. 

Norman (2005) [7] menjelaskan bahwa dalam 

mendesain atau membuat sesuatu perlu adanya 

desain atau karya yang memiliki nilai emosional 

sehingga karya tersebut dapat dinikmati oleh 

target person. Dengan mengajarkan cerita rakyat 

ke anak pada media seperti kaleng bekas akan 

membuat anak menikmati kegunaan benda 

tersebut dan dapat memahami bahwa barang 

bekas seperti kaleng bekas dapat menjadi media 

yang menarik.  

Material kaleng termasuk kedalam jenis sampah 

kering yang bersifat tidak mudah terurai atau 

undegradable. Meskipun akhirnya dapat terurai, 

hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama 

(Hartono, 2008) [8]. Untuk mengurangi limbah 

dan memberikan nilai edukasi pada anak maka 

kaleng tersebut diubah menjadi kaleng dongeng 

sebagai media untuk megenalkan aneka dongeng 

atau cerita rakyat nusantara. Dengan menerapkan 

teknik menggambar ruang waktu datar atau tanpa 

perspektif yang banyak dijumpai dalam gambar 

anak -anak, aneka cerita dari berbagai cerita 

rakyat nusantara diilustrasikan di bagian atas 

tutup kaleng dan sisi samping kaleng.  Cara 

menggambarkan cerita dongeng menggunakan 

cara wimba dengan dua pendekatan yaitu Tata 

Ungkap Dalam serta Tata Ungkap Luar (Tabrani 

dalam Mataram, 1991) [9] Keunikan dari cara 

penggambaran objek dengan teknik Tata Ungkap 

Dalam adalah dimana keseluruhan cerita 

digambarkan hanya dalam satu frame yaitu yang 

terdapat dibagian atas kaleng, sementara bagian 

sisi kaleng digambarkan dengan Tata Ungkap 

Luar secara berurutan frame by frame seperti 

dalam komik. Selain menampilkan keunikan 

bentuk bercerita, kaleng dongeng ini dilengkapi 

juga dengan sinopsis cerita dari setiap pilihan 

dongeng yang diletakan didalam kaleng, hal ini 

dimaksudkan untuk memudahkan orangtua atau 

guru dalam menyampaikan isi cerita kepada anak- 

anak.  

Penelitian yang dilakukan di Ghana mengenai 

barang bekas yang digunakan sebagai sarana 

belajar dan proyek seni, membuktikan bahwa 

suasana kelas dan kegiatan belajar mengajar akan 

menjadi menarik dengan mempergunakan barang 

bekas (Yeboah, Opoku-Asane, Asante, 2016) [10]. 

Hal ini pada dasarnya sama dengan uraian dari 

Moningka dan Purwanti (2019) dan Santrock 

(2011) bahwa usia anak adalah usia perlu 

distimulasi karena perkembangan kognitif dan 

kreativitas yang juga akan meningkat.  

Tujuan pengabdian masyarakat ini pada 

dasarnya sesuai dengan tujuan yang dianjurkan 

oleh pemerintah bahwa akademisi seharusnya 

mempu menciptakan inovasi dan memberikan 

solusi berdasarkan kajian akademik atas 

kebutuhan, tantangan, yang dihadapi masyarakat 

secara langsung maupun tidak langsung termasuk 

mengembangkan martabat manusia dan 

pelestarian sumber daya alam.  
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Gambar 1.Teknik Tata Ungkap Dalam 

 

 
 

Gambar 2.Teknik Tata Ungkap Luar 

 

II. PROSES PELAKSANAAN 

Terdapat beberapa tahapan yang dilalui pada 

program pengabdian masyarakat ini, yaitu:  

 

A. Tahap Survey 

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat 

ini diawali dengan melakukan survey pada siswa 

Sekolah Dasar. Survey ini ditujukan untuk 

mengetahui apakah mereka sering membaca 

dongeng atau cerita rakyat Nusantara, cerita apa 

saja yang mereka ketahui, dan alasan mereka 

membaca.  

 

B. Tahap Pembuatan Cerita Rakyat Pada Kaleng 

Tahap ini melibatkan dosen dan mahasiswa 

Program Studi Desain Komunikasi Visual. Pada 

proses kaleng bekas dikumpulkan, dan tim 

mendiskusikan cerita apa yang ingin disampaikan 

dan dilanjutkan dengan proses pembuatan.  

 

C. Persiapan Pengabdian Masyarakat 

Persiapan dilakukan dengan mengadakan 

kerjasama dan memberikan penjelasan pada pihak 

sekolah mengenai maksud dan tujuan program 

abmas. Proposal disetujui, maka dilakukan 

penjadwalan dan pemilihan cerita yang dianggap 

sesuai dengan anak dan bagaimana cara bercerita 

pada anak sehingga menjadi menarik.  

 

D. Tahap Pelaksanaan 

menyiapkan kaleng bekas yang sudah diberi 

gambar cuplikan cerita rakyat mengajak anak 

membuat kelompok-kelompok. Pada tahap 

selanjutnya, pelaku abmas menanyakan kepada 

anak-anak tersebut apakah mengenal cerita yang 

ada pada kaleng (dengan memperlihatkan pada 

mereka). Bila ada yang mengetahui maka anak 

diminta untuk menceritakan kepada teman-

temannya. Bila tidak, maka pelaku abmas akan 

menceritakan cerita rakyat tersebut dan 

menjelaskan asal cerita, dan makna dari cerita. 

Setelah itu meminta salah saru anak untuk 

menceritakan kembali.  

Tahap berikutnya, anak diminta memilih kaleng 

yang mereka sukai dan menceritakan cerita dari 

kaleng dengan cara mereka. Pelaku abmas juga 

mengajak siswa untuk mempergunakan kaleng 

bekas yang disediakan dan membuat 

cerita/gambar sendiri.  

 

E. Tahap Evaluasi 

Tahap akhir adalah dengan melakukan FGD 

(Focus Group Discussion) dan menanyakan 

apakah mereka menyukai kegiatan tersebut. Dari 

hasil diskusi tersebut dapat diketahui bahwa anak-

anak merasa senang, karena biasanya mereka 

malas membaca dan cenderung menonton dan 

bermain gadget. Mereka tertarik dengan 

penggunaan kaleng bekas sebagai media untuk 

bercerita dan mengetahui cerita rakyat nusantara.  
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Gambar 3.Siswa dibagi dalam kelompok 

 

 

 

Gambar 4.Beberapa kaleng yang sudah 

dihias/digambar 

 

 

Gambar 5.Anak menceritakan kembali kepada 

temannya yang mengalami kesulitan berbicara. 

Anak tersebut kemudian termotivasi untuk 

mencoba bercerita.  

 

 

 

Gambar 6.Berfoto bersama setelah program 

dilakukan 

 

 

III. KESIMPULAN 
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Berdasarkan pengamatan selama proses abmas 

berlangsung, wawancara singkat, dan proses 

evaluasi maka dapat diidentifikasi bahwa: 

1. Muncul minat siswa terhadap cerita rakyat 

daerah. Hal tersebut muncul saat proses 

evaluasi. Mereka menjadi tahu dan tertarik 

untuk mengetahui cerita tersebut. 

2. Media barang bekas, dalam hal ini kaleng 

yang diberi gambar yang menarik, membuat 

siswa tertarik untuk mengikuti program, 

bahkan tertarik untuk mempergunakan 

kaleng bekas untuk membuat cerita mereka 

sendiri.  

3. Ada proses komunikasi antara anak-anak 

saat mereka menceritakan cerita rakyat 

tertentu. Pada abmas ini, ada anak yang 

mengalami kesulitan berbicara, namun 

ketika melihat teman-temannya bercerita 

disertasi stimulus yang menarik, anak 

tersebut termotivasi untuk ikut bercerita.  

4. Proses ini tidak hanya menciptakan 

kedekata, namun juga menumbuhkan 

kreativitas pada anak. Pada pengabdian 

masyarakat ini, anak juga diajak untuk 

membuat cerita yang mereka inginkan dan 

bercerita dengan cara mereka, seperti yang 

diungkapkan pada penelitian (Yeboah, 

Opoku-Asane, Asante, 2016) [10]. Bahwa 

ketika barang bekas diperkenalkan untuk 

meningkatkan kreativitas, suasana kelas 

menjadi kondusif dan anak menjadi lebih 

aktif dan kreatif.  

5. Hal ini juga dapat diterapkan pada 

pembelajaran hal lain.  

 

Pada dasarnya hasil pengabdian masyarakat ini 

juga selaras dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Efendi (2016) [11]. Efendi mengemukakan 

bahwa dongeng atau cerita rakyat memang sangat 

penting diperkenalkan pada anak, bahkan sejak 

usia dini. Rangsangan atau stimulus berupa cerita 

dapat membantu perkembangan moral mereka. 

Efendi (2016) mengemukakan bahwa apa yang 

dialami anak pada masa awal pertumbuhan akan 

berdampak pada masa depan mereka. Dongeng 

atau cerita rakyat bahkan tidak hanya membantu 

perkembangan bahasa, namun juga perkembangan 

karakter.  
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