
iii 

 

ABSTRAKSI 
 

Kesenian tradisional merupakan salah satu aset kekayaan budaya lokal yang akan mampu melindungi 

anak bangsa dari hantaman global. Minat masyarakat terhadap kesenian tradisional semakin berkurang. 

Keadaan yang terjadi di sekolah saat ini adalah kurangnya media yang dapat mengajarkan secara jelas 

tentang kesenian tradisional Madura. Berdasarkan masalah yang ada, maka dibuat sebuah multimedia 

interaktif yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran kesenian tradisional Madura. Media ini 

diharapkan dapat digunakan dalam kegiatan belajar dan mengajar di sekolah, sehingga semua murid dapat 

lebih mengenal dan berminat terhadap kesenian tradisional. Proses pertama adalah dengan mencari setiap 

teori tentang sejarah kesenian di madura beserta contoh-contoh kesenian yang ada di Madura untuk 

disajikan dalam media interaktif pembelajaran ini. Kemudian analisis dilakukan dengan melakukan 

wawancara terhadap siswa maupun guru untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran kesenian 

tradisional yang telah dilakukan di sekolah. Analisis ini bertujuan untuk melengkapi kebutuhan sistem 

pada media yang akan dibuat sehingga media ini dapat digunakan untuk membantu proses belajar 

kesenian tradisional di sekolah. Proses pembuatan multimedia interaktif ini melalui tahap pengambilan 

video kesenian tradisional di Madura, kemudian melakukan editing dengan menambah sound dan teks 

pada video. Setelah mendapatkan video kesenian, selanjutnya adalah mengemas video itu dalam sebuah 

pembuatan multimedia interaktif, sehingga user dapat melihat video tersebut dengan teratur. Teori tentang 

sejarah dan beberapa macam kesenian juga disajikan dalam media ini. Uji coba pada multimedia 

interaktif ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang bergerak di bidang 

pendidikan dan kesenian. Uji coba ini juga bertujuan untuk mengetahui bahwa isi materi ini sudah benar 

untuk bahan ajar kesenian tradisional Madura. Uji coba yang kedua adalah dengan cara meminta kepada 

murid SD dan SMP di madura untuk mengoperasikan media interaktif ini. Kesimpulannya adalah media 

interaktif pembelajaran kesenian tradisional Madura ini dapat membantu guru dalam mengajarkan 

kesenian tradisional Madura kepada siswa. 
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