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SARI 

 

Ariani, Adrianita Widiastuti. 2013. Peningkatan Keterampilan Menceritakan 

Kembali Cerita Anak Melalui Teknik Demonstrasi dengan Media Boneka 

Upin dan Ipin Siswa Kelas VI-B SMP Futuhiyyah Mranggen Kabupaten 

Demak. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Hj. Nas 

Haryati S., M.Pd., dan Pembimbing II: Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. 

 

Kata kunci : keterampilan menceritakan kembali cerita anak, teknik demonstrasi, 

media boneka upin dan ipin  

 

 Berdasarkan observasi awal yang dilakukan diketahui bahwa keterampilan 

menceritakan kembali siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen Kabupaten 

Demak masih kurang. Hal ini disebabkan kekurangmampuan siswa dalam 

mengimprovisasikan diri untuk mengekspresikan karakter tokoh dalam 

menceritakan kembali sehingga siswa kurang percaya diri dalam memerankan 

karakter tokoh yang dibawakan, serta siswa kurang memahami isi bacaan.  

 Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini mengkaji tiga masalah yaitu  

(1) bagaimana proses pembelajaran keterampilan menceritakan kembali cerita 

anak siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen setelah mengikuti 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin, (2) bagaimana peningkatan keterampilan 

menceritakan kembali cerita anak siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen 

setelah mengikuti pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, dan (3) bagaimana perubahan 

perilaku siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen setelah mengikuti 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin. Tujuan penelitian ini adalah (1) 

mendeskripsikan proses pembelajaran keterampilan menceritakan kembali cerita 

anak siswa kelas VII SMP Futuhiyyah Mranggen setelah mengikuti pembelajaran 

menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin, (2) mendeskripsi peningkatan keterampilan menceritakan 

kembali cerita anak siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen setelah 

mengikuti pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, dan (3) mendeskripsi perubahan 

perilaku siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen setelah mengikuti 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan dalam dua tahap, yaitu siklus I, dan siklus II dengan subjek penelitian 

siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen Kabupaten Demak yang berjumlah 

34 siswa. Variabel penelitian dibagi menjadi dua yaitu variabel keterampilan 

menceritakan kembali cerita anak dan variabel penggunaan teknik demonstrasi 

dengan media  boneka Upin dan Ipin dalam pembelajaran menceritakan kembali 



 

 

iii 

iii 

cerita anak. Instrumen penelitian berupa instrumen tes dan instrumen nontes. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes dan 

teknik nontes. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 

Proses pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin pada siklus I dan siklus II proses 

pembelajaran berjalan cukup baik, dari kegiatan pendahuluan hingga penutup 

sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapan inti berisi 

tentang diberikannya penjelasan mengenai menceritakan kembali, unsur-unsur 

cerita anak, serta hal-hal yang harus diperhatikan ketika menceritakan kembali, 

kemudian guru memberikan contoh menggunakan media boneka Upin dan Ipin 

serta menunjukkan dan mengekspresikan tokoh dengan memberikan penguatan 

unsur-unsur cerita anak. Kemudian, siswa berkelompok dan berdiskusi untuk 

membuat kerangka. Siswa berlatih menceritakan kembali dengan melakukan 

peragaan dan mengekspresikan karakter tokoh dengan menggunakan media 

boneka Upin dan Ipin sesuai dengan cerita dan guru melakukan pendekatan secara 

langsung dan memandu siswa untuk memberikan bimbingan penampilan pada diri 

siswa. Siswa percaya diri menceritakan kembali secara bergantian. Siswa lain 

menyimak, mencermati kegiatan menceritakan kembali oleh temannya kemudian 

berlatih memberikan tanggapan penampilan tersebut secara tertulis maupun lisan 

dengan memperhatikan cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

menceritakan kembali dan keefektifan penggunaan media. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menceritakan kembali cerita anak 

siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen Kabupaten Demak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin. Nilai rata-rata kelas pada siklus 

I 67,35 dengan kategori cukup. Selanjutnya pada siklus II nilai rata-rata kelas 

meningkat menjadi 79,11 dengan peningkatan sebesar 11,76 dan termasuk 

kategori baik. Setelah siswa menggunakan teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin untuk menceritakan kembali cerita anak terjadi perubahan 

perilaku siswa. Siswa yang sebelumnya merasa kurang antusias terhadap 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak menjadi antusias, senang, dan 

tertarik setelah mengikuti pembelajaran menceritakan kembali cerita anak. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan kepada guru agar 

pembelajaran melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin 

dapat dijadikan alternatif bagi guru untuk mengajar materi menceritakan kembali 

cerita anak. Jika guru lebih memerhatikan unsur-unsur cerita anak serta hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali dan melibatkan siswa dalam 

proses pembelajaran, maka penggunaan teknik demonstrasi dan media boneka 

Upin dan Ipin dalam pembelajaran menceritakan kembali cerita anak akan lebih 

maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia berorientasi pada 

hakikat pembelajaran bahasa dan sastra. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai 

alat untuk berkomunikasi. Untuk itu, pembelajaran bahasa harus diarahkan agar 

siswa terampil dalam berkomunikasi. Keterampilan ini diperkaya oleh fungsi 

utama sastra yaitu untuk meningkatkan rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial, 

menghaluskan budi pekerti, menumbuhkan apresiasi budaya dan menyalurkan 

gagasan, imajinasi, dan ekspresi secara kreatif dan konstruktif, baik secara lisan 

maupun tulis. 

Secara umum, jenis karya sastra dapat digolongkan ke dalam bentuk prosa, 

puisi, dan drama yang dilaksanakan melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis. Keempat aspek keterampilan ini memiliki hubungan yang 

erat dalam pembelajaran. Pembelajaran sastra dibagi menjadi dua kegiatan yaitu 

berapresiasi sastra dan berekspresi sastra. Berapresiasi sastra adalah kegiatan yang 

membuat orang dapat mengenal, menyenangi, menikmati, dan mungkin 

menciptakan kembali secara kritis berbagai hal yang dijumpai dalam teks-teks 

karya orang lain dengan caranya sendiri (Jabrohim 2003:71). 

Kegiatan berekspresi sastra dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan berekspresi 

lisan dan ekspresi tulis. Kegiatan berekspresi lisan adalah kegiatan meliasankan 

suatu karya sastra misalnya saja membacakan, membawakan, menuturkan, dan 
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mementaskan karya sastra, sedangkan kegiatan berekspresi tulis adalah kegiatan 

yang nantinya akan menghasilkan berbagai karya sastra seperti prosa, puisi, dan 

drama. Ekspresif dalam arti bahwa kita dimungkinkan mengekspresikan atau 

mengungkapkan berbagai pengalaman atau berbgai hal yang menggejala dalam 

diri kita untuk dikomunikasikan kepada orang lain melalui tulisan kreatif sebagai 

sesuatu yang bermakna (Jabrohim 2003:71). 

Dalam standar kompetensi mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk 

SMP atau MTs kelas VII aspek berbicara menyatakan bahwa siswa harus mampu 

menceritakan kembali cerita anak yang dibaca (Depdiknas 2006:4). Untuk 

mencapai kompetensi dasar tersebut siswa tidak hanya diberikan teori mengenai 

karya sastra prosa. Tetapi siswa diajak mengapresiasi karya sastra. Apresiasi 

dilakukan dengan siswa diajak membaca dan memahami karya sastra tersebut 

kemudian menceritakan kembali cerita yang telah dibaca. 

Keterampilan menceritakan kembali merupakan bagian dari pembelajaran 

bercerita. Inti pembelajaran ini adalah siswa mampu menyampaikan cerita yang 

dibacakan secara runtut dan ekspresif sehingga pendengar mampu memahami isi 

ceritanya. Oleh karena itu, tugas guru dalam bagaimana siswa memahami isi 

cerita dan mampu menuangkan kembali secara lisan. 

Keterampilan menceritakan kembali cerita anak yang dibaca bagi siswa 

akan mudah diperoleh jika ada pemahaman terhadap isi cerita sehingga akan 

memudahkan siswa dalam menuangkan ide dan gagasannya ke dalam bentuk lain.  

Fenomena yang terjadi dalam pembelajaran menceritakan kembali dari hasil 

pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di SMP Futuhiyyah Mranggen 
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Demak menunjukkan kemampuan menceritakan kembali siswa di kelas VII-B 

masih rendah. Hal utama yang tampak dalam pembelajaran adalah siswa kurang 

memiliki keberanian untuk melakukan peragaan karakter tokoh dalam 

menceritakan kembali tanpa mengekspresikan karakter tokoh.  

Guru sering mendapat kesulitan dalam menceritakan kembali ketika berada 

di dalam kelas. Hal ini membuat siswa menjadi kurang tertarik dengan 

pembelajaran menceritakan kembali, mengeluh, dan mengalami kesulitan dalam 

menceritakan kembali. Hal tersebut disebabkan kemampuan siswa kurang atau 

pemilihan metode, media, dan teknik pembelajaran yang kurang tepat. Untuk 

mengatasi hal tersebut, guru perlu mengambil langkah atau strategi dalam proses 

belajar mengajar dengan metode, media, dan teknik pembelajaran yang lebih 

tepat. 

Rendahnya keterampilan menceritakan kembali siswa kelas VII-B SMP 

Futuhiyyah dalam menceritakan kembali disebabkan kurang adanya motivasi 

mengikuti pembelajaran menceritakan kembali dan rendahnya semangat siswa 

dalam pembelajaran menceritakan kembali. Siswa kurang memiliki keberanian 

untuk melakukan peragaan karakter tokoh dalam menceritakan kembali cerita 

sehingga mereka cenderung menceritakan kembali tanpa mengekspresikan 

karakter tokoh. Selain itu, siswa kurang begitu memperhatikan penggunaan lafal, 

intonasi, nada, tekanan, dan artikulasi yang jelas serta kurang penghayatan dalam 

menceritakan kembali. 

Guru terlalu monoton dan kurang kreatif dalam membelajarkan siswanya 

untuk menceritakan kembali. Pembelajaran biasanya dilakukan dengan siswa 
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hanya menceritakan kembali di depan kelas tanpa peragaan dan mengekspresikan 

tokoh. Hal ini menyebabkan pembelajaran menceritakan kembali bersifat pasif. 

Pembelajaran yang monoton tersebut menyebabkan perilaku siswa menjadi malas, 

bosan, tidak memotivasi, jenuh, dan tidak semangat mengikuti pelajaran. 

Kesulitan siswa dalam melakukan aktivitas menceritakan kembali maupun 

kekurangtepatan guru dalam memilih teknik dan memanfaatkan media menjadi 

faktor ketidakberhasilan dalam pembelajaran menceritakan kembali. Dengan 

demikian, perlu diterapkan suatu teknik dan media pembelajaran yang efektif dan 

dapat menunjang  kegiatan pembelajaran. Teknik dan media pembelajaran yang 

bermacam-macam menyebabkan guru harus selektif dalam memilih teknik dan 

media pembelajaran yang digunakan. Teknik dan media yang efektif untuk 

pengajaran suatu materi tertentu belum tentu efektif juga untuk mengajarkan 

materi yang lainnya. Dengan begitu setiap materi ternyata mempunyai 

karakteristik tersendiri yang turut menentukan pula teknik dan media apa yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan materi. Begitu pula dalam menceritakan 

kembali, guru harus bisa memilih dan menggunakan teknik dan media yang 

sesuai dengan materi yang disampaikan sehingga nantinya mampu mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Dalam proses belajar, teknik dan media memiliki fungsi sangat penting. 

Secara umum, fungsi teknik dan media pengajaran adalah sebagai alat bantu atau 

jembatan penghubung kegiatan mengajar yang mampu mempertinggi proses 

belajar yang dicapainya. Media dapat berfungsi sebagai penyalur pesan. Media 

pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada 
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gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya (Sudjana dan Rivai 

2009: 2). 

Dari berbagai macam permasalahan tersebut yang perlu segera diatasi yaitu 

kekurangmampuan siswa dalam melakukan peragaan karakter yang cenderung 

menceritakan kembali tanpa mengekspresikan karakter tokoh. Salah satu cara 

untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menyampaikan cerita dengan 

menggunakan teknik demonstrasi. Teknik demonstrasi digunakan dalam 

penelitian ini karena pelaksanaannya melibatkan siswa sepenuhnya di dalam 

proses pembelajaran. Dalam kegiatan ini siswa dituntut untuk dapat menunjukkan 

karakter dengan improvisasi yang berbeda-beda satu sama lain. Hal ini akan 

menumbuhkan keseriusan, kepercayaan diri, dan penghayatan pada siswa. Teknik 

ini mengupayakan penggunaan kelompok-kelompok kecil untuk dapat 

memudahkan dan memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar.  

Penggunaan teknik ini didukung dengan media alat peraga yaitu berupa 

boneka Upin dan Ipin untuk meningkatkan keterampilan menceritakan kembali 

siswa. Tujuan pemilihan media ini supaya siswa termotivasi dan tidak merasa 

bosan, selain itu juga boneka Upin dan Ipin akan menyelaraskan di dalam 

penyampaian materi dan meningkatkan kreativitas dalam menceritakan kembali. 

Boneka merupakan benda tiruan dari bentuk manusia maupun binatang. 

Sebagai media pendidikan, boneka dapat dimainkan dalam bentuk sandiwara 

boneka. Alasan peneliti memilih media boneka Upin dan Ipin sebagai media 

pembelajaran menceritakan kembali karena Upin dan Ipin merupakan tokoh dari 

film seri animasi anak-anak berisikan tema yang bersahaja dan dekat dengan 
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keseharian sehingga membuat cerita mudah dimengerti. Selain itu, menyuguhkan 

cerita dengan ragam permainan rakyat, karakterisasi yang kuat dengan logat dan 

dialek yang memancing rasa ingin tahu anak-anak. Disamping itu, kebanyakan 

siswa memang suka menonton film serial Upin dan Ipin sehingga tercipta suatu 

pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Dengan demikian, siswa akan 

lebih termotivasi dalam belajar dan jauh dari rasa bosan. Melalui penelitian ini, 

peneliti mencoba mengajak siswa untuk lebih dapat melihat, melakukan, dan 

merasakan sendiri suatu pengimajinasian dengan menggunakan teknik 

demonstrasi dan media boneka Upin dan Ipin. Dengan memanfaatkan teknik dan 

media boneka Upin dan Ipin ini diharapkan kesulitan siswa dalam kegiatan 

menceritakan kembali dapat teratasi, kemampuan siswa dalam menceritakan 

kembali dapat ditingkatkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran 

dapat lebih terserap oleh siswa.  

Penggunaan teknik demonstrasi dan media boneka Upin dan Ipin 

diharapkan dapat membangkitkan motivasi siswa dan mengatasi permasalahan 

siswa dalam meceritakan kembali cerita anak, serta dapat memberikan 

pengalaman baru yang menyenangkan bagi siswa. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka peneliti mengambil judul Peningkatan Keterampilan 

Menceritakan Kembali Cerita Anak melalui Teknik Demonstrasi dengan Media 

Boneka Upin dan Ipin Pada Siswa Kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen 

Kabupaten Demak. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Pembelajaran menceritakan kembali cerita anak di SMP Futuhiyyah masih 

rendah. Suasana tidak aktif dan kondusif sering muncul dalam pembalajaran 

menceritakan kembali. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

yaitu faktor guru, siswa, dan teknik serta media yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar. Oleh karena itu, harus segeta dicari solusi yang tepat untuk 

meningkatkan keterampilan menceritakn kembali cerita anak. 

1. Faktor Guru 

Dalam pembelajaran menceritakan kembali cerita anak, guru kurang variatif 

untuk memilih metode, teknik, maupun media pembelajaran. Hal tersebut 

mengakibatkan siswa tidak begitu tertarik mengikuti pelajaran, siswa merasa 

bosan, tidak termotivasi, dan kurang bersemangat. Selama ini guru hanya 

memberikan contoh teks cerita anak sebagai media pembelajaran, dan diskusi 

sebagai pilihan utama dalam pembelajaran.  

2. Faktor Siswa 

Siswa kurang memiliki keberanian untuk melakukan peragaan karakter 

tokoh dalam menceritakan kembali cerita sehingga mereka cenderung 

menceritakan kembali tanpa mengekspresikan karakter tokoh. Siswa juga kurang 

percaya diri dalam memerankan karakter tokoh yang dibawakan, serta siswa tidak 

mampu menceritakan kembali secara kronologis karena kurang memahami isi 

bacaan, dan siswa kurang mampu menggunakan diksi atau gaya bahasa yang baik. 
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Masalah yang dialami siswa ini dapat diatasi dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia yang disajikan dalam bentuk yang lebih menarik antara lain dengan 

menggunakan teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin agar siswa 

merasa lebih senang dan tidak jenuh. 

3. Faktor Teknik dan Media yang Digunakan 

Dalam pembelajaran menceritakan kembali selam ini guru hanya 

memberikan penjelasan menceritakan kembali secara teori dan siswa cenderung 

membaca cerita dan menceritakan kembali di depan kelas. Pembelajaran tersebut 

tanpa adanya media yang digunakan untuk mendukung serta menarik perhatian 

siswa yang sebenarnya sangat penting disuguhkan untuk meningkatkan kreativitas 

dan daya imajinasi siswa dalam mengungkapkan perasaan dan ide-ide yang 

sebenarnya ada dalam potensi setiap siswa sehingga dapat memudahkan mereka 

untuk menceritakan kembali. 

  

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, masalah yang muncul sangatlah 

kompleks sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar 

pembahasan masalah tidak terlalu luas. Oleh karena itu, permasalahan yang akan 

di teliti oleh peneliti yaitu keterampilan menceritakan kembali cerita anak masih 

rendah yang disebabkan kekurangmampuan siswa dalam mengimprovisasikan diri 

untuk melakukan peragaan karakter tokoh dalam menceritakan kembali sehingga 

mereka cenderung menceritakan kembali tanpa mengekspresikan karakter tokoh 
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kurang total sehingga siswa kurang percaya diri dalam memerankan karakter 

tokoh yang dibawakan, serta siswa kurang memahami isi bacaan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat di angkat permasalahan 

tentang upaya meningkatkan keterampilan menceritakan kembali melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin. Adapun rumusan masalah yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikutt. 

1. Bagaimana proses pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin siswa kelas VII-B 

SMP Futuhiyyah Mranggen? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan menceritakan kembali cerita anak siswa 

kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen setelah mengikuti pembelajaran 

menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin? 

3. Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen 

dalam mengikuti pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Tujuan Umum 
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Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia dengan menggunakan teknik demonstrasi dengan media boneka 

Upin dan Ipin sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:  

a) Mendeskripsikan proses pembelajaran menceritakan kembali cerita 

anak melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin 

siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen. 

b) Mendeskripsikan kemampuan menceritakan kembali cerita anak 

yang dibaca siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen setelah 

mengikuti pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin. 

c) Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VII-B SMP 

Futuhiyyah Mranggen setelah mengikuti pembelajaran menceritakan 

kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media boneka 

Upin dan Ipin. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi beberapa 

pihak. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khazanah pengetahuan 

mengenai pembelajaran sastra dan penggunaan teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin. 

 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi guru, siswa, sekolah, dan 

peneliti. Bagi guru, penelitian ini diharapkan memberikan alternatif pengajar 

dalam pemilihan pendekatan pembelajaran yang menjadikan meningkatnya proses 

belajar mengajar keterampilan menceritaka kembali. Guru akan lebih mudah 

dalam memberikan contoh pemodelan pengimajinasian karakter kepada siswa. 

Bagi siswa, penelitian ini dapat mempermudah siswa dalam belajar 

mengapresiasikan karakter tokoh dalam kegiatan menceritakan kembali, 

memudahkan siswa memperoleh materi yang disampaikan oleh guru dalam 

pembelajaran, bertambahnya kepercayaan diri siswa yang dikarenakan termotivasi 

oleh guru maupun teman. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan yang baik berupa perbaikan pembelajaran menceritakan 

kembali. Bagi peneliti, temuan ini dapat dijadikan penambah semangat  dan 

wawasan kehidupan terutama wawasan dalam karya penulisan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian murni yang beranjak dari awal jarang ditemui karena biasanya 

suatu penelitian mengacu pada penelitian lain yang dapat dijadikan sebagai titik 

tolak dalam penelitian selanjutnya. Dengan demikian, peninjauan terhadap 

penelitian lain sangat penting, sebab bisa digunakan untuk mengetahui relevansi 

penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, 

peninjauan penelitian sebelumnya dapat digunakan untuk membandingkan 

seberapa besar keaslian dari penelitian yang akan dilakukan.  

Penelitian mengenai keterampilan menceritakan kembali cerita anak telah 

banyak dilakukan dengan menawarkan metode/ teknik/ media yang bermacam-

macam sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menceritakan kembali 

siswa. Penelitian tentang teknik pembelajaran menceritakan kembali sudah 

banyak ditemukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Fetiningrum (2005), 

Jackson (2006), Aini (2009),  Huda (2009), Octafiana (2010), Fink (2011). 

Fetiningrum (2005) berjudul Peningkatan Mengungkapkan Kembali Isi 

Cerita melalui Media Panggung Boneka pada Siswa Kelas B Taman Kanak-kanak 

Kemala Bayangkari 22 Kabupaten Batang, menyimpulkan bahwa media 

panggung boneka dalam pembelajaran materi bercerita dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mengungkapkan kembali isi cerita sebesar 23,30 %. Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pada tahap aspek penilaian 
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kemampuan siswa dalam mengungkapakan kembali isi cerita yaitu perolehan nilai 

rata-rata siklus I adalah 61,93 % dan siklus II nilai rata-ratanya adalah 76,36 %, 

sehingga dapat dikatakan mengalami peningkatan sebesar 23,30 %.  

Penelitian yang dilakukan Fetiningrum memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu meneliti kemampuan berbicara 

aspek bercerita. Perbedaannya yaitu (1) penelitian yang dilakukan Fetiningrum 

mengambil subjek anak-anak usia dini, yaitu anak kelas B Taman Kanak-Kanak, 

sedangkan yang penulis  lakukan mengambil subjek anak kelas VII-B, (2) 

penelitian yang dilakukan Fetiningrum tidak menggunakan teknik pembelajaran, 

sedangkan penulis menggunakan teknik demontrasi, (3) penelitian yang dilakukan 

Fetiningrum menggunakan media panggung boneka, sedangkan penulis 

menggunakan media boneka Upin dan Ipin. 

Penelitian lain yang relevan yaitu penelitian dari jurnal internasional yang 

dilakukan oleh Jackson (2006) dalam penelitian berjudul Structural development 

of the fictional narratives of African American preschoolers menunjukkan bahwa 

kemampuan untuk menceritakan kembali tampaknya menjadi faktor penting yang 

mendasari keberhasilan akademis anak-anak dan kesejahteraan sosial. 

Kemampuan menceritakan kembali memberikan pengalaman bagi anak-anak 

dalam bentuk lisan dan tertulis di dalam kelas. Selain itu, menceritakan kembali 

memungkinkan anak-anak untuk berkomunikasi secara efektif, berpartisipasi, dan 

diterima di komunitas mereka. Dalam pembelajaran ini, keterampilan 

menceritakan kembali anak-anak diperiksa dengan mengidentifikasi penggunaan 

unsur-unsur tata bahasa cerita ketika menceritakan kembali. Tata bahasa cerita, 
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atau cerita skema, diformulasikan untuk mengkategorikan berbagai elemen yang 

digunakan oleh anak-anak untuk memahami dan menghasilkan cerita. Cerita 

elemen tata bahasa meliputi pengaturan, yang memperkenalkan tokoh utama dan 

konteks di mana cerita itu terjadi; kejadian awal, yang berisi masalah atau situasi 

yang menyebabkan karakter utama untuk bertindak; respon internal karakter, yang 

bersifat psikologis nya negara setelah peristiwa; rencana karakter untuk mencapai 

tujuan, upaya, yang terdiri dari upaya karakter untuk mencapai tujuan; 

konsekuensinya, baik atau pencapaian akhirnya dari reaksi karakter. Keterampilan 

cerita ini diceritakan secara berurutan, untuk rantai sebab-akibat, di mana sebab-

akibat jelas dalam cerita anak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagai 

anak-anak mengembangkan narasi mereka termasuk lebih banyak unsur-unsur 

cerita menggunakan buku bergambar tanpa kata-kata. Setiap anak melihat 

gambar-gambar dalam buku itu dan kemudian diminta untuk kembali ke awal 

buku dan menceritakan kembali dengan gaya dan dapat bervariasi produksi narasi 

mereka sesuai dengan tujuan mereka dalam cerita-jitu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jackson memliki persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang 

kemampuan menceritakan kembali. Namun, penelitian yang dilakukan Jackson ini 

menekankan pada menceritakan kembali berdasarkan cerita yang sudah ada 

sebelumnya berdasarkan pandangan siswa sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti lebih memfokuskan pada menceritakan kembali berdasarkan pengalaman 

orang lain dengan media boneka Upin dan Ipin. 
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Penelitian yang relevan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aini 

(2009) yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menceritakan Kembali Cerita 

Anak Melalui Teknik Story Telling dengan Media Flah Card Pada Siswa Kelas 

VII-C SMP Islam Sudirman Sumowono Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 

2008/2009. Hasil penelitian  yang dilakukan oleh Aini dapat disimpulkan bahwa 

teknik story telling menggunakan media flash card dapat membantu 

meningkatkan keterampilan menceritakan kembali cerita anak. Hasilnya pada 

siklus I hasil yang diperoleh 37,20%, nilai rata-rata klasikal siklus I mencapai 

61,74. Pada siklus II 81,40% , dan nilai rata-rata klasikal mencapai 72,79. Dengan 

demikian, terjadi peningkatan 44,2%, sedangkan nilai rata-rata klasikal meningkat 

sebesar 17,89% dari siklus I ke siklus II. Selain itu, siswa terlihat senang dan 

antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran.  

Penelitian yang dilakukan Aini memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu meneliti kemampuan berbicara aspek 

bercerita. Perbedaannya yaitu (1) penelitian yang dilakukan Aini menggunakan 

teknik story telling, sedangkan yang penulis  lakukan menggunakan teknik 

demonstrasi, (2) penelitian yang dilakukan Aini menggunakan media Flash Crad, 

sedangkan penulis menggunakan media boneka Upin dan Ipin. 

Penelitian lain yaitu yang dilakukan oleh Huda (2009) yang berjudul 

Peningkatan Keterampilan Bermain Drama dengan memanfaatkan Teknik 

Demonstrations-Performance dan Media VCD Bermain Drama Siswa Kelas VIIIF 

SMP N 40 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Huda menunjukkan bahwa kemampuan bermain drama setelah mengikuti 
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pembelajaran bermain drama dengan teknik  Demonstrations-Performance dan 

media VCD bermain drama mengalami peningkatan. Hasil tes unjuk kerja 

bermain drama siklus I mengalami peningkatan sebesar 6,84 atau sebesar 11,5%  

yaitu 59,21 pada kondisi awal atau prasiklus menjadi 66,05 pada siklus I. 

Peningkatan ini belum memenuhi nilai standar ketuntasan kemampuan bermain 

drama yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tindakan siklus II perlu dilakukan 

dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bermain drama. 

Setelah dilakukan tindakan siklus II, nilai rata-rata siswa meningkat sebesar 8,95 

atau 13,53 % yaitu dari 66,05 pada siklus I menjadi 75,00 pada siklus II. 

Perubahan perilaku siswa mengalami perubahan kea rah positif, terlihat jelas pada 

saat pembelajaran berlangsung. 

Penelitian yang dilakukan Huda memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu meneliti kemampuan aspek berbicara 

dan penggunaan teknik Demonstrasi. Perbedaannya yaitu  penelitian yang 

dilakukan Huda menggunakan media VCD, sedangkan penulis menggunakan 

media boneka Upin dan Ipin. 

Penelitian lain yang relevan yaitu penelitian yang diakukan oleh Octafiana  

(2010) yang berjudul Peningkatan Keterampilan Bercerita dengan Alat Peraga 

Menggunakan Permainan Resep Gotong Royong dengan Media Wayang 

Dongeng Pada Siswa Kelas VIII SMP N 1 Pecalungan Batang Tahun Ajaran 

2009/2010. Hasil penelitian yang dilakukan Octafiana menunjukan bahwa dengan 

menggunakan permainan resep gotong royong dengan alat peraga media wayang 

dongeng dapat meningkatkan kemampuan bercerita pada siswa kelas VIII. 
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Berdasarkan analisis penelitian bahwa dengan permainan resep gotong royong 

dengan alat peraga media wayang dongeng, rata-rata keterampilan siswa dalam 

bercerita dengan alat pearaga siswa adalah 69,98. Rerata tersebut naik menjadi 

79,07 atau 14,63 % pada siklus II. Perilaku yang ditunjukan siswa pun mengalami 

perubahan ke arah positif. Siswa lebih aktif dan antusias dalam mengikuti 

pembelajaran menggunakan permainan resep gotong royong dengan media 

wayang dongeng.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

sama-sama menggunakan media alat peraga. Namun, media alat peraga yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wayang, sedangkan media yang 

digunakan oleh peneliti yaitu berupa boneka.  

Fink (2011) dalam penelitian berjudul Tell me a story: teach storytelling and 

build literacy and interpersonal skills  menunjukkan bahwa menceritakan kembali 

salah satu cerita dilakukan dalam gaya mereka sendiri membimbing siswa untuk 

selektif memilih cerita. Fink berpendapat  bahwa dalam kegiatan  menceritakan 

kembali mendorong siswa untuk membawa berbagai macam "sampah" (potongan 

kain, mainan rusak, dll) dari rumah sebagai alat peraga dalam menceritakan 

kembali. Langkah kerja meliputi, membaca cerita, kemudian memisahkan siswa 

ke dalam kelompok dan menantang setiap kelompok untuk membuat setidaknya 

satu penyangga untuk cerita menggunakan materi di tangan. Kemudian gunakan 

alat peraga siswa untuk menceritakan kembali cerita. Penggunaan alat peraga ini 

dapat membantu siswa mengingat sebuah cerita yang akan diceritakan dan harus 

untuk menciptakan berbagai alat peraga - termasuk kotak ajaib, teater bayangan, 
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dan boneka sarung tangan - yang akan membantu mereka menceritakan kisah-

kisah disertakan. Dengan demikian, media pembelajaran dapat membantu siswa 

untuk merangsang imajinasi dan kreativitas mereka. 

Penelitian yang dilakukan Fink memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang kemampuan siswa 

untuk menceritakan kembali. Namun, penelitian yang dilakukan Fink ini 

menekankan kepada kemampuan menceritakan kembali memfokuskan pada 

penciptaan produk media sesuai dengan cerita yang akan siswa kisahkan. 

Berdasarkan beberapa judul penelitian di atas, dapat diketahui bahwa 

penelitian mengenai keterampilan menceritakan kembali sudah banyak dilakukan 

oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan menggunakan metode dan teknik yang 

berbeda. Pada penelitian ini, peneliti akan menerapkan teknik demonstrasi dan 

media boneka untuk meningkatkan keterampilan menceritakan kembalin siswa 

kelas VII-B SMP. Dengan demikian, diharapkan adanya hasil peningkatan 

keterampilan menceritakan kembali pada siswa. Hal ini akan disebabkan oleh 

pemanfaatan teknik dan media ini mengajak siswa memperhatikan dan 

mempraktikkan beberapa contoh karakter yang telah diperagakan oleh guru 

dengan memperhatikan penguatan unsur-unsur penting dalam menceritakan 

kembali sehingga pada akhirnya keterampilan menceritakan kembali siswa dapat 

meningkat. 

Berdasarkan keunggulan yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui 

bahwa penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian-penelitian yang sudah 

ada sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki tujuan 



 

 

19 

untuk mengetahui peningkatan kemampuan menceritakan kembali dan perubahan 

perilaku siswa dalam pembelajaran menceritakan kembali siswa kelas VII-B SMP 

Futuhiyyah Mranggen. 

 

2.2. Landasan Teoretis 

Dalam landasan teoretis ini, penulis mengungkapkan teori-teori yang 

diungkapkan para ahli dari berbagai sumber yang mendukung penelitian. 

Landasan teori tersebut meliputi teori tentang cerita anak, keterampilan 

menceritakan kembali, teknik demonstrasi, media boneka Upin dan Ipin, 

penerapan teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin. 

 

2.2.1 Hakikat Cerita Anak 

Cerita anak merupakan salah satu bagian dari karya sastra. Cerita anak 

bukan sekedar bacaan anak-anak, tetapi memiliki manfaat yang besar bagi anak. 

Cerita anak dapat digunakan untuk hiburan serta untuk memberikan pendidikan 

moral pada anak. Berikut ini pemaparan mengenai pengertian cerita anak dan 

unsur-unsur cerita anak. 

 

2.2.1.1 Pengertian Cerita Anak 

Cerita anak sebagai salah satu  karya sastra anak. Sastra anak merupakan 

karya sastra yang ditulis sebagai bacaan anak, isinya sesuai dengan tingkat 

perkembangan emosi dan intelektual anak. Cerita anak dapat digunakan untuk 

hiburan serta untuk memberikan pendidikan moral pada anak. 
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Menurut Nurgiyantoro (2005: 217) cerita anak adalah karya sastra anak 

yang berupa prosa yang mengisahkan peristiwa atau pengalaman berdasarkan 

urutan waktu yang benar dialami oleh seseorang atau dapat juga berupa rekaan 

atau imajinasi yang mengisahkan seputar dunia anak-anak. 

Rampan (dalam Subyantoro 2007:10) menyatakan bahwa cerita anak-anak 

sebagai cerita sederhana yang kompleks. Keserdehanaannya ditandai oleh syarat 

wacananya yang baku dan berkualitas tinggi, namun tidak ruwet, sehingga 

komunikatif. Disamping itu, pengalihan pola piker orang dewasa kepada dunia 

anak-anak menjadi syarat cerita anak-anak yang digemari. Dengan kata lain, 

cerita anak harus bercerita tentang kehidupan anak-anak dengan segala aspek 

yang mempengaruhinya. 

Sugihastuti (1996:70) menyatakan bahwa cerita anak-anak adalah media 

seni, yang mempunyai ciri-ciri tersendiri sesuai dengan selera penikmatnya. Tidak 

seorang pengarang cerita anak-anak pun yang sanggup berkarya dengan 

mengabaikan dunia ank-anak. Meskipun cerita anak-anak diciptakan oleh orang 

dewasa, tetapi merupakan ekspresi diri anak-anak lewat idiom-idiom bahasa anak-

anak. 

Cerita bagi anak-anak sangat berarti. Selain sebagai bacaan penghibur, ada 

sisi lain yang bermanfaat baginya ialah sebagai pengasah rasa simpati pada 

perbuatan baik dalam jiwanya.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa cerita 

anak adalah bacaan untuk anak yang berisikan kisah seputar anak yang boleh 
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untuk diceritakan, bersifat menghibur, dan sesuai dengan tingkat perkembangan 

emosi dan intelektual anak. 

 

2.2.1.2 Unsur-Unsur Cerita Anak 

Cerita anak merupakan salah satu karya sastra dalam bentuk prosa. 

Adapun unsur-unsur cerita anak terdiri atas: tokoh, alur atau plot, latar atau 

setting, tema, amanat, sudut pandang atau point of view, dan stile atau nada. 

Cerita anak-anak biasanya bersifat edukatif, artinya ada nilai pendidikan yang 

ingin disampaikan pengarang kepada para pembaca (Nurgiyantoro 2005: 222). 

Menurut Stanton  dalam Kurniawan (2009: 70) menunjukkan bahwa unsur 

pembangun karya sastra (prosa fiksi), meliputi fakta cerita (facts), tema (theme), 

dan sarana cerita (literary device).  Adapun fakta cerita sering disebut sebagai 

struktur factual, yang unsur-unsurnya meliputi: tokoh (characters), alur (plot), dan 

latar (setting), yang termasuk dalam sarana cerita meliputi: judul, sudut pandang, 

gaya dan nada, simbolisme, dan ironi.  

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur cerita anak 

meliputi: tokoh, alur atau plot, latar atau setting, tema, amanat, sudut pandang 

atau point of view, dan stile atau nada. Adapun unsur-unsur cerita anak akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

2.2.1.2.1 Tokoh dan Penokohan 

Menurut Nurgiyantoro (2005: 222) tokoh cerita dimaksudkan sebagai 

pelaku yang dikisahkan perjalanan hidupnya dalam cerita fiksi lewat alur baik 
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sebagai pelaku maupun penderita berbagai peristiwa yang diceritakan. Dalam 

cerita fiksi anak tokoh cerita tidak harus berwujud, seperti anak-anak atau orang 

dewasa yang lengkap dengan nama dan karakternya melainkan juga dapat berupa 

binatang atau suatu objek yang lain yang biasanya merupakan bentuk 

personifikasi manusia. 

Menurut Lukens (dalam Nurgiyantoro, 2005: 223) tokoh-tokoh cerita 

fiksi hadir sebagai seseorang yang berjati diri, bukan sesuatu yang tanpa karakter. 

Justru karena tiap tokoh hadir dengan kualifikasi tersebut kemudian dapat 

dibedakan antara tokoh yang satu dengan yang lain. Jadi, aspek kualitas kedirian, 

jatidiri, seorang tokoh penting untuk diketengahkan karena disitulah pertama-

tama dan yang utama identitas tokoh akan dikenali.kualitas jatidiri tidak semata-

mata berkaitan dengan cirri fisik, melainkan terlebih berwujud kualitas nonfisik. 

Oleh karena itu, tokoh cerita dapat dipahami sebagai kualitas mental, emosional, 

dan social yang membedakan seseorang dengan orang lain. 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro 2005: 223) mengemukakan 

bahwa tokoh cerita dapat dipahami sebagi seseorang yang ditampilkan dalam teks 

cerita naratif (juga: drama) yang oleh pembaca ditafsrkan memiliki kualitas moral 

dan kecenderungan tertentu sebagaimana yang diekspresikan lewat kata-kata dan 

ditunjukkan dalam tindakan. Usaha mengidentifikasi dan mengenali jatidiri 

seseorang lebih tepat jika dilakukan dengan melihat apa yang diucapkan dan apa 

yang dilakukan. 

Menurut Sarumpaet (dalam Titik W.S dkk. 2012: 89) tokoh merupakan 

pemain dalam sebuah cerita. Tokoh yang digambarkan secara baik dapat menjadi 
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teman, tokoh identifikasi, atau bahkan menjadi orang tua sementara bagi 

pembaca. Walaupun peristiwa yang sangat menarik sangat diminati anak, tokoh-

tokoh yang bergerak dalam peristiwa itu haruslah penting bagi anak bila tokoh-

tokoh yang digambarkan di dalamnya tidak mereka gandrungi. Bagaimana tokoh 

digambarkan, dan bagaimana mereka berkembang dalam cerita, sangatlah penting 

bagi anak. Ada dua aspek yang perlu diingat dalam memahami tokoh, yakni 

penokohan dan perkembangan tokoh. Hal yang senada disampaikan oleh 

Kurniawan (2009: 73) bahwa tokoh dalam cerita merujuk pada orang atau 

individu yang hadir sebagai pelaku dalam sebuah cerita 

Tokoh cerita menjadi fokus perhatian baik karena pelukisan fisik 

maupun karakter yang disandangnya. Dalam sebuah cerita fiksi yang baik bentuk 

fisik seorang tokoh sekaligus mencerminkan kualitas sikap dan perilaku. Tokoh 

cerita adalah sarana strategis untuk memberikan tujuan pendidikan yang di 

tuntutan hadirnya tokoh cerita yang memenuhi prinsip kewajaran tetap diperlukan  

dalam teks cerita fiksi anak: tokoh anak itu biarkan bertingkah laku sebagaimana 

lazimnya anak-anak. 

Dalam fiksi untuk anak, biasanya kita menemukan satu atau dua tokoh 

utama  dan beberapa tokoh bawahan. Secara ideal, setiap tokoh utama, yang biasa 

disebut protagonis, akan digambarkan secara lengkap, individu kompleks yang 

memiliki sifat baik ataupun buruk, seperti seorang manusia biasa. Tokoh serupa 

itu disebut tokoh bulat. 

Nurgiyantoro (2005: 223) menyatakan bahwa jenis tokoh cerita fiksi 

anak dibedakan kedalam bermacam kategori tergantung dari sudut pandang 
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pembaca melihatnya. Jika dilihat berdasarkan realitas sejarah, tokoh dapat 

dibedakan ke dalam tokoh rekaan dan tokoh sejarah, berdasarkan wujudnya dapat 

dibedakan ke dalam tokoh manusia, binatang, atau objek lain, berdasarkan 

kompleksitas karakter dapat dibedakan dalam tokoh sederhana dan tokoh bulat. 

Dilihat dari peran tokoh-tokoh dalam pengembangan plot dapat dibedakan adanya 

tokoh utama dan tokoh tambahan. Dilihat dari fungsi penampilan tokoh dapat 

dibedakan ke dalam tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Berdasarkan 

perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan ke dalam tokoh sederhana dan tokoh 

kompleks atau tokoh bulat. Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya 

perwatakan tokoh cerita dalam sebuah prosa fiksi, tokoh dapat dibedakan ke 

dalam tokoh statis, tak berkembang, dan tokoh berkembang. Berdasarkan 

kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap manusia dari kehidupan nyata, 

tokoh cerita dapat dibedakan ke dalam tokoh tipikal dan tokoh netral. 

Menurut Stanton (dalam Kurniawan 2009: 74) membedakan tokoh 

menjadi dua jenis yaitu tokoh utama (central character) dan tokoh tambahan 

(peripheral character). Tokoh utama adalah tokoh yang keberadaannya 

berhubungan dengan peristiwa dalam cerita. Tokoh utama merupakan tokoh yang 

menjadi pusat perhatian cerita, sehingga mempunyai posisi dominan sebagai 

tokoh yang banyak terlibat dalam peristiwa dalam cerita. Tokoh tambahan 

merupakan tokoh yang keberadaannya hanya sebagai penambah atau pelengkap 

dari tokoh utama. Kehadiran tokoh tambahan berfungsi untuk menjelaskan 

keberadaan tokoh-tokoh utama. 
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Penokohan ialah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan lahirnya 

maupun batinnya yang dapat berupa pandangan hidup, sikap, keyakinan, adat 

istiadat, dan sebagainya. Tokoh cerita fiksi anak hadir ke hadapan pembaca, anak 

sekalipun tidak serta merta begitu saja, tetapi sedikit demi sedikit dengan teknik 

tertentu sejalan dengan perkembangan alur. Ada sejumlah cara penghadiran 

tokoh, namun secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu 

teknik uraian atau narasi pengarang (telling) dan teknik ragaan (showing). 

Istilah penokohan dapat menunjuk pada tokoh dan perwatakan tokoh. 

Tokoh adalah perilaku cerita lewat berbagai aksi yang dilakukan dan peristiwa 

serta aksi tokoh lain yang ditimpakan kepadanya (Nurgiyantoro 2005: 75).  

Dari beberapa pendapat tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa tokoh 

adalah pelaku yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Penokohan yaitu penciptaan 

citra tokoh dalam cerita. Tokoh  harus tampak hidup dan nyata hingga pembaca 

merasakan kehadirannya sehingga mencerminkan kualitas sikap dan perilaku. 

 

2.2.1.2.2 Alur atau Plot 

Lukens (dalam Nurgiyantoro 2005: 68)  mengatakan bahwa dalam 

sebuah cerita alur merupakan urutan kejadian yang memperlihatkan tingkah laku 

tokoh dalam aksinya. Nurgiyantoro (2005: 68) menambahkan bahwa di dalam 

sebuah alur cerita terkandung unsur apa yang dikisahkan (isi cerita) dan 

bagaimana urutan pengisahan. Dalam arti luas, alur juga dapat diartikan 

keseluruhan sekuaen (bagian) peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita, 
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yaitu rangkaian peristiwa yang terbentuk katena proses sebab akibat (kausal) dari 

peristiwa-peristiwa lainnya (Stanton dalam Kurniawan 2009:71). 

Menurut Stanton (dalam Kurniawan 2009: 71) alur memiliki tiga bagian, 

yaitu. 

1. Bagian Awal 

Bagian awal biasanya mengandung eksposisi dan elemen instabilitas. Selain 

eksposisi dan instabilitas, pada bagian awal juga akan muncul perkenalan konflik 

yang akan terjadi. 

2. Bagian tengah 

Bagian tengah merupakan bagian yang menghadirkan konflik dan klimaks. 

Konflik merupakan tahap krusial dalam cerita karena adanya keinginan antar 

tokoh yang saling berbenturan sehingga menciptakan ketegangan. Ketegangan 

tersebut akan sampai pada klimaks, yaitu suatu momen dalam cerita saat konflik 

memuncak dan mengakibatkan terjadinya penyelesaian yang tidak dapat 

dihindari. 

3. Bagian akhir 

Bagian akhir terdiri dari segala sesuatu yang berasal dari klimaks menuju ke 

pemecahan atau hasil cerita. 

Alur merupakan aspek utama yang harus dipertimbangkan karena aspek 

inilah yang menentukan menarik tidaknya cerita dan memiliki kekuatan untuk 

mengajak anak secara total untuk mengikuti cerita. Alur memberikan 

menghadirkan cerita, dan cerita itulah yang dicari untuk dinikmati oleh pembaca. 
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Alur berkaitan dengan masalah urutan penyajian cerita, tetapi bukan hanya 

masalah saja yang menjadi persoalan alur.  

Alur menyajikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tidak hanya 

dalam temporalnya tetapi juga dalam hubungannya secara kebetulan. Dalam 

pengertian ini, alur merupakan suatu jalur tempat lewatnya rentetan peristiwa 

yang tidak terputus-putus. Oleh sebab itu, suatu kejadian dalam suatu cerita 

menjadi sebab atau akibat kejadian yang lain. Kejadian atau peristiwa-peristiwa 

itu tidak hanya berupa perilaku yang tampak, seperti pembicaraan atau gerak-

gerik, tetapi juga menyangkut perubahan tingkah laku tokoh yang bersifat 

nonfisik.  

Berdasarkan cara menyusun bagian-bagian alur tersebut, alur cerita 

dapat dibedakan menjadi alur lurus dan alur sorot balik. Suatu cerita disebut 

beralur lurus apabila cerita tersebut mulai disusun dari kejadian awal diteruskan 

dengan kejadian-kejadian berikutnya, dan berakhir pada pemacahan 

permasalahan. Aabila suatu cerita disusun sebaliknya, yakni dari bagian akhir dan 

bergerak ke muka menuju titik awal cerita, alur cerita tersebut dinamakan alur 

cerita sorot balik. Selain itu, ada pula cerita yang menggunakan alur tersebut 

secara bergantian; maksudnya sebagian ceritanya menggunakan alur lurus dan 

sebagian lagi menggunakan alur sorot balik. Akan tetapi, tetapi keduanya dijalin 

dalam kesatuan yang padu sehingga tidak menimbulkan kesan adanya dua buah 

cerita atau peristiwa yang terpisah baik waktu maupun tempat kejadianya. 

Dalam kaitannya dengan sebuah teks cerita, alur berhubungan dengan 

berbagai hal seperti peristiwa, konflik yang terjadi, dan akhirnya mencapai 
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klimaks, serta bagaimana kisah itu diselesaikan. Alur berkaitan dengan masalah 

bagaimana peristiwa, tokoh, dan segala sesuatu itu digerakkan, dikisahkan 

sehingga menjadi sebuah rangkaian cerita yang padu dan menarik. Alur juga 

mengatur berbagai peristiwa dan tokoh itu tampil dalam urutan yang menarik 

tetapi juga terjaga kelogisan dan kelancaran ceritanya. 

Unsur esensial dalam alur adalah peristiwa baik yang dilakukan oleh dan 

ditimpakan kepada tokoh maupun yang bukan. Konflik itulah merupakan unsur 

esensial dalam peristiwa. Konflik pada hakikatnya merupakan sesuatu yang tidak 

menyenangkan yang dialami atau dirasakan tokoh. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa alur cerita merupakan sebuah struktur 

urutan penyajian cerita yang sengaja dibangun dan dikembangkan untuk 

menampilkan tokoh dan cerita secara utuh dan padu sehingga peristiwa, tokoh, 

dan segala sesuatu itu digerakkan, dikisahkan  menjadi sebuah rangkaian cerita 

yang padu dan menarik. Alur juga mengatur berbagai peristiwa dan tokoh itu 

tampil dalam urutan yang menarik tetapi juga terjaga kelogisan dan kelancaran 

ceritanya. 

 

2.2.1.2.3 Latar atau Setting 

Menurut Aminuddin (2002:67) setting merupakan latar peristiwa dalam 

karya fiksi, baik berupa tempat, waktu, maupun suasana, serta memiliki fungsi 

fisikal dan fungsi psikologis. Setting dalam karya fiksi bukan hanya berupa 

tempat, waktu, peristiwa, suasana serta benda-benda dalam lingkungan tertentu, 

melainkan juga dapat berupa suasana yang berhubungan degan sikap, jalam 
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pikiran, prasangka, maupun gaya hidup dalam suatu masyarakat dalam 

menghadapi suatu problema tertentu. 

Menurut Nurgiyantoro (1994:227-234) menyebutkan bahwa unsur latar 

dapat dibedakan kedalam tiga unsur pokok, yaitu waktu, tempat, dan suasana 

terjadinya peristiwa dalam karya fiksi. Latar waktu berhubungan dengan masalah 

“kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

Sebuah cerita dapat terjadi pada masa yang lalu di zaman tertentu atau pada waktu 

pagi, siang, dan malam hari. Latar tempat ialah lokasi terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar suasana adalah hal-hal yang 

berhubungan suasana lingkungan sosial masyarakat disuatu tempat yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

Menurut Nurgiyantoro (2005:249) latar (setting) dapat dipahami sebagai 

landas tumpu berlangsungnya berbagai peristiwa dan kisah yang diceritakan 

dalam cerita fiksi. Latar menunjuk pada tempat, yaitu lokasi dimana cerita itu 

terjadi, waktu, kapan cerita itu terjadi, dan lingkungan social-budaya, keadaan 

hidup bermasyarakat tempat tokoh dan peristiwa terjadi. Kejelasan deskripsi latar 

penting karena ia dipergunakan sebagai pijakan pembaca untuk ikut masuk 

mengikuti alur cerita dan sekaligus mengembangkan imajinasi. 

Menurut Stanton (dalam Kurniawan 2009: 74) menjelaskan bahwa latar 

adalah lingkungan, yaitu dunia cerita sebagai tempat terjadinya peristiwa. Dalam 

latar inilah segala peristiwa yang menyangkut hubungan antartokoh terjadi. 

Sebuah cerita fiksi yang hadir dengan menampilkan tokoh dan alur 

memerlukan kejelasan tempat di mana cerita itu terjadi, kapan waktu kejadian, 



 

 

30 

dan latar belakang kehidupam sosial-budaya masyarakat tempat para tokoh 

berinteraksi dengan sesama. Tanpa kejelasan hal-hal tersebut cerita yang 

dihadirkan akan terasa kurang realistis yang berakibat kurang dapat dipahaminya 

cerita yang ditampilkan. Artinya, dalam sebuah cerita memerlukan latar (setting) 

yang dapat dipahami sebagai landas tumpu berlangsungnya berbagai peristiwa 

dan kisah yang diceritakan dalam cerita fiksi (Nurgiyantoro 2005: 158). 

Menurut Kurniawan (2009: 75) mengatakan bahwa latar dalam cerita 

biasanya akan menyangkut tiga hal. Tiga hal tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Latar tempat, yaitu latar yang merujuk pada lokasi terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dan menunjuk lokasi tertentu secara geografis, misalnya di rumah, 

sekolah, nama desa, kota, dan sebagainya. 

2. Latar waktu, yaitu latar yang berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita. 

3. Latar sosial, yaitu latar yang merujuk pada kodisi sosial masyarakat sebagai 

tempat cerita. Kondisi sosial masyarakat ini mencakup kebiasaan masyarakat 

dan adat-istiadat yang dijadikan sebagai latar cerita. 

Dalam cerita fiksi anak hampir semua peristiwa dikisahkan 

membutuhkan kejelasan tempat dan waktu kejadiannya, dan karenanya 

membutuhkan deskripsi latar secara lebih detil. Kejelasan cerita tentang latar 

dalam banyak hal akan membantu anak untuk memahami alur cerita. Dalam cerita 

fiksi anak, latar fisik lebih dirasakan kehadirannya oleh anak, dan karenanya ia 
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dapat dianggap menjadi lebih penting. Maka, dalam cerita fiksi anak, jenis latar 

itu lazimnya diceritakan secara lebih jelas dan rinci. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa latar atau setting 

merupakan penunjukan waktu, tempat, peristiwa, dan suasana terjadinya cerita. 

Latar cerita anak harus jelas dan mudah dipahami oleh anak-anak atau sesuai 

dengan jangkauan pikiran anak-anak. 

 

2.2.1.2.4 Tema 

Tema menurut Lukens (dalam Nurgiyantoro 2005: 80) adalah gagasan 

(ide) utama atau makna utama dari sebuah tulisan. Nurgiyantoro (2005: 80) 

berpendapat bahwa tema dalam sebuah cerita dapat dipahami sebagai sebuah 

makna, makna yang mangikat keseluruhan unsur cerita sehingga cerita itu hadir 

sebagai sebuah kesatuan yang padu. Sementara itu, Stanton (dalam Kurniawan 

2009: 75) mengatakan bahwa tema dalam sebuah cerita berhubungan dengan 

makna pengalaman hidup. Tema berkaitan dengan sesuatu yang membuat 

pengalaman dapat diingat misalnya cinta, penderitaan, ketakutan hidup, dan 

pengkhianatan. 

Menurut Sarumpaet (dalam Titik W.S. dkk. 2012:92) menyatakan 

bahwa tema sebuah cerita adalah makna tersembunyi. Meskipun kita sering 

mengira tema adalah moral atau pesan/ amanat cerita, sebetulnya bisa saja hanya 

sebuah pengertian estetik, seperti penghargaan pada alam, atau pemahaman akan 

sebuah isu social. Yang jelas, tema sebuah cerita adalah „apa yang akan dikatakan 

penulis‟.  
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Tema untuk anak haruslah yang memang perlu, baik serta cocok bagi 

mereka. Tema janganlah mengalahkan alur dan tokoh-tokoh cerita. Itu karena 

anak membaca cerita untuk kenikmatan, bukan untuk pencerahan. Jika tema 

disampaikan dengan cara yang nyata, tunjuk mata telanjang, maka pengalaman 

pembaca akan hilang. Sama juga, cerita yang terlalu menggurui, tema yang 

hendak mendidik, akan menghilangkan selera. Tentu saja, buku yang ditulis 

dengan baik akan menyampaikan pesan moral, tetapi ia juga bercerita tentang 

sesuatu, darimana pesan itu mengalir keluar. Dengan cara itu, tema disampaikan 

pada anak secara tersamar. Jadi jika nilai moral hendak disampaikan pada anak, 

maka ia haruslah terjahit pada bahan cerita yang kuat. Dengan demikian, anak 

dapat membangun pengertian baik atau buruk tanpa merasa diindoktrinasi. 

Stanton (dalam Kurniawan 2009: 77) mengemukakan bahwa dalam 

menafsirkan tema dalam sebuah cerita, haruslah didasarkan pada hal-hal berikut 

ini. 

1. Penafsiran terhadap tema cerita harus benar-benar memperhatikan setiap 

uraian yang menonjol dalam cerita. 

2. Penafsiran terhadap tema sebaiknya tidak bertentangan dengan setiap uraian 

cerita. 

3. Penafsiran tema sebaiknya tidak tergantung pada keterangan yang benar-benar 

ada atau tersirat dalam cerita. 

4. Penafsiran tema harus didasarkan secara langsung pada cerita. 
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2.2.1.2.5 Amanat 

Karya sastra selain berfungsi sebagai hiburan bagi pembacanya, juga 

berfungsi sebagai sarana pendidikan. Dengan kata lain, pengarang selain ingin 

menghibur pembaca, juga ingin memberi nilai-nilai pendidikan kepada 

pembacanya.  Ajaran yang ingin disampaikan pengarang itu dinamakan amanat. 

Jadi, amanat adalah unsur pendidikan, terutama pendidikan moral yang ingin 

disampaikan kepada pembaca. Sesuatu itu selalu berkaitan positif, bermanfaat 

bagi kehidupan dan mendidik. Unsur pendidikan ini tentu saja tidak disampaikan 

secara langsung. Pembaca karya sastra baru dapat mengetahui unsur 

pendidikannya setelah membaca seluruhnya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa amanat adalah salah satu 

unsur pemberi nilai moral pendidikan dalam sebuah cerita yang ingin 

disampaikan kepada pembaca. 

 

2.2.1.2.6 Sudut Pandang (Point Of View). 

Sudut pandang atau point of view adalah adalah cara pengarang 

memandang siapa yang bercerita di dalam cerita itu atau sudut pandang yang 

diambi pengarang untuk melihat suatu kejadian cerita. Sudut pandang ini 

berfungsi melebur atau menggabungkan tema dengan fakta cerita (Jabrohim 

2003:117). Untuk menceritaan suatu hal dalam cerita fiksi, pengarang dapat 

memilih dari sudut mana ia akan menyajikannya.  

Menurut Abrams dalam Nurgiyantoro (2005:248) mengemukakan 

bahwa sudut pandang merupakan cara atau pandangan yang dipergunakan 
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pengarang sebagai sarana menampilkan tokoh, tindakan latar, dan berbagai 

peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah teks fiksi kepada pembaca. Jadi 

sudut pandang hakikatnya adalah sebuah cara, strategi atau siasat yang sengaja 

dipilih pengarang untuk mengungkapkan cerita dan gagasannya. Pemilihan sudut 

pandang dalam sebuah cerita fiksi dalam banyak hal akan mempengaruhi 

kebebasan, ketajaman, dan keobjektifan dalam bercerita. Dalam menceritakan 

kembali cerita anak, sudut pandang yang baik adalah deskripsi yang mampu 

menceritakan tokoh dalam cerita secara jelas sehingga dapat menjelaskan 

kedudukan pengarang dalam cerita tersebut. 

Abrams (dalam Kurniawan 2009: 78) mengungkapkan bahwa sudut 

pandang (point of view) mengarah pada cara sebuah cerita dikisahan. Sudut 

pandang merupakan cara dan atau pandangan yang dipergunakan pengarang 

sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar dan berbagai peristiwa 

yang membantu yang membentuk cerita dalam sebuah cerita pada pembaca. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Nurgiyantoro (2005: 269) yang 

mengungkapkan bahwa sudut pandang dapat dipahami sebagai cara sebuah cerita 

dikisahkan. Pada hakikatnya, sudut pandang adalah sebuah cara, strategi, atau 

siasat yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengungkapkan cerita dan 

gagasannya. Pemilihan sudut pandang dalam sebuah cerita fiksi dalam banyak hal 

akan mempengaruhi kebebasan, ketajaman, dan keobjektifan dalam bercerita, dan 

itu juga berarti mempengaruhi kadar plausibilitas dan atau kemasukakalan cerita. 

Stanton (dalam Kurniawan 2009:79) membagi sudut pandang dalam 

cerita menjadi empat tipe utama yaitu sebagai berikut. 
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1. Aku sebagai tokoh utama (first-person-central) yaitu tokoh tamanya 

mengisahkan cerita dalam kata-katanya sendiri. 

2. Aku sebagai tokoh bawahan (firt-person-peripheral) yaitu tokoh bawahannya 

mengisahkan ceritanya. 

3. Ia sebagai pencerita terbatas (third-person-limited) yaitu pengarang mengacu 

semua tokoh dalam bentuk orang ketiga(dia atau mereka), tetapi hanya 

menceritakan apa yang dapa dilihat, didengar, atau dipikirkan oleh seorang 

tokoh. 

4. Ia sebagai pencerita yang serba tahu (third-person omniscient) yaitu 

pengarang mengacu pada setiap tokoh dalam bentuk orang ketiga (dia atau 

mereka), dan menceritakan apa yang didengar, dilihat, dan dipikirkan oleh 

beberapa tokoh, seakan-akan menceritakan peristiwa tanpa kehadiran tokoh. 

Suharianto (2005:25) menyebut sudut pandang dengan istilah pusat 

pengisahan, yang mempunyai arti siapa yang bercerita dalam sebuah peristiwa. 

Ada beberapa pusat pengisahan (point of view) yang dapat dikategorikan menjadi 

empat kategori, yaitu: (1) pengarang sebagai pelaku utama cerita, kategori ini 

ditandai dengan penyebutan “aku” oleh pengarang, (2) pengarang ikut berperan 

atau sebagai tokoh, namun bukan tokoh utama, (3) pengarang serba hadir. Dalam 

hal ini pengarang tidak berperan sebagai apa-apa. Pertanda yang paling jelas 

dalam jenis ini adalah dengan penyebutan nama tokoh atau dengan menyebut 

“dia” sebagai tokoh dalam cerita, (4) pengarang peninjau, dalam pusat pengisahan 

ini pengarang seakan-akan tidak tahu apa yang akan dilakukan pelaku cerita atau 

yang ada dalam pikirannya.  
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Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa sudut pandang 

adalah sebuah cara, strategi atau siasat yang sengaja dipilih pengarang untuk 

mengungkapkan cerita dan gagasannya. 

 

2.2.1.2.7 Gaya  

Gaya bahasa juga menjadi perhatian dalam cerita anak.  

Stile dan nada merupakan dua hal yang terkait erat. Stile berkaitan 

dengan pilihan berbagai aspek kebahasaan yang dipergunakan dalam teks sastra. 

Nada adalah sesuatu yang terbangkitkan oleh pemilihan berbagai bentuk 

komponen stile tersebut. Jadi, nada pada hakikatnya merupakan sesuatu yang 

terbentuk, terbangkitkan, atau sebagai konsekuensi terhadap pilihan stile. 

Stile (style) dapat dipahami sebagai sebuah cara pengungkapan dalam 

bahasa, cara bagaimana seseorang mengungkapkan sesuatu yang akan 

diungkapkan (Abrams dakam Nurgiyantoro 2005: 274), atau bagaimana seorang 

pengarang mengemukakan sesuatu sebagai ekspresi apa yang ingin dikatakan 

(Lukens dalam Nurgiyantoro 2005: 274). 

Menurut Nurgiyantoro (2005: 274) menjelaskan bahwa stile ditandai 

oleh ciri-ciri formal kebahasaan yang meliputi aspek bunyi, leksikal, struktur 

gramatikal, dan penggunaan berbagai sarana retorika yang yang memperindah 

penuturan seperti pemajasan (figures of thought), penyiasatan struktur (figures of 

speech), dan pencitraan (imagery). Selain itu, sebagai teks tertulis aspek ejaan 

(grafologi) juga menjadi bagian stile sebagaimana halnya lafal juga bagian dari 

stile bahasa lisan. Jadi, stile tidak lain adalah seluruh tampilan kebahasaan yang 
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secara langsung dipergunakan dalam teks-teks sastra yang bersangkutan. Dengan 

demikian, keindahan sebuah stile sebuah teks kesastraan dilihat dan 

dipertimbangkan lewat keseluruhan aspek kebahasaan tersebut dan bagaimana 

fungsi dan dukungan tiap aspek itu dalam mendukung pengekspresian gagasan 

secara tepat. Dalam ungkapan lain, bagaimana peran dan fungsi tiap aspek itu 

dalam mendukung capaian efek keindahan. 

Nada (tone) dapat dipahami sebagai sikap, pendirian, atau perasaan, 

pengarang terhadap masalah yang dikemukakan dan terhadap pembaca (Lukens 

dalam Nurgiyantoro 2005: 278). Nada mencerminkan sikap dan pendirian 

pengarang terhadap hal-hal yang dikisahkan dalam sebuah cerita fiksi dan 

sekaligus juga terhadap pembaca untuk menggiringnya ke sikap dan pendirian 

yang kurang lebih sama. Lewat nada yang terbangkitkan dalam cerita itu 

pengarang ingin mempengaruhi pembaca untuk memberikan sikap sebagaimana 

yang diberikan secara inplisit dalam cerita. 

Nurgiyantoro (2005: 279) mengatakan bahwa nada selalu terbangitkan 

dalam setiap pembicaraan baik lisan maupun tertulis. Dalam bahasa lisan nada 

dengan  mudah dapat dikenali lewat intonasi. Dalam bahasa tulis nada 

terbangkitkan lewat pilihan kata tertentu. Dalam bacaan cerita fiksi, nada dapat 

dibangkitkan lewat sarana kata-kata pilihan. Kata-kata itulah yang mampu 

membangkitkan nada yang mewakili sikap dan pendirian pengarang dan sekaligus 

mampu mengajak dan mempengaruhi pembaca. Pilihan kata adalah bagian dari 

stile, oleh karena itu dapat diartikan bahwa stile mempengaruhi nada. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Kenny (dalam Nurgiyantoro 2005: 279) bahwa stile 
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adalah sarana, sedang nada adalah tujuan. Salah satu kontribusi terpenting stile 

adalah untuk membangkitkan nada. 

Menurut Sugihastuti (1996:70) bahasa cerita anak merupakan wujud dari 

sebuah proses dialektik yang bertolak dari idiom dunia berpikirnya dalam usaha 

dan perjalanannya menjadi orang dewasa. Seiring perkembangan ciri-ciri bahasa 

anak, seorang pengarang cerita anak harus mau menciptakan karya mereka dalam 

semangat bahasa anak-anak. Dengan demikian, bahasa yang digunakan dalam 

cerita anak harus disesuaikan dengan perkembangan bahasa anak. Sebaiknya 

bahasa yang digunakan menggunakan kata-kata yang sederhana dan konkret, 

kalimatnya disusun pendek agar mudah dicerna oleh anak-anak. 

Aspek yang digunakan untuk menelaah gaya dalam sebuah cerita fiksi 

adalah pilihan kata. Apakah panjang atau pendek, biasa atau tidak, membosankan 

atau menggairahkan. Kata-kata yang digunakan haruslah tepat dengan cerita itu. 

Karena kita tahu bahwa pilihan kata akan menimbulkan efek tertentu. Bahasa 

bacaan cerita anak haruslah sederhana, tidak terlalu kompleks. 

Dapat disimpulkan bahwa gaya dalam cerita adalah penggunaan bahasa 

serta pilihan kata, dan kalimat yang sederhana dan konkret yang disesuaikan 

dengan perkembangan bahasa anak agar mudah dicerna anak-anak. 

 

2.2.2 Pengertian Berbicara 

 Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau 

kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, 

gagasan, serta perasaan (Tarigan 1983: 15). 
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 Menurut Mulgrave (dalam Tarigan 1983: 15), berbicara lebih dari pada 

hanya sekadar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. Berbicara adalah suatu alat 

untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Berbicara 

merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir 

secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak, baik bahan 

pembicaraannya maupun  cara menyimaknya, apakah dia bersikap tenang serta 

dapat menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia mengkomunikasikan gagasan-

gagasannya, dan apakah dia waspada serta antusias atau tidak. Semakin terampil 

seseorang dalam berbicara, maka semakin mudahlah ia menyampaikan pikiran, 

gagasan dan perasaannya kepada orang lain serta semakin jelas jalan pikirannya, 

karena sesungguhnya bahasa seseorang itu menentukan pikirannya. 

 Sujanto (1988: 189) berpendapat bahwa berbicara merupakan bentuk 

komunikasi antar persona yang paling unik, paling tua, dan sangat penting dalam 

kehidupan bermasyarakat. Paling unik karena menyangkut berbagai masalah yang 

sangat kompleks. 

 Berbicara merupakan suatu aktivitas komunikasi yang penting dalam 

kehidupan manusi normal. Dengan bicara maka manusia dapat saling 

berkomunikasi, menyatakan pendapat, menyampaiakan maksud dan pesan, serta 

mengungkapkan perasaan (Kusuma 2008: 18). 

 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bawa berbicara adalah 

kemampuan mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan 
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menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan yang disusun serta dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan pendengar atau penyimak. 

  

2.2.2.1 Faktor-faktor Penunjang Efektifitas Berbicara 

 Pengetahuan mengenai ilmu atau teori berbicara akan sangat bermanfaat 

dalam menunjang kemahiran serta keberhasilan seni atau praktik berbicara. Itulah 

sebabnya diperlukan pendidikan berbicara (speech education) (Tarigan 1983:21). 

Keterampilan berbicara menunjang keterampilan berbahasa yang lainnya. 

Seorang pembicara yang baik harus mampu memberikan kesan bahwa 

pembicara yang baik harus mampu memberikan kesan bahwa pembicara 

menguasai masalah yang dibicarakan. Penguasaan topik yang baik akan 

menumbuhkan keberanian dan kelancaran. Selain menguasai topik, seorang 

pembicara harus berbicara (mengucapkan bunyi-bunyi bahasa) dengan jelas dan 

tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian 

pendengar. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sesorang untuk dapat 

menjadi pembicara yang baik. Faktor-faktor tersebut adalah faktor kebahasaan 

dan non kebahasaan (Arsyad dan Mukti 1988: 17-21). 

 

2.2.2.1.1 Faktor kebahasaan 

(1) Ketepatan ucapan 

Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa 

secara tepat. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang kurang tepat dapat 

mengalihkan perhatian pendengar. Hal ini akan mengganggu keefektifan 
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berbicara. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang kurang tepat atau cacat akan 

menimbulkan kebosanan, kurang menyenangkan, kurang menarik atau setidaknya 

dapat mengalihkan perhatian pendengar (Arsyad dan Mukti 1998: 17) 

(2) Penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai 

Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik, dengan penempatan 

tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai akan menyebabkan masalahnya 

mendai menarik. Tapi jika nada, tekanan pembicaraan biasa dan datar-datar saja 

maka masalah kejemuan akan muncul dalam pembicaraan tersebut. (Arsyad dan 

Mukti 1998: 17) 

(3) Pilihan kata (diksi) 

Mustakim (1994: 41) berpendapat bahwa agar dapat mengungkapkan gagasan, 

perasaan, dan pikiran secara tepat, dalam berbahasa baik lisan maupun tulis, 

pemakai bahasa hendaknya dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pemilihan 

kata, yaitu ketepatan, kecermatan, dan keserasian. Pilihan kata adalah hasil dari 

proses atau tindakan tersebut. 

(4) Ketepatan sasaran pembicaraan 

Ketepatan sasaran pembicaraan ini menyangkut pemakaian kalimat. Seorang 

pembicara harus mampu menyusun kalimat efektif, kalimat yang mengenai 

sasaran sehingga mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan kesan atau 

menimbulkan akibat. Kalimat yang efektif memilih keterampilan atau 

menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar. Kalimat efektif 

mempunyai ciri-ciri keutuhan, kesatuan gagasan, perpautan, pemusatan, 

perhatian, dan kehematan. (Arsyad dan Mukti 1998: 19) 
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Mustakim (1994: 56) berpendapat berkenaan dengan faktor lawan bicara, hal-

hal yang perlu diperhatikan adalah, (1) siapa lawan bicara, (2) bagaimana 

kedudukan atau status sosialnya, (3) seberapa dekat hubungan pembicara dan 

lawan bicara (akrab atau tidak akrab). 

 

2.2.2.1.2 Faktor Nonkebahasaan 

(1) Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku 

Dari sikap wajar pembicara sudah dapat menunjukkan otoritas dan integritas 

dirinya. Sikap ini sangat banyak ditentukan oleh situasi, tempat dan penguasaan 

materi. Sikap ini memerlukan latihan, kalau sudah terbiasa lama kelamaan rasa 

gugup akan hilang dan akan timbul sikap tenang dan wajar ( Arsyad dan Mukti 

1988: 20) 

(2) Pandangan harus diarahkan ke lawan bicara 

Sulanjari (2010: 32) mengemukakan bahwa ketika berbicara jangan 

memandang hanya kepada satu titik biarkan mata menjelajah kemana-mana untuk 

mengetahui intensitas ketertarikan audiens.  

Wijaya (2010:35) mengemukakan bahwa hal pertama yang dilakukan seorang 

pembicara yang baik adalah menatap laean bicara dan mengambil jeda untuk 

memulai sebuah pembicaraan. Ini merupakan salah satu cara yang membantu 

untuk menciptakan kesan baik pada lawan bicara. Usahakan mempertahankan 

kontak mata sepanjang pembicaraan, agar lawan bicara kita tidak merasa 

diabaikan. 
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(3) Kesediaan menghargai pendapat orang lain 

Kusuma (2008: 24) mengemukakan bahwa dengan niat yang sungguh-

sungguh untuk menghargai lawan  bicara secara positif dan tanpa syarat, 

menghargai, dan mendengarkan dengan baik apa yang ingin dia katakan sebelum 

kita memulai percakapan, maka aka nada kemungkinan yang lebih besar bahwa 

interaksi yang kemudian terjadi akan menjadi produktif, menyenangkan dan 

memuaskan bagi semua pihak yang terkait. 

(4) Gerak-gerik dan mimik yang tepat 

Arsyad dan Mukti (1988: 21) mengemukakan bahwa gerak-gerik yang tepat 

bisa meningkatkan keefektifan berbicara. Hal ini dapat menghidupkan 

komunikasi, artinya tidak kaku. Tetapi jangan menggunakan gerak-gerik yang 

berlebihan, kerena bisa saja menjadikan pesan kurang dipahami. 

(5) Kenyaringan suara 

Jika merasa sangat panik sampai-sampai tidak tidaka ada suara yang keluar 

dari mulut, tariklah napas panjang, usahakan untuk tenang sesaat. Buka mulut 

lebar-lebar saat berbicara agar suara yang dihasilkan jelas (Kusuma 2008: 64) 

(6) Kelancaran 

Arsyad dan Mukti (1988: 21) mengemukakan bahwa bila seorang pembicara 

lancar berbicara maka akan memudahkan pendengar menangkap isi 

pembicaraannya. Seringkali pembicara terputus-putus dan diselipkan bunyi-bunyi 

tertentu misalnya ee, oo, aa, dan sebagainya. 

(7) Relevansi atau penalaran 
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Gagasan demi gagasan haruslah berhubungan dengan logis. Proses berpikir untuk 

sampai pada suatu kesimpulan haruslah logis. Hal ini berarti hubungan dalam 

kalimat-kalimat harus logis dan berhubungan dengan topik pembicaraan (Arsyad 

dan Mukti 1988:21). 

(8) Penguasaan topik 

Kusuma (2008: 46) mengemukakan bahwa isi pembicaraan harus sesuai 

dengan topik yang telah dipersiapkan dengan mantap sebelumnya dan menarik 

minat pendengar. Daya tarik suatu materi juga akan sangat menentukan 

keberhasilan suatu pembicaraan. 

Kusuma (2008: 64) menambahkan bahwa topik yang akan dibicarakan harus 

dipelajari dengan benar. Semakin dalam pemahaman terhadap topik, maka 

kepercayaan diri akan semakin besar, dan akan semakin mantap dalam berbicara. 

 

2.2.3 Keterampilan Menceritakan Kembali 

Menceritakan kembali cerita merupakan bagian dari pembelajaran berbicara. 

Pada dasarnya pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang integral karena 

tidak hanya melibatkan keterampilan berbicara saja, tetapi melibatkan 

keterampilan membaca dan mendengarkan. Berikut ini dipaparkan mengenai 

hakikat keterampilan menceritakan kembali dan hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam menceritakan kembali. 
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2.2.3.1 Hakikat Keterampilan Menceritakan Kembali 

Pada dasarnya kegiatan menceritakan kembali merupakan kegiatan 

mengungkapkan kembali apa yang dibaca maupun yang didengar. Kegiatan 

menceritakan kembali dapat diimplmentasikan secara lisan maupun tertulis. 

Kegiatan menceritakan kembali secara tulis, identik dengan kegiatan menuliskan 

kembali cerita sedangkan kegiatan menceritakan kembali secara lisan, identik 

dengan kegiatan bercerita. 

Dalam pembahasan ini lebih menekankan pada menceritakan kembali 

secara lisan. Menceritakan kembali secara lisan merupakan berbicara untuk 

menginformasikan. Sesuatu yang disampaikan oleh pencerita dalam bentuk cerita 

anak merupakan sebuah informasi bagi pendengar. Selain itu, kegiatan 

menceritakan kembali merupakan jenis bercerita. Kegiatan tersebut bisa 

dilakukan dengan satu pendengar, dalam kelompok kecil, maupun dalam 

kelompok besar. 

Bercerita merupakan kegiatan menuturkan kejadian, menyampaikan 

gambaran atau kejadian yang benar-benar terjadi maupun hasil rekaan. Menurut 

Subyantoro (2007: 14) mengemukakan bercerita sebagai suatu kegiatan yang 

disampaikan oleh pencerita kepada siswanya, ayah, ibu dan ibu kepada anak-

anaknya, juru bercerita kepada pendengarnya. Bercerita juga merupakan suatu 

kegiatan yang bersifat seni, karena erat kaitannya dengan bersandar kepada 

kekuatan kata. 

Kegiatan menceritakan kembali merupakan bagian dari kegiatan bercerita. 

Keduanya merupakan kegiatan menceritakan sesuatu hal atau peristiwa. Namun, 
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kegiatan menceritakan kembali harus melalui tahap membaca atau menyimak. 

Dengan demikian, untuk merumuskan konsep menceritakan kembali diambil dari 

konsep bercerita. Oleh karena itu, Keterampilan menceritakan kembali cerita anak 

yang dibaca mengarahkan siswa agar mampu mengemukakan ide secara lisan 

dengan lancar, runtut, lengkap, dan jelas. Agar ide dapat disampaikan kepada 

pendengar, maka dalam menceritakan kembali cerita anak yang dibaca siswa 

harus menjaga bahasa, suara, intonasi, dan dapat menggambarkan gagasannya 

dengan baik.  

Dapat dikatakan bahwa menceritakan kembali adalah penyampaian ulang 

cerita secara lisan dari pencerita kepada pendengar dengan menggunakan 

bahasanya sendiri. 

 

2.2.3.2 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Menceritakan Kembali 

Menceritakan kembali merupakan kegiatan mengungkapkan kembali 

cerita yang di baca atau di dengar. Oleh karena itu, kegiatan yang menjadi 

hasilnya adalah penceritaan kembali. Dengan demikian, konsep kegiatan 

menceritakan kembali dapat di adopsi dari rentetan kegiatan bercerita. 

Adapun hal-hal yang diperhatikan saat bercerita menurut Majid (2001: 45) 

adalah (1) Tempat bercerita, bercerita tidak selalu dilakukan di dalam ruangan, 

tetapi boleh juga di luar ruangan yang dianggap baik oleh pencerita agar anak bisa 

duduk dan mendengarkan cerita; (2) posisi duduk, sebelum cerita dimulai, 

pendengar dalam posisi duduk santai tetapi terkendali, posisi duduk pencerita juga 

harus diperhatikan agar tidak terkesan monoton dan menarik perhatian pendengar; 
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(3) bahasa cerita, pencerita menggunakan bahasa yang dekat dengan bahasa 

pendengar sehingga pendengar dengan mudah memahami isi cerita yang telah 

diceritakan oleh pencerita; (4) intonasi pencerita, perubahan naik turunnya cerita 

harus sesuai dengan peristiwa dalam cerita, intonasi harus diatur agar cerita yang 

disampaikan dapat menarik; (5) pemunculan tokoh-tokoh, dalam bercerita 

pencerita harus dapat menggambarkan setiap tokoh dengan gambaran yang 

sesungguhnya, dan memperlihatkan karakternya seperti dalam cerita; (6) 

penampakan emosi, saat bercerita pencerita harus dapat menampakkan keadaan 

jiwa dan emosi para tokohnya dengan memberi gambaran kepada pendengar 

seolah-olah hal itu adalah emosi pencerita sendiri; (7) peniruan suara, pencerita 

diharapkan dapat menirukan suara sesuai dengan cerita, agar cerita lebih menarik 

dan tidak monoton; (8) penguasaan terhadap siswa yang tidak serius, perhatian 

siswa di tengah cerita haruslah dibangkitkan sehingga mereka bisa mendengarkan 

cerita dengan senang hati dan berkesan; (9) menghindari ucapan spontan, 

mengucapkan kata yang tidak perlu harus dihindari pada saat bercerita, karena 

bisa memutuskan rangkaian peristiwa dalam cerita. 

Dalam praktik bercerita, seseorang harus mampu mengembangkan 

kreatifitas dan kemampuan improviasasi sejauh tidak menyimpang dari struktur 

cerita secara keseluruhan. Penghayatan terhadap keseluruhan cerita diperlukan 

agar dapat mengekspresikan dengan baik. Pengekspresian ini berhubungan 

dengan kalimat, gerak, dan mimik. Pencerita harus mampu menjalin kontak mata 

dengan pendengaran dan memperhatikan reaksi pendengar. Yang terpenting 

adalah pencerita ahrus menggunakan efek suara yang tepat. 
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Dengan demikian pembelajaran menceritakan kembali merupakan 

pembelajaran bercerita dari cerita yang dibaca atau didengar. Dalam pembelajaran 

menceritakan kembali cerita yang diceritakan tidak harus persis dengan cerita 

aslinya, tetapi tidak boleh menyimpang dari struktur cerita secara utuh. Selain itu, 

dalam menceritakan kembali harus menggunakan efek suara dan ekspresi yang 

tepat. Pembelajaran menceritakan kembali dapat mendorong siswa untuk lebih 

kreatif.  

Berdasarkan uraian di atas untuk melatih siswa dalam menceritakan 

kembali harus memperhatikan dua hal, yaitu: pencerita dan saat menceritakan 

kembali. Hal-hal yang perlu dilakukan pracerita yaitu (1) memahami isi cerita dan 

memahami karakter tokoh. Seorang pembicara yang baik harus memberikan 

kesan bahwa pembicara menguasai masalah yang dibicarakan. Penguasaan topik 

yang baik akan menumbuhkan keberanian dan kelancaran, (2) latihan bercerita 

yang intensif dan latihan olah vokal. Selain menguasai topik, seorang pembicara 

harus berbicara (mengucapkan bunyi-bunyi bahasa) dengan jelas dan tepat. 

Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian 

pendengar. (3) menyiapkan alat atau media apabila diperlukan, (4) menghafalkan 

garis besar cerita atau membuat catatan atau ringkasan cerita. Dalam berbicara 

yang harus diungkapkan adalah isi pembicaraan harus seuiai dengan topik yang 

telah dipersiapkan sebelumnya., serta (5) memahami kondisi pendengar. 

Adapun yang perlu diperhatikan saat bercerita adalah (1) mampu membuat 

kontak mata pendengar. Ketika berbicara jangan memandang hanya kepada satu 

titik biarkan mata menjelajah kemana-mana untuk mengetahui intensitas 



 

 

49 

ketertarikan audiens. Hal pertama yang dilakukan seorang pembicara yang baik 

adalah menatap lawan bicara dan mengambil jeda untuk memulai sebuah 

pembicaraan. Ini merupakan salah satu cara yang membantu untuk menciptakan 

kesan baik pada lawan bicara. Usahakan mempertahankan kontak mata sepanjang 

pembicaraan, agar lawan bicara kita tidak merasa diabaikan., (2) Menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami dan menghindari pengulangan kata yang 

berlebihan. agar dapat mengungkapkan gagasan, perasaan, dan pikiran secara 

tepat, dalam berbahasa baik lisan maupun tulis, pemakai bahasa hendaknya dapat 

memenuhi beberapa kriteria dalam pemilihan kata, yaitu ketepatan, kecermatan, 

dan keserasian., (3) Variatif dalam bercerita tanpa meninggalkan unsur-unsur 

cerita. Dalam berbicara, harus mampu mengembangkan kreativitas dan 

kemampuan improvisasi sejauh tidak menyimpang dari struktur cerita secara 

keseluruhan. Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik, dengan 

penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai akan menyebabkan 

masalahnya menjadi menarik. Tapi jika nada, tekanan pembicaraan biasa dan 

datar-datar saja maka masalah kejemuan akan muncul dalam pembicaraan 

tersebut, (4) Ekspresif dan penuh penghayatan. Penghayatan terhadap keseluruhan 

cerita diperlukan agar dapat mengekspresikan dengan baik. Pengekspresian ini 

berhubungan dengan kalimat, gerak, dan mimik. Gerak-gerik yang tepat bisa 

meningkatkan keefektifan berbicara. Hal ini dapat menghidupkan komunikasi, 

artinya tidak kaku. Tetapi jangan menggunakan gerak-gerik yang berlebihan, 

kerena bisa saja menjadikan pesan kurang dipahami., (5) Suara nyaring dan 

intonasi tepat. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-
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bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang kurang tepat 

dapat mengalihkan perhatian pendengar. Hal ini akan mengganggu keefektifan 

berbicara. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang kurang tepat atau cacat akan 

menimbulkan kebosanan, kurang menyenangkan, kurang menarik atau setidaknya 

dapat mengalihkan perhatian pendengar, (6) Memahami emosi audiens. Niat yang 

sungguh-sungguh untuk menghargai lawan bicara secara positif dan tanpa syarat, 

menghargai, dan mendengarkan dengan baik apa yang ingin dia katakan sebelum 

kita memulai percakapan, maka akan ada kemungkinan yang lebih besar bahwa 

interaksi yang kemudian terjadi akan menjadi produktif, menyenangkan dan 

memuaskan bagi semua pihak yang terkait, serta (7) Percaya diri. Saat 

mengemukakan isi pembicaran harus sesuai dengan topik yang dibicarakan, 

semakin dalam pemahaman terhadap topic, maka kepercayaan diri akan semakin 

besar dan akan semakin mantap dalam berbicara.  

Kemampuan menceritakan kembali cerita anak yang dibaca dapat 

ditingkatkan dan dikembangkan melalui latihan dengan sungguh-sungguh. 

Menurut Asfandiar (2007: 209) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

kegiatan menceritakan kembali cerita anak yang dibaca, yaitu : 

1) Baca cerita dengan penuh pemahaman, 

2) Hafalkan garis besar ceritanya. Hayatilah pesan utamanya, serta jangan lupa 

membayangkan kapan harus melakukan improvisasi. 

3) Latih vokal, gerak, dan mimik muka. 

4) Bersikaplah secara wajar dan tidak melakukan gerakan yang dibuat-buat dan 

jangan terlalu sering mengulang gerakan yang sama. 
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5) Libatkan perasaan saat brcerita. Tampakkan ekspresi wajah sesuai dengan 

cerita (marah, menangis, tertawa, kecewa, kaget) 

6) Usahakan pandangan mata tertuju pada semua pendengar, tidak hanya satu 

arah. 

7) Siapkan suara dengan baik. 

8) Perhatikan intonasi suara (kapan harus tinggi, rendah, cepat dan lambat), 

konsentrasi pada cerita. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada hal-hal yang 

perlu diperhatkan dalam menceritakan kembali meliputi: memahami isi cerita dan 

karakter tokoh, berlatih vokal secara ekspresif, menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami, suara nyaring dan intonasi tepat, dan variatif dalam menceritakan 

kembali. 

 

2.2.4 Teknik Demonstrasi 

Teknik demonstrasi adalah cara yang digunakan oleh guru dengan cara 

menunjukkan dan meragakan suatu tindakan guna mencapai tujuan langsung 

terhadap siswa. Tujuan yang dimaksud adalah keterampilan atau tindakan yang 

serupa yang akan dikuasai siswa. 

Teknik demonstrasi hampir serupa dengan teknik pemodelan. Karena 

keduanya mempunyai cara yang sama dalam pembelajaran yaitu 

mengapresiasikan sesuatu dan guru memberikan suatu contoh yang kemudian 

ditiru oleh siswa. Teknik demonstrasi merupakan bagian dari teknik pemodelan 
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karena teknik pemodelan merupakan sebuah pengetahuan atau keterampilan yang 

dapat didemonstrasikan atau ada model yang dapat ditiru.  

Teknik pemodelan pada dasarnya membahasakan gagasannya, dipikirkan, 

mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan para siswanya untuk belajar, 

dan melakukan apa yang guru inginkan siswa-siswa melakukannya. Pemodelan 

dapat berbentuk demonstrasi, pemberian contoh tentang konsep atau aktifitas 

belajar lainnya. Dengan kata lain, model itu bisa berupa cara mengoprasikan 

sesuatu cara melafalkan bahasa dan guru memberi contoh cara mengerjakan 

sesuatu. 

Menurut Senduk dan Nurhadi (2003:50) berpendapat bahwa pemodelan atau 

teknik modeling adalah salah satu dari tujuh komponen pembelajaran kontekstual. 

Maksudnya, dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, 

ada model yang bisa ditiru. Pemodelan pada dasarnya membahasakan gagasan 

yang dipikirkan, mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan siswanya 

untuk belajar dan melakukan apa yang guru inginkan agar siswanya melakukan. 

Pemodelan dapat berbentuk demonstrasi, pemberian contoh tentang konsep atau 

aktivitas belajar. Dengan kata lain model itu dapat berupa cara mengoperasikan 

sesuatu, dan sebagainya. Dengan begitu, guru memberi model tentang bagaimana 

cara belajar. 

Menurut Triyanto (2009: 112) dalam sebuah pembelajaran keterampilan 

atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa di tiru oleh siswanya, misalnya 

guru memodelkan langkah-langkah cara menggunakan neraca O‟haus dengan 

demonstrasi sebelum siswanya melakukan suatu tugas tertentu. 
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Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. 

Pemodelan dapat dirancang melibatkan siswa. Seseorang bisa ditunjuk untuk 

memodelkan sesuatu berdasarkan pengalaman yang diketahuinya. Model juga 

dapat didatangkan dari luar yang ahli dalam bidangnya, misalnya mendatangkan 

seseorang perawat untuk memodelkan cara menggunakan thermometer untuk 

mengukur suhu tubh pasien. 

Jadi perbedaan teknik demonstrasi dan teknik pemodelan yaitu teknik 

pemodelan merupakan sebuah pengetahuan atau keterampilan yang dapat 

didemonstrasikan atau ada model yang dapat ditiru. Teknik demonstrasi 

merupakan bagian dari teknik pemodelan karena teknik demonstrasi lebih detail 

menjelaksan tentang cara menunjukkan dan meragakan suatu tindakan guna 

mencapai tujuan langsung terhadap siswa.  

Menurut Roestiyah (2008:83) teknik demonstrasi hampir menyerupai teknik 

eksperimen yang merupakan cara mengajar dimana siswa melakukan suatu 

percobaan tentang suatu hal, sedangkan teknik demonstrasi adalah cara mengajar 

seorang instruktur/tim guru menunjukkan dan memperlihatkan suatu proses. 

Melalui teknik demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pembelajaran 

akan lebih berkesan secara mendalam sehingga membentuk pengertian dengan 

baik dan sempurna. Oleh karena dalam penerapan teknik ini siswa dituntut serius 

di dalam mengamati serta memperhatikan materi yang ditunjukkan dan diragakan 

oleh guru, hasil pengamatan tersebut yang akan memudahkan siswa dalam 

menirukan kembali peragaan yang sudah dicontohkan oleh guru dengan gerakan 

(apresiasi) yang berbeda satu sama lain. 
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Menurut Ampera (2010: 20) teknik demonstrasi dalam pengajaran sastra 

anak dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

atau memperagakan suatu materi. Teknik demonstrasi dalam pembelajaran sastra 

anak digunakan untuk menerangkan secara lisan. Siswa sebelumnya 

diperbolehkan melihat contoh atau prosedur suatu peragaan agar lebih paham. 

Menurut Naffi (dalam Ampera 2010: 20) menawarkan cara-cara yang dapat 

dilakukan dalam teknik demonstrasi: 

1. Seorang individu atau kelompok membuat sesuatu di hadapan individu-

individu lainnya. 

2. Demonstrasi dilakukan dalam situasi pembelajaran. 

3. Ketika melakukan peragaan, peraga boleh menggunakan model peragaan, 

seperti model hidup, model simbolik, ataupun persepsi. 

Teknik demonstrasi memiliki ciri-ciri bagaimana dipaparkan Naffi (dalam 

Ampera 2010: 20-21), sebagai berikut: 

1. Melihat keterampilan. Melalui teknik ini pengajar memperlihatkan suatu 

kemahiran kepada pelajar. Pengajar menerangkan atau menjelaskan berbagai 

hal yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Dengan cara seperti ini, 

pelajar akan mudah lebih paham karena pelajar dapat langsung mendengar dab 

juga melihat peragaan pengajar. 

2. Penglibatan pelajar. Sekiranya dianggap perlu, pengajar dapat melibatkan 

pelajar ketika demonstrasi ditunjukkan. Pelajar yang melakukannya dengan 

baik dapat dijadikan contoh.  
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3. Peluang mendengar dan melihat. Pengajar perlu memastikan semua pelajar 

dapat mendengar dan melihat demonstrasi atau peragaan dengan baik. 

Seandainya jumlah pelajar sangat banyak, mereka dapat di bagi  ke dalam 

beberapa kelompok. 

4. Kaitan antara teori dan praktik. Teknik ini akan memeberi kesan yang 

mendalam pada pelajar karena pelajar dapat menghubungkan apa yang 

dipelajari secara teori dengan keterampilan yang diperagakan. 

Agar siswa lebih memiliki pengalaman yang berkesan, maka siswa 

sebaiknya diberikan kesempatan untuk membuat suatu peragaan, baik secara 

individu maupun kelompok. Siswa diberi kesempatan sesuai dengan minat dan 

kemampuannya membuat suatu peragaan di hadapan siswa lain dalam situasi 

pemebelajaran. 

Selesai demonstrasi atau peragaan, pengajar disarankan untuk mengadakan 

sesi tanya jawab. Hal ini penting dilakukan agar seluruh siswa dapat memahami 

materi yang telah diperagakan. Cara ini  memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk terlibat langsung dalam memerikan tanggapan terhadap suatu bentuk 

peragaan. Dengan menggunakan teknik demonstrasi, kegiatan belajar mengajar 

akan menjadi lebih berkesan. 

 

2.2.4.1 Kelebihan Teknik Demonstrasi 

Menurut Roestiyah (2008: 84), penggunaan teknik menunjukkan dan 

mempergakan dalam pembelajaran menceritakan kembali cerita anak sangat 
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menunjang proses interaksi belajar mengajar di kelas. Adapun kelebihan teknik 

demonstrasi meliputi: 

a. Dengan demonstrasi (menunjukkan) perhatian siswa lebih dapat terpusatkan 

pada pelajaran yang diberikan. 

b. Kesalahan-kesalahan yang terjadi bila pembelajaran itu di ceramahkan dapat 

diatasi melalui pengamatan dan contoh konkret (performance dari guru) 

c. Dapat merubah perilaku jika siswa benar-benar memperagakan contoh yang 

telah diberikan oleh guru. 

d. Siswa dapat berpartisipasi aktif dan memperoleh pengalaman langsung serta 

dapat mengembangkan kecakapannya. 

e. Guru menunjukkan contoh karakter dan memperagakan contoh karakter yang 

sama dengan gerakan yang berbeda dengan memperhatikan unsur-unsur 

terpenting. 

 

2.2.4.2 Kelemahan Teknik Demonstrasi 

Selain kelebihan yang telah dipaparkan diatas, teknik demonstrasi ini juga 

memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan teknik ini akan timbul jika alat atau 

media terlalu kecil, penempatan yang kurang tepat, menyebabkan demonstrasi 

tidak dapat dilihat secara jelas keseluruhan siswa. Dalam hal ini guru dituntut 

mampu menjelaskan proses berlangsungnya demonstrasi dengan bahasa, suara, 

dan gerakan yang dapat ditangkap oleh siswa. Kelemahan ini juga akan muncul 

bila waktu yang tidak tersedia dengan cukup, maka jalannya demonstrasi akan 

terputus-putus atau atau tidak dijalankan dengan tergesa-gesa sehingga hasilnya 
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memuaskan, serta ketidaksertaan siswa akan menyebabkan proses penerapan 

teknik ini kuang dipahami oleh siswa dan penyampaian teknik kurang berhasil 

(Roestiyah 2008: 85). 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan teknik demonstrasi 

adalah cara yang digunakan guru melakukan peragaan untuk memperjelas dan 

memperlihatkan  suatu tindakan guna tindakan yang serupa akan dikuasai siswa. 

 

2.2.5 Media Boneka Upin dan Ipin 

Media adalah suatu alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang 

berupa perangkat keras maupun lunak berfungsi untuk menyampaikan dan 

memperjelas materi untuk mencapai tujuan. Media pengajaran dapat 

mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya (Sudjana dan Rivai 

2009:2). 

Boneka merupakan model dari manusia, atau yang menyerupai manusia atau 

hewan. Seringkali boneka dimaksudkan untuk dekorasi atau koleksi untuk anak 

yang sudah besar atau orang dewasa, namun kebanyakan boneka ditujukan 

sebagai mainan untuk anak-anak, terutama anak perempuan Error! Hyperlink 

reference not valid. diunduh 9februari 2012.  

.Menurut Daryanto (2011: 30-31), boneka merupakan benda tiruan dari 

bentuk manusia dan (atau) binatang. Sebagai media pendidikan, boneka dapat 

dimainkan dalm bentuk sandiwara boneka. Penggunaan boneka dalam pendidikan 

telah popular sejak tahun 1990-an di Amerika. Di Indonesia, penggunaan boneka 
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sudah lumrah, misalnya wayang golek (di Jawa Barat) digunakan untuk 

memainkan cerita Mahabarata dan Ramayana. 

Macam-macam boneka dibedakan atas: boneka jari (dimainkan dengan jari 

tangan); boneka tangan (satu tangan memainkan satu boneka); boneka tongkat 

seperti wayang-wayangan; boneka tali sering disebut marionette (cara 

menggerakkan melalui tali yang menghubungkan kepala, tangan, dan kaki); 

boneka bayang-bayang (shadow puppet) dimainkan dengan cara 

mempertontonkan gerak baying-bayangnya.  

Untuk keperluan sekolah dapat dibuat boneka yang disesuaikan dengan 

cerita-cerita jaman sekarang. Untuk tiap daerah pembuatan boneka ini disesuaikan 

dengan keadaan daerah masing-masing. Peneliti memilih menggunakan media 

Boneka Upin dan Ipin. 

Upin dan Ipin merupakan tokoh dari film seri animasi anak-anak. Film 

tersebut berisikan tema yang bersahaja dan dekat dengan keseharian, meskipun 

Upin dan Ipin di produksi dari negara Malaysia kultur budaya membuat cerita 

mudah dimengerti dan membuat keunikan tersendiri, ragam permainan rakyat 

yang hampir serupa di Indonesia. Upin dan Ipin mempunyai karakterisasi yang 

kuat sehingga membuat mudah diingat pemirsa. Logat dan dialek yang dipakai 

oleh Upin dan Ipin  memancing rasa ingin tahu anak-anak. Film tersebut awalnya 

dibuat dengan tujuan pendidikan, ternyata disukai semua kalangan. 

Boneka Upin dan Ipin merupakan alat untuk membantu anak 

mengembangkan kemampuan menceritakan kembali. Boneka Upin dan Ipin 

berupa boneka tangan yang berwujud Upin dan Ipin berserta kawan-kawannya, 
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Mei-mei, Jarjit, Mail, Ehsan, dan Fizi. Media boneka Upin dan Ipin merupakan 

media pembelajaran yang menarik dan tepat. Media tersebut dapat menarik 

perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran menceritakan kembali. Media 

tersebut juga berfungsi untuk membantu siswa memeroleh kemudahan ketika 

menceritakan kembali. Karena bantuan boneka  sebagai alat peraga akan 

membangkitkan ide siswa yang tertuang dalam sebuah cerita yang akan mereka 

ceritakan di depan kelas. Selain itu, mereka juga tidak akan canggung lagi 

menceritakan kembali menggunakan boneka boneka Upin dan Ipin. Dengan 

menggunakan media boneka mereka tidak menceritakan kembali langsung 

menghadapi siswa yang lain melainkan mereka merasa menjadi tokoh dalam 

boneka tersebut.  

Menurut Daryanto (2011: 31), beberapa keuntungan penggunaan boneka 

untuk menceritakan kembali adalah: 

1)  Tidak memerlukan waktu yang banyak dan persiapan yang terlalu rumit, 

2) Tidak banyak memakan tempat, 

3)  Tidak menuntut keterampilan yang rumit bagi yang akan memainkannya, 

4) Dapat mengembangkan imajinasi anak, mempertinggi keaktifan dan 

menambah suasana gembira. 

Dapat disimpulkan bahwa media boneka Upin dan Ipin merupakan boneka 

tangan yang berwujud Upin dan Ipin berserta kawan-kawannya, Memei, Jarjit, 

Mail, Ehsan, dan Fizi. Media boneka Upin dan Ipin merupakan media 

pembelajaran yang dapat menarik perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran 
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menceritakan kembali. Media tersebut juga berfungsi untuk membantu siswa 

memeroleh kemudahan ketika menceritakan kembali. 

 

2.2.6 Penerapan Teknik Demonstrasi dengan Media Boneka Upin dan Ipin 

dalam Pembelajaran Menceritakan Kembali Cerita Anak  

Pembelajaran menceritakan kembali pada hakikatnya mengarahkan siswa 

agar mampu mengemukakan ide secara lisan dengan lancar, runtut, lengkap, dan 

jelas. Agar ide dapat disampaikan kepada pendengar, maka dalam menceritakan 

kembali cerita anak yang dibaca siswa harus menjaga bahasa, suara, intonasi, dan 

dapat menggambarkan gagasannya dengan baik. Dapat dikatakan bahwa 

menceritakan kembali adalah penyampaian ulang cerita secara lisan dari pencerita 

kepada pendengar dengan menggunakan bahasanya sendiri. 

Teknik demonstrasi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan atau memperagakan suatu materi. Teknik demonstrasi 

dalam pembelajaran digunakan untuk menerangkan secara lisan. Siswa 

sebelumnya diperbolehkan melihat contoh atau prosedur suatu peragaan agar 

lebih paham. Penggunaan teknik demonstrasi dan media boneka Upin dan Ipin 

akan membangkitkan ide yang tertuang dalam sebuah cerita yang mereka akan 

ceritakan dan membantu siswa untuk memperoleh kemudahan dalam 

menceritakan kembali. Guru harus menunjukkan contoh karakter dan 

memperagakan contoh karakter yang sama dengan gerakan yang berbeda dengan 

memperhatikan unsur-unsur terpenting. 
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Langkah pembelajaran yang dilakukan yaitu guru membagikan teks cerita 

anak. Selanjutnya, siswa menyimpulkan unsur-unsur cerita anak, inti cerita, pesan 

yang terkandung dalam cerita, dan bagaimana cara menceritakan kembali 

tersebut. kemudian guru menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana cara dan hal-

hal yang harus diperhatikan ketika menceritakan kembali agar siswa lebih mudah 

memahami untuk mempraktikkan cara menceritakan kembali. Guru memberikan 

contoh menggunakan media boneka Upin dan Ipin serta menunjukkan dan 

mengekspresikan tokoh dengan memberikan penguatan unsur-unsur cerita anak. 

Kemudian siswa menirukan kembali dengan ekspresi yang berbeda satu sama 

lain. Apabila siswa sudah paham, guru membagi kelas menjadi beberapa 

kelompok, tiap kelompok terdiri atas 4-6 siswa, tiap kelompok secara bergantian 

di dalam kelompoknya berlatih menceritakan kembali dengan melakukan 

peragaan dan mengekspresikan karakter tokoh dengan menggunakan boneka Upin 

dan Ipin sesuai dengan cerita. Siswa lain menyimak dan memberikan pertanyaan 

seputar cerita kepada pencerita. Selain itu, siswa memberikan komentar, saran dan 

penilaian tentang cara menceritakan kembali temannya. Perwakilan kelompok 

menceritakan kembali dengan melakukan peragaan dan mengekspresikan karakter 

tokoh dengan menggunakan boneka Upin dan Ipin sesuai dengan cerita.  

Kegiatan akhir dalam proses pembelajaran ini yaitu menceritakan kembali. 

Guru meminta siswa menceritakan kembali secara individual di depan kelas 

dengan melakukan peragaan dan mengekspresikan karakter tokoh dengan 

menggunakan boneka Upin dan Ipin serta menceritakan pesan yang terkandung 

dalam cerita tersebut. Dengan demikian, siswa dapat menceritakan kembali cerita 
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anak dengan memperagakan, mengekspresikan karakter tokoh serta siswa dapat 

menceritakan kembali dengan lancar, runtut, lengkap, dan jelas sesuai dengan 

aspek-aspek yang diperhatikan dalam menceritakan kembali. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kemampuan siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen dalam 

menceritakan kembali cerita anak masih rendah. Penyebab rendahnya 

kemampuan siswa dalam menceritakan kembali cerita anak adalah siswa kurang 

antusias dan lancar dalam menceritakan kembali serta kurang memiliki 

keberanian untuk melakukan peragaan karakter tokoh dalam menceritakan 

kembali cerita sehingga mereka cenderung menceritakan kembali tanpa 

memperagakan dan mengekspresikan karakter tokoh. Siswa kurang percaya diri 

dalam memerankan karakter tokoh yang dibawakan. Selain itu, siswa kurang 

begitu memperhatikan penggunaan lafal, intonasi, nada tekanan, dan artikulasi 

yang jelas serta kurang penghayatan dalam menceritakan kembali, serta siswa 

tidak mampu menceritakan secara kronologis karena kurang memahami isi 

bacaan, dan siswa kurang mampu menggunakan diksi atau gaya bahasa yang baik. 

Salah satu cara untuk mengatasi kesulitan siswa dalam melakukan atau 

memperagakan suatu materi dengan menggunakan teknik demonstrasi. Teknik ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerangkan secara lisan. 

Penggunaan teknik ini didukung dengan media boneka Upin dan Ipin supaya 

membantu siswa untuk memperoleh kemudahan dalam menceritakan kembali. 

Tujuan pemilihan media ini supaya siswa siswa termotivasi dan tidak merasa 
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bosan, selain itu juga meningkatkan kreativitas dan imajinasi siswa dalam 

menceritakan kembali. 

Pembelajaran menceritakan kembali cerita anak dengan menggunakan teknik 

demonstrasi akan menunjukkan, memperagakan, dan mengekspresikan karakter 

tokoh dengan penguatan unsur-unsur. Diharapkan dengan media boneka Upin dan 

Ipin dan teknik demonstrasi dapat memudahkan siswa dalam menceritakan 

kembali. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dirumuskanlah hipotesis tindakan 

sebagai berikut: 

“Jika teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin diterapkan 

pada pembelajaran menceritakan kembali cerita anak siswa kelas VII-B SMP 

Futuhiyyah Mranggen, maka keterampilan menceritakan kembali cerita anak 

siswa akan meningkat dan perilaku siswa dalam pembelajaran menceritakan 

kembali cerita anak mengalami perubahan ke arah yang lebih positif.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK). 

Suyanto dalam Subyantoro (2009:7-8) mendefinisikan PTK sebagai suatu bentuk 

penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu 

agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas 

secara profesional. Melalui penelitian ini akan dilihat perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan memperbaiki pembelajaran menceritakan kembali 

cerita anak dan meningkatkan kemampuan menceritakan kembali cerita anak pada 

siswa melalui teknik demonstrasi dengan media boneka  Upin dan Ipin. 

Diharapkan dari penelitian ini hasil belajar dapat lebih maksimal. 

Penelitian ini ditempuh melalui dua siklus, yaitu proses tindakan pada siklus 

I dan siklus II. Tiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. Siklus I bertujuan untuk mengetahui kemampuan menceritakan kembali 

cerita anak. Siklus I digunakan sebagai refleksi untuk melaksanakan siklus II. 

Hasil proses tindakan siklus II bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan menceritakan kembali cerita anak setelah melakukan perbaikan 

dalam kegiatan belajar mengajar yang didasarkan pada refleksi siklus I.  

Proses penelitian dengan menggunakan dua siklus, menurut Tripp (1996) 

dapat digambarkan sebagai berikut: 



 

 

65 

SIKLUS I  SIKLUS II 

 

 

 

 

 

Bagan 1 Model Penelitian Tindakan Kelas 

 

3.1.1 Proses Tindakan Siklus I 

Proses tindakan siklus I dilakukan dalam empat tahap yaitu, tahap 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Keempat tahapan tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, peneliti menyiapkan perencanaan yang matang 

untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan oleh peneliti. Perencanaan ini 

dilakukan dari menyusun rencana pembelajaran sampai penilaian. Dengan 

demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Dalam 

tahap perencanaan ini, peneliti berkoordinasi dengan guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. 

Selanjutnya, peneliti berkonsultasi dan bekerja sama dalam 

mempersiapkan proses pembelajaran keterampilan menceritakan kembali cerita 

anak dengan melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, 

PERENCANAAN PERENCANAAN 

OBSERVASI 

REFLEKSI TINDAKAN REFLEKSI TINDAKAN 

OBSERVASI 
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dengan langkah-langkah: menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar menceritakan kembali cerita 

anak, setelah membuat rencana pembelajaran kemudian dikonsultasikan dengan 

guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan agar pembelajaran yang 

akan dilaksanakan tercapai secara maksimal. Setelah rencana pembelajaran 

disetujui oleh guru bahasa Indonesia, peneliti menyiapkan instrumen tes dan 

nontes. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

menceritakan kembali secara lisan dengan alat peraga dan rubrik penilaian 

meliputi 7 aspek, yaitu (1) penguasaan topik, (2) kemenarikan penyajian cerita, 

(3) kelancaran, (4) pilihan kata (diksi), (5) volume suara, (6) penampilan, dan (7) 

penggunaan media. Sedangkan instrumen nontes yang digunakan berupa lembar 

observasi, lembar jurnal  (siswa dan guru), pedoman wawancara, dan 

dokumentasi foto.  

 

3.1.1.2 Tindakan  

Pada tahap tindakan ini dilakukan dalam pembelajaran seperti yang ditulis 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Siklus I ini dilaksanakan selama 2 kali 

pertemuan. Setiap pelaksanaan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap penutup. 

Pertemuan pertama, pada tahap persiapan guru bertanya jawab dengan 

siswa tentang cerita anak.  Guru menceritakan beberapa pencerita anak , yaitu 

Paman Gery dan Bubu Mini, Kak Awam, dan kak Adin pencerita yang terkenal di 

Indoneia. Selain itu, guru juga menceritakan prestasi-prestasi yang telah diraih 
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ketika bercerita. Kemudian guru menyampaikan kompetensi yang akan dipelajari 

hari ini yaitu menceritakan kembali cerita anak secara lisan. Selanjutnya, guru 

menyampaikan manfaat pembelajaran menceritakan kembali. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya menumbuhkan minat belajar siswa, siswa memiliki motivasi 

belajar terlebih dahulu. 

Pada tahap pelaksanaan (proses pembelajaran),  Guru membagikan teks 

cerita anak. kemudian siswa membaca cerita anak. Setelah itu, guru dan siswa 

menyimpulkan unsur-unsur cerita anak, inti cerita, pesan yang terkandung dalam 

cerita. Guru memberikan contoh menceritakan kembali menggunakan media 

boneka Upin dan Ipin serta menunjukkan dan mengekspresikan tokoh dengan 

memberikan penguatan unsur-unsur cerita anak. Kemudian, guru menjelaskan 

tentang cara menceritakan kembali dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika 

menceritakan kembali dan siswa memperhatikan penjelasan. Setelah itu, siswa 

menirukan cara menceritakan kembali yang dilakukan oleh guru dengan ekspresi 

yang berbeda.  

Apabila sudah paham, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok, 

tiap kelompok terdiri atas 4 siswa. Siswa berdiskusi  untuk menentukan unsur-

unsur cerita anak, inti cerita, pesan yang terkandung dalam cerita. Siswa beserta 

anggotanya bekerja sama  dan berdiskusi untuk membuat kerangka cerita anak 

yang sudah dibaca berdasarkan jumlah anggotanya. Guru dan siswa membahas 

kerangka cerita yang telah dibuat. Kemudian, semua anggota kelompok berlatih 

menceritakan kembali dan mengekspresikan karakter tokoh dengan menggunakan 

media boneka Upin dan Ipin sesuai cerita. Dalam satu kelompok, siswa 
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menceritakan kembali secara bergantian, Siswa pertama akan menunjuk siswa 

lain untuk melanjutkan cerita. Siswa lain menyimak, mencermati kegiatan 

menceritakan kembali oleh temannya kemudian berlatih memberikan tanggapan 

penampilan tersebut secara tertulis maupun lisan dengan memperhatikan cara dan 

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali dan keefektifan 

penggunaan media.  

Tahap yang terakhir adalah penutup. Pada akhir pembelajaran Siswa dan 

guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru memberikan penguatan dan 

motivasi pada siswa. 

Pada pertemuan kedua, mengacu pada pertemuan pertama. Guru 

mengondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. Guru memberikan 

apersepsi dan membahas sekilas tentang materi dan menjelaskan terlebih pada 

kesalahan yang siswa lakukan pada kegiatan menceritakan kembali dengan media 

pada pertemuan pertama. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai  unsur-

unsur cerita anak dan cara menceritakan kembali. Guru memberikan teks cerita 

anak yang sama seperti pertemuan sebelumnya. Siswa beserta anggota 

kelompoknya membaca kembali kerangka cerita yang telah dibuat pada 

pertemuan sebelumnya. Dalam satu kelompok, siswa secara individu bergantian 

berlatih menceritakan kembali dan mengekspresikan karakter tokoh dengan 

menggunakan media boneka Upin dan Ipin. Setiap anggota kelompok 

memberikan tanggapan. Siswa menceritakan kembali. Siswa mengekspresikan 

karakter tokoh dengan menggunakan media boneka Upin dan Ipin dengan bahasa 

yang kreatif dan  percaya diri. Siswa lain menyimak, mencermati kegiatan 
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menceritakan kembali oleh temannya. Siswa memberikan tanggapan penampilan 

tersebut secara tertulis maupun lisan dengan memperhatikan cara dan hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali dan keefektifan penggunaan 

media. 

Tahap yang terakhir adalah penutup. Guru dan siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberi 

tanggapan mengenai pembelajaran menceritakan kembali yang baru saja 

dilaksanakan. 

 

3.1.1.3 Observasi  

Observasi atau pengamatan dilakukan oleh peneliti pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Selain menyampaikan materi pembelajaran dan 

melakukan tes, peneliti juga mengamati perilaku siswa selama proses 

pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui respon yang dihasilkan dari 

penelitian dengan menggunakan tindakan yang dilakukan. Dalam melakukan 

observasi ini data yang diperoleh melalui beberapa cara, yaitu (1) jurnal guru dan 

siswa untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pembelajaran menceritakan 

kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan menggunakan boneka 

Upin dan Ipin, (2) wawancara digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

materi, media, dan teknik pembelajaran, (3) dokumentasi sebagai laporan yang 

berupa gambar aktivitas siswa selama penelitian. Hasil data ini digunakan sebagai 

bahan acuan untuk melakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya.  
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Hal-hal yang diamati adalah proses siswa dalam pembelajaran 

menceritakan kembali cerita anak meliputi (1) suasana kelas yang kondusif pada 

saat pembelajaran menceritakan kembali melalui teknik demonstrasi dengan 

media boneka Upin dan Ipin, (2)  keintensifan reaksi dan respon dalam 

menceritakan kembali ceritak anak melalui teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin, (3) Keintensifan interaksi dan kerja sama antarsiswa dalam 

pembelajaran menceritakan kembali ceritak anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin, (4) Kondusifnya siswa saat menceritakan 

kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin, (5) terbangunnya suasana yang reflektif krtika kegiatan refleksi. 

Perubahan perilaku positif dalam menceritakan kembali cerita anak 

melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin meliputi, (1) 

kesiapan siswa mengikuti pembelajaran, (2) keseriusan dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, (3) ketertarikan yang memotivasi siswa dalam menceritakan 

kembali melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin Ipin, (4) 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran, dan (5) kepercayaan diri dalam 

menceritakan kembali di depan kelas. 

 

3.1.1.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran, kegiatan ini dilakukan 

sebagai upaya mengkaji segala hal yang terjadi pada tahap tindakan. Peneliti 

melakukan analisis hasil tes dan non tes siklus I sehingga diketahui seberapa jauh 

peningkatan kemampuan siswa dalam menceritakan kembali. Dari hasil analisis 
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akan didapat hasil pembelajaran pada siklus I dan akan diketahui kemampuan 

siswa dalam menceritakan kembali, sikap siswa selama mengikuti pembelajaran 

menceritakan kembali, dan kendala yang dialami siswa maupun guru dalam 

melakukan proses pembelajaran. Setelah itu dilakukan refleksi mengenai 

keterampilan menceritakan kembali siswa, pengungkapan sikap siswa dalam 

pembelajaran. Masalah atau kendala yang terdapat pada siklus I dicari 

pemecahannya, sedangkan kelebihannya dipertahankan dan ditingkatkan. Refleksi 

pada siklus I dilakukan sebagai acuan bagi peneliti untuk perbaikan kegiatan 

pembelajaran selanjtnya pada siklus II. 

 

3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

Proses tindakan siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. Hasil 

refleksi siklus I diperbaiki pada siklus II. Seperti siklus I, siklus II terdiri atas 

empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sebelum siklus 

II dilaksanakan, peneliti berdiskusi terlebih dahulu dengan guru mata pelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia yang bersangkutan mengenai kekurangan dan 

kelemahan pada siklus I, hal tersebut akan menjadi catatan tersendiri bagi peneliti 

untuk melakukan perbaikan pada siklus II. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

Setelah dilakukan refleksi pada siklus I diketahui kekurangan-kekurangan 

yang ada pada proses pembelajaran siklus I. Dari kekurangan yang ada, dilakukan 

perbaikan dalam menyusun perencanaan pada siklus II. Perencanaan yang 
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dilakukan pada siklus II adalah memperbaiki dan menyempurnakan pembelajaran 

yang telah dilakukan pada siklus I. Dalam tahap perencanaan siklus II, menyusun 

perbaikan rencana pembelajaran dengan tindakan yang berbeda dengan tindakan 

pada siklus I. elain itu, menyusun perbaikan instrumen yang berupa data nontes 

dan tes. Data nontes berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan 

dokumentasi. Data yang berupa instrumen tes yaitu: tes menceritakan kembali 

beserta penilaiannya. 

 

3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran menceritakan kembali pada 

siklus II ini adalah penerapan isi perencanaan yang telah disusun berdasarkan 

perbaikan pada siklus I. Siklus II dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. 

Pada pertemuan pertama, guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti 

pelajaran. Kemudian, guru menjelaskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan hasil 

tes siswa dalam kegiatan menceritakan kembali pada siklus I. Guru bertanya 

jawab dengan siswa tentang cerita anak dan siswa bersikap kritis dan santun. 

Pada tahap pelaksanaan eksplorasi, guru membagikan teks cerita anak. 

Siswa membaca dan memahami teks cerita anak. Guru dan siswa bertanya jawab 

tentang unsur-unsur cerita anak, inti cerita, pesan yang terkandung dalam cerita. 

Guru menyimpulkan dan menjelaskan secara rinci unsur-unsur cerita anak. setelah 

itu, guru menjelaskan tentang cara menceritakan kembali dan hal-hal yang harus 

diperhatikan ketika menceritakan kembali serta guru melatih vokal siswa dan 

siswa antusias memperhatikan penjelasan. Guru memberikan contoh 
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menggunakan media boneka Upin dan Ipin serta menunjukkan dan 

mengekspresikan tokoh dengan memberikan penguatan unsur-unsur cerita anak. 

Pada tahap pelaksaan elaborasi, guru membagi kelas menjadi beberapa 

kelompok, tiap kelompok terdiri atas 4 siswa. Siswa berdiskusi secara tertib dan 

bekerja sama  untuk menentukan unsur-unsur cerita anak, pesan yang terkandung 

dalam cerita, serta siswa diminta mengidentifikasi peristiwa yang terjadi dalam 

cerita anak yang telah dibaca untuk memudahkan siswa dalam membuat 

kerangka. Siswa beserta anggotanya bekerja sama  berdiskusi untuk membuat 

kerangka cerita anak yang sudah dibaca berdasarkan jumlah anggotanya. 

Kemudian semua anggota kelompok berlatih menceritakan kembali dengan 

mendemonstrasikan cerita anak dengan melakukan peragaan dan 

mengekspresikan karakter tokoh menggunakan boneka Upin dan Ipin sesuai 

cerita. Guru melakukan pendekatan secara langsung dan memandu siswa untuk 

memberikan bimbingan penampilan pada diri siswa. 

Tahap konfirmasi, dalam satu kelompok, siswa percaya diri menceritakan 

kembali secara bergantian, siswa pertama akan menunjuk siswa lain untuk 

melanjutkan cerita. Siswa lain menyimak, mencermati kegiatan menceritakan 

kembali oleh temannya kemudian berlatih memberikan tanggapan penampilan 

tersebut secara tertulis maupun lisan dengan memperhatikan cara dan hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali dan keefektifan penggunaan 

media. Guru memberikan penghargaan tiap kelompok yang dianggap terbaik 

dalam menceritakan kembali.  
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Tahap yang terakhir adalah tahap penutup. Pada akhir pembelajaran guru 

dan siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan melakukan 

refleksi pembelajaran dan guru memberikan penguatan dan motivasi pada siswa. 

Pada pertemuan kedua, mengacu pada pertemuan pertama. guru 

memberikan apersepsi dan membahas sekilas tentang materi dan menjelaskan 

terlebih pada kesalahan yang siswa lakukan pada kegiatan menceritakan kembali 

dengan media pada pertemuan pertama. Kemudian, guru mengkondisikan siswa 

untuk bercerita secara individu dan memberikan reward  kepada siswa yang 

berani bertanya, memberikan tanggapan dan menceritakan kembali dengan nilai 

bagus. 

Pada tahap pelaksanaan, guru menjelaskan letak kesalahan-kesalahan 

siswa dalam menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan 

media boneka Upin dan Ipin (Siklus I), dan menjelaskan cara mengatasi kesalahan 

tersebut. Guru mendemonstrasikan cerita anak dengan menggunakan media 

boneka Upin dan Ipin serta menunjukkan dan mengekspresikan tokoh dengan 

memberikan penguatan unsur-unsur. Guru bertanya jawab dengan siswa 

mengenai  unsur-unsur cerita anak dan cara menceritakan kembali, guru 

memberikan teks cerita anak “Bertukar Tempat”. Guru menjelaskan dan 

memberikan contoh penempatan media boneka Upin dan Ipin dalam 

menceritakan kembali 

Pada tahap elaborasi, siswa beserta anggota kelompoknya membaca dan 

mengecek kembali kerangka cerita yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. 

Dalam satu kelompok, siswa secara individu bergantian berlatih menceritakan 
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kembali dan mengekspresikan karakter tokoh dengan menggunakan media boneka 

Upin dan Ipin. Setiap anggota kelompok memberikan tanggapan.  

Pada tahap konfirmasi, siswa menceritakan kembali dan mengekspresikan 

karakter tokoh dengan menggunakan media boneka Upin dan Ipin dengan bahasa 

yang kreatif. Siswa lain menyimak, mencermati kegiatan menceritakan kembali 

oleh temannya. Siswa memberikan tanggapan penampilan tersebut secara tertulis 

maupun lisan dengan memperhatikan cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam menceritakan kembali dan keefektifan penggunaan media. 

Tahap yang terakhir adalah penutup. Pada tahap ini guru dan siswa 

melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Guru dan siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberi 

tanggapan mengenai pembelajaran menceritakan kembali yang baru saja 

dilaksanakan. Kemudian, siswa mengisi jurnal kegiatan yang baru dilaksanakan. 

 

3.1.2.3 Observasi 

Pada siklus II ini selama proses pembelajaran berlangsung, siswa tetap 

diamati. Secara garis besar observasi yang dilakukan pada siklus II masih sama 

dengan observasi pada siklus I. Hal-hal yang diamati adalah proses siswa dalam 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak meliputi (1) suasana kelas yang 

kondusif pada saat pembelajaran menceritakan kembali melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin; kondisi kelas tenang, (2)  

keintensifan reaksi dan respon dalam menceritakan kembali ceritak anak melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin; siswa memperhatikan 
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dan merespon dengan antusias, (3) Keintensifan interaksi dan kerja sama 

antarsiswa dalam pembelajaran menceritakan kembali ceritak anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin; siswa berpartisipasi dalam 

kegiatan diskusi kelompok, (4) Kondusifnya siswa saat menceritakan kembali 

cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin; siswa 

menceritakan kembali dengan kriteria yang telah ditentukan, (5) terbangunnya 

suasana yang reflektif ketika kegiatan refleksi; siswa secara efektif memberikan 

tanggapan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. 

Perubahan perilaku positif dalam menceritakan kembali cerita anak 

melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin meliputi, (1) 

kesiapan siswa mengikuti pembalajaran; siswa selalu siap menjawab dan aktif 

bertanya apabila menemukan kesulitan, (2) keseriusan dalam kegiatan 

pembelajaran; siswa serius memperhatikan penjelasan guru, (3) ketertarikan yang 

memotivasi siswa dalam menceritakan kembali melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin Ipin; siswa tertarik terhadap media yang digunakan 

oleh guru, (4) keaktifan siswa selama melaksanakan pembelajaran; siswa aktif 

berpartisipasi dalam diskusi kelompok, (5) kepercayaan diri dalam menceritakan 

kembali di depan kelas; Siswa percaya diri dalam menceritakan kembali. 

Dalam tahap observasi yang berisi pertanyaan mengenai perilaku siswa, 

baik positif maupun negatif sewaktu pembelajaran menceritakan kembali cerita 

anak melalui teknik demonstrasi dengan menggunakan media boneka Upin dan 

Ipin. Pada tahap observasi jurnal siswa, peneliti mempersiapkan lembar jurnal 

siswa dan guru, melalui kegiatan ini dapat diketahui sikap siswa terhadap 
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pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan menggunakan media Upin dan Ipin. Observasi pada kegiatan wawancara 

dilakukan pada akhir pembelajaran. Siswa diminta untuk berpendapat mengenai 

pembelajaran yang baru dilaksanakan. Observasi dokumentasi dilakukan untuk 

mengambil gambar siswa selama pembelajaran. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus II ini merupakan koreksi dan perenungan akhir dalam 

penelitian ini serta dilakukan untuk mengetahui keefektifan penggunaan media 

boneka Upin dan Ipin dengan teknik demonstrasi dalam pembelajaran 

menceritakan kembali, untuk melihat peningkatan keterampilan menceritakan 

kembali, dan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran. Semua kendala atau kelemahan tentang pembelajaran 

menceritakan kembali cerita anak dari awal perencanaan sampai hasil akhir pada 

siklus I telah diatasi pada siklus II. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menceritakan kembali cerita anak 

siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen. Peneliti memilih siswa kelas VII-

B SMP Futuhiyyah sebagai subjek penelitian karena berdasarkan wawancara 

langsung dengan guru kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen, diperoleh hasil 

bahwa motivasi siswa dalam kemampuan menceritakan kembali cerita anak masih 

kurang memuaskan dan siswa mengalami kesulitan dalam memperagakan dan 
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mengekspresikan karakter tokoh, serta kurang percaya diri dalam menceritakan 

kembali di depan kelas. Sehingga perlu adanya pembelajaran yang dapat 

memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan keterampilan menceritakan 

kembali cerita anak. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu keterampilan menceritakan 

kembali cerita anak dan penggunaan teknik demonstrasi dengan media boneka 

Upin dan Ipin dalam keterampilan keterampilan menceritakan kembali cerita 

anak. 

 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menceritakan kembali cerita anak 

Keterampilan menceritakan kembali cerita anak yang dibaca merupakan 

keterampilan siswa menyampaikan kembali cerita anak yang telah dibaca melalui 

bahasa lisan, mulai dari mereka memperhatikan guru mendemonstrasikan, 

memahami cerita hingga mereka dapat menceritakan kembali di depan kelas. hal 

yang perlu diperhatikan ketika menceritakan kembali dengan alat peraga, yaitu 1) 

penguasaan topik, 2) kemenarikan penyajian cerita, 3) kelancaran, 4) pilihan kata 

(diksi), 5) volume suara, 6) penampilan, dan 7) penggunaan media. Penelitian ini 

memberi standar nilai yang harus dicapai siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah 

Mranggen Demak dikatakan berhasil dalam menceritakan kembali apabila telah 

mencapai nilai ketuntasan belajar klasikal sebesar 70 dalam kategori baik. 
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3.3.2 Variabel Penggunaan Teknik Demonstrasi dengan Media Boneka 

Upin dan Ipin dalam Pembelajaran Menceritakan Kembali Cerita 

Anak Kelas VII-B SMP Futuhiyyah  

Variabel pembelajaran menceritakan kembali cerita anak dengan teknik 

demonstrasi melalui media boneka Upin dan Ipin adalah pembelajaran 

menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin.  

Tindakan yang dilakukan dalam proses pembelajaran menceritakan 

kembali cerita anak, yaitu pembelajaran dengan teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin. Teknik demonstrasi digunakan melibatkan siswa langsung 

dalam merasakan proses latihan mengekspresikan beberapa contoh karakter yang 

diperlihatkan dan diperagakan oleh guru sebelumnya. 

Penggunaan teknik ini dipilih oleh peneliti karena memiliki banyak 

kelebihan. Dengan memanfaatkan teknik ini akan membuat siswa lebih percaya 

diri karena peran guru sebagai fasilitator juga harus dapat menunjukkan contoh 

pengekspresian sebuah karakter. Hal ini akan timbul pada diri siswa berupa 

motivasi dan kepercayaan diri. 

Pemanfaatan teknik demonstrasi dalam pembelajaran menceritkan kembali 

bertujuan sebagai sarana pemodelan serta melibatkan siswa langsung dalam 

tahapan latihan menceritakan kembali. 

Sedangkan media boneka Upin dan Ipin merupakan media pembelajaran 

yang menarik dan tepat. Media tersebut dapat menarik perhatian dan minat siswa 

dalam pembelajaran menceritakan kembali. Media tersebut juga berfungsi untuk 



 

 

80 

membantu siswa memeroleh kemudahan ketika menceritakan kembali. Karena 

bantuan boneka  sebagai alat peraga akan membangkitkan ide siswa yang tertuang 

dalam sebuah cerita yang akan mereka ceritakan di depan kelas. Selain itu, 

mereka juga tidak akan canggung lagi menceritakan kembali menggunakan 

boneka boneka Upin dan Ipin. Dengan menggunakan media boneka mereka tidak 

menceritakan kembali langsung menghadapi siswa yang lain melainkan mereka 

merasa menjadi tokoh dalam boneka tersebut. 

 

3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja yang diharapkan dari penelitian menceritakan kembali 

melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin bersifat 

kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja tersebut berkaitan langsung dengan 

proses pembelajran yang dilakukan. Indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

 

3.4.1 Indikator Data Kuantitatif 

Indikator kuantitatif penelitian ini adalah ketercapaian target dalam 

menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin yang diketahui melalui teknik tes menceritakan kembali 

secara lisan. Siswa dinyatakan berhasil melakukan pembelajaran menceritakan 

kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin apabila nilai yang diperoleh sesuai dengan target nilai dalam penelitian ini 

sebesar 70. Nilai tersebut disesuaikan dengan KKM yang telah ditetapkan 

sekolah. Pembelajaran keterampilan menceritakan kembali melalui teknik 
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demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin ini dianggap berhasil apabila 

70% siswa mencapai KKM yang telah ditetapkan. 

Aspek yang dinilai dalam pembelajaran menceritakan kembali cerita anak 

melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin adalah Ketujuh  

aspek yang dinilai, yaitu 1) penguasaan topik, 2) kemenarikan penyajian cerita, 3) 

kelancaran, 4) pilihan kata (diksi), 5) volume suara, 6) penampilan, dan 7) 

penggunaan media. Hasil menceritakan kembali dapat diperoleh dengan 

disesuaikan dengan rentang dan kategori yang diperoleh dalam tes menceritakan 

kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media Upin dan Ipin. 

Kriteria penilaian tersebut digunakan sebagai acuan penilaian keterampilan 

menceritakan kembali siswa. Siswa dikatakan mencapai kategori sangat baik jika 

memperoleh nilai antara 85-100, kategori baik nilai antara 75-84, kategori cukup 

nilai antara 60-74, dan kategori kurang nilai antara 0-59.  

 

3.4.2 Indikator Data Kualitatif 

Indikator yang bersifat kualitatif merupakan penilaian terhadap perilaku 

belajar siswa kearah yang lebih positif atau negatif. Siswa dikatakan berhasil 

apabila didukung dengan keefktifan siswa dalam proses pembelajaran 

menceritakan kembali secara langsung dan perubahan perilaku ke arah yang 

positif. Proses pembelajaran berlangsung dan perubahan perilaku tersebut secara 

tidak langsung dapat mempengaruhi penilian kuantitatif. Proses siswa dalam 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak meliputi (1) suasana kelas yang 

kondusif pada saat pembelajaran menceritakan kembali melalui teknik 
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demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, (2)  keintensifan reaksi dan 

respon dalam menceritakan kembali ceritak anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin, (3) Keintensifan interaksi dan kerja sama 

antarsiswa dalam pembelajaran menceritakan kembali ceritak anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, (4) kemampuan menceritakan 

kembali meliputi, penguasaan topik, kemenarikan penyajian cerita, kelancaran, 

pilihan kata (diksi), volume suara, penampilan, dan penggunaan media, (5) 

terbangunnya suasana yang reflektif ketika kegiatan refleksi. 

Perubahan perilaku positif dalam menceritakan kembali cerita anak melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin meliputi, (1) kesiapan 

siswa mengikuti pembelajaran, (2) keseriusan dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, (3) ketertarikan yang memotivasi siswa dalam menceritakan 

kembali melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin Ipin, (4) 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran, dan (5) kepercayaan diri dalam 

menceritakan kembali di depan kelas. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

instrumen tes dan instrumen nontes. Instrumen tes berupa menceritakan kembali 

cerita anak, sedangkan instrument\ nontes berupa lembar observasi, lembar jurnal 

(siswa dan guru), lembar wawancara, dan dokumentasi. 
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3.5.1 Instrumen Tes 

 Bentuk instrumen penelitian yang berupa tes menceritakan kembali 

digunakan untuk mengungkapkan data tentang kemampuan menceritakan kembali 

siswa terutama kemampuan menceritakan kembali cerita anak yang dibaca oleh 

siswa. Bentuk instrumen berupa perintah membaca dan memahami isi teks cerita 

anak kemudian menceritakan kembali secara lisan. Aspek yang dinilai dalam 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin adalah 1) penguasaan topik, 2) kemenarikan 

penyajian cerita, 3) kelancaran, 4) pilihan kata (diksi), 5) volume suara, 6) 

penampilan, dan 7) penggunaan media. Dalam penilaian tiap aspek ditentukan 

skor maksimum, dan tiap aspek memiliki skor minimum yang berbeda-beda 

sesuai dengan tingkat kesulitannya. 

Tabel 1 Pedoman Penskoran Keterampilan Menceritakan Kembali Cerita 

Anak 

No. Aspek Bobot Skor Maksimal 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Penguasaan Topik 

Kemenarikan penyajian cerita 

Kelancaran 

Pilihan Kata (Diksi) 

Volume Suara 

Penampilan 

Penggunaan Media 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

20 

16 

16 

12 

12 

12 

12 

Jumlah 25 100 
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Tabel 2  Kriteria Penilaian Menceritakan Kembali Cerita Anak 

No Aspek 

Penilaian 

Deskriptor Kategori Skor Bobot 

1.  Penguasaan 

Topik : 

a. Tema 

b. Alur  

c. Tokoh 

d. Latar 

e. Amanat 

Penguasaan sangat baik 

apabila memenuhi 5 aspek. 

Sangat baik 4 5 

Penguasaan baik apabila 

memenuhi 4 aspek. 

Baik 3 

Penguasaan cukup apabila 

memenuhi 3 aspek. 

Cukup 2 

Penguasaan kurang apabila 

memenuhi 2 aspek. 

Kurang 1 

2.  Kemenarikan 

penyajian cerita 

a. Ekspresif 

b. Percakapan 

antar tokoh-

tokohnya 

berkarakter 

c. Mengundang 

respon 

d. Gerakan 

yang menarik 

Siswa menceritakan kembali 

sangat baik apabila memenuhi 

4 aspek 

Sangat baik 4 4 

 

Siswa menceritakan kembali 

baik apabila memenuhi 3 

aspek 

Baik 3 

Siswa menceritakan kembali 

cukup apabila memenuhi 2 

aspek 

Cukup 2 

Siswa menceritakan kembali 

kurang apabila hanya 

memenuhi 1 aspek 

Kurang 1 

3.  Kelancaran : 

a. Tidak 

tersendat-

sendat 

b. Tidak 

menyelipkan 

bunyi-bunyi 

Siswa dapat menceritakan 

kembali dengan sangat lancar 

apabila memenuhi 4 aspek 

Sangat baik 4 4 

Siswa dapat menceritakan 

kembali dengan lancar apabila 

memenuhi 3 aspek 

Baik 3 

Siswa dapat menceritakan Cukup 2 
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tertentu 

c. Tidak terlalu 

cepat 

d. Kalimat 

mudah 

dimengerti 

kembali dengan cukup lancar 

apabila memenuhi 2 aspek 

Siswa dapat menceritakan 

kembali kurang lancar  apabila 

memenuhi 1 aspek 

Kurang 1 

4.  Pilihan Kata 

(Diksi) : 

a. Pilihan kata 

disesuaikan 

dengan 

pokok 

pembicaraan 

b. Kata yang 

digunakan 

mudah 

dipahami 

c. Bervariasi 

d. Tidak 

berlebihan 

Penggunaan diksi dan gaya 

bahasa sangat tepat apabila 

memenuhi 4 aspek. 

Sangat baik 4 3 

Penggunaan diksi dan gaya 

bahasa sangat tepat apabila 

memenuhi 3 aspek. 

Baik 3 

Penggunaan diksi dan gaya 

bahasa sangat tepat apabila 

memenuhi 2 aspek. 

Cukup 2 

Penggunaan diksi dan gaya 

bahasa sangat tepat apabila 

memenuhi 1 aspek. 

Kurang 1 

5.  Volume Suara: 

a. Penempatan 

tekanan 

b. Nada 

c. Kenyaringan 

suara 

d. Intonasi  

Volume siswa dalam 

menceritakan kembali sangat 

baik apabila memenuhi 4 

aspek 

Sangat baik 4 3 

Volume  siswa dalam 

menceritakan kembali baik 

apabila memenuhi 3 aspek 

Baik 3 

Volume  siswa dalam 

menceritakan kembali cukup 

apabila memenuhi 2 aspek 

Cukup 2 
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Volume  siswa dalam 

menceritakan kembali kurang 

baik apabila memenuhi 1 

aspek 

Kurang 1 

6.  Penampilan 

a. Percaya diri 

b. Sikap wajar 

tenang, dan 

tidak kaku 

c. Mimik sesuai 

tokoh cerita 

d. Gestur sesuai 

dengan isi 

Penampilan siswa dalam 

menceritakan kembali sangat 

baik apabila memenuhi 4 

aspek 

Sangat baik 4 3 

Penampilan siswa dalam 

menceritakan kembali baik 

apabila memenuhi 3 aspek 

Baik 3 

Penampilan siswa dalam 

menceritakan kembali cukup 

apabila memenuhi 2 aspek 

Cukup 2 

Penampilan siswa dalam 

menceritakan kembali kurang 

baik apabila memenuhi 1 

aspek 

Kurang 1 

7. Penggunaan 

Media 

a. Keberaturan 

penggunaan 

b. Tidak 

berlebihan 

c. Diposisikan 

tidak 

menutupi 

pencerita  

d. Tidak 

mengganggu 

Penggunaan media dalam 

menceritakan kembali sangat 

baik apabila memenuhi 4 

aspek 

Sangat baik 4 3 

Penggunaan media dalam 

menceritakan kembali baik 

apabila memenuhi 3 aspek 

Baik 3 

Penggunaan media dalam 

menceritakan kembali cukup 

apabila memenuhi 2 aspek 

Cukup 2 

Penggunaan media dalam 

menceritakan kembali kurang 

Kurang 1 
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Bedasarkan tabel 2, tes pada kompetensi dasar menceritakan kembali terdapat 

7 aspek penilaian. Ketujuh aspek yang dinilai, yaitu 1) penguasaan topik, 2) 

kemenarikan penyajian cerita, 3) kelancaran, 4) pilihan kata (diksi), 5) volume 

suara, 6) penampilan, dan 7) penggunaan media. Tiap aspek memiliki skor 

berbeda. Aspek penguasaan topik memiliki skor  dua puluh; aspek kemenarikan 

penyajian cerita dan aspek kelancaran memiliki skor enam belas; aspek pilihan 

kata (diksi), volume suara, penampilan, dan penggunaan media meliki skor 12. 

Jadi, skor maksimal seluruh aspek dalam penilaian kompetensi menceritakan 

kembali melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin yakni 

100. Kemudian nilai akhir diperoleh dari jumlah skor yang diperoleh dibagi 

jumlah skor maksimal kali seratus. 

 

 

 

Rentang nilai dan kategori yang diperoleh pada penilaian dalam keterampilan 

menceritakan kembali melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut ini.  

 

 

 

 

konsentrasi baik apabila memenuhi 1 

aspek 
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Tabel 3 Pedoman Penilaian Keterampilan Menceritakan Kembali 

No. Kategori Rentang Nilai 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

0-59 

 

Pedoman penilaian tersebut menjadi dasar penilaian bagi tes 

kemampuan menceritakan kembali cerita anak yang dilaksanakan pada akhir 

pembelajaran siklus I dan siklus II. 

 

3.5.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah lembar 

observasi, jurnal (siswa dan guru), pedoman wawancara, dan dokumentasi. 

Tabel 4 Kisi-kisi Instrumen Nontes 

No. Instrumen Nontes 

Aspek yang diamati 

Proses Perilaku 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.  Observasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2.  Jurnal siswa - - - √ √ - - √ - √ 

3.  Jurnal guru √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.  Wawancara - √ - - - - - √ - √ 

5.  Dokumentasi  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Keterangan. 

A. Proses Pembelajaran 

1. Suasana kelas yang kondusif pada saat pembelajaran menceritakan 

kembali melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin,  

2. Keintensifan reaksi dan respon dalam pembelajaran menceritakan kembali 

ceritak anak melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin,  

3. Keintensifan interaksi dan kerja sama antarsiswa dalam pembelajaran 

menceritakan kembali ceritak anak melalui teknik demonstrasi dengan 

media boneka Upin dan Ipin, 

4. Kondusifnya siswa saat menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin,  

5. Terbangunnya suasana yang reflektif ketika kegiatan refleksi. 

B. Perubahan perilaku positif  

1. Kesiapan siswa mengikuti pembalajaran,  

2. Keseriusan dalam kegiatan pembelajaran,  

3. Ketertarikan yang memotivasi siswa dalam menceritakan kembali melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin Ipin,  

4. Keaktifan siswa selama melaksanakan pembalajaran, 

5. Kepercayaan diri dalam menceritakan kembali di depan kelas. 
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3.5.2.1 Lembar Observasi 

Instrumen nontes yang berupa lembar observasi dilakukan oleh peneliti 

untuk mengetahui perilaku siswa melalui pengamatan pada saat pembelajaran 

sedang berlangsung. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan pada proses 

pembeajaran dan perilaku siswa. Aspek proses meliputi: 1) Kondisi kelas tenang, 

2) Siswa memperhatikan dan merespon dengan antusias, 3) Siswa berpartisipasi 

dalam kegiatan diskusi kelompok, 4) Siswa menceritakan kembali dengan kriteria 

yang telah ditentukan, dan 5) Siswa secara efektif memberikan tanggapan 

mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun aspek perilaku meliputi: 1) 

siswa selalu siap menjawab dan aktif bertanya apabila menemukan kesulitan, 2) 

Siswa serius memperhatikan penjelasan guru, 3) Siswa tertarik terhadap media 

yang digunakan oleh guru, 4) Siswa aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok, 

dan 5) Siswa percaya diri dalam menceritakan kembali. 

 

3.5.2.2 Jurnal 

Jurnal merupakan catatan yang digunakan untuk mengetahui perubahan 

yang terjadi ataupun kejadian-kejadian yang menonjol selama penelitian 

berlangsung. Jurnal  yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu 

jurnal siswa dan guru. Jurnal siswa berisi tentang aspek-aspek antara lain: 1) 

Apakah Anda menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan menggunakan boneka Upin dan Ipin sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan, 2) Bagaimana tanggapan Anda mengenai pembelajaran menceritakan 

kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan menggunakan media 



 

 

91 

boneka Upin dan Ipin, 3) Apakah pembelajaran mencritakan kembali cerita anak 

melalui teknik demonstrasi dengan menggunakan media boneka Upin dan Ipin 

membuat Anda termotivasi, 4) Apakah Anda percaya diri kegiatan menceritakan 

kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan menggunakan media 

boneka Upin dan Ipin. Jurnal guru dibuat oleh guru untuk mengamati proses 

pembelajaran. Aspek-aspek yang diamati dalam jurnal guru yaitu 1) Bagaimana 

suasana kelas pada saat pembelajaran menceritakan kembali menggunakan teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, 2) Bagaimana respon siswa 

terhadap pembelajaran menceritakan kembali menggunakan teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin, 3) Bagaiamana interaksi dan kerja sama 

antarsiswa dalam pembelajaran menceritakan kembali ceritak anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, 4) Bagaimana kemampuan 

menceritakan kembali siswa  melalui teknik demonstrasi dengan media boneka 

Upin dan Ipin berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, 5) Bagaimana siswa 

dalam memberikan tanggapan mengenai pembelajaran menceritakan kembali 

cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, 6) 

Bagaimana kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menceritakan kembali 

melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, 7) Bagaimana 

keseriusan siswa selama mengikuti pembelajaran menceritakan kembali 

menggunakan teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, 8) 

Bagaimana ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran menceritakan 

kembali menggunakan teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, 

9) Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menceritakan 
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kembali menggunakan teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, 

10). Bagaimana kepercayaan diri siswa dalam menceritakan kembali melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin.  

 

3.5.2.3 Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data yang berisi 

pendapat siswa mengenai pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin. Wawancara dilakukan 

terhadap siswa yang nilai tesnya tinggi, sedang, dan rendah. Wawancara ini untuk 

mengetahui minat siswa terhadap pembelajaran menceritakan kembali cerita anak. 

Aspek yang diungkapkan melalui wawancara adalah: (1) Apakah Anda 

memberikan reaksi dan respon selama mengikuti pembelajaran menceritakan 

kembali ceritak anak melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin, 2) Berikan kesan, pesan dan saran terhadap pembelajaran menceritakan 

kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin, 3) Apakah pembelajaran dengan teknik dan media yang dipakai peneliti 

membuat Anda termotivasi dan terbantu dalam menceritakan kembali, 4) Apakah 

Anda percaya diri dalam menceritakan kembali di depan kelas. 

 

3.5.2.4 Dokumentasi  

Dokumentasi (foto) digunakan sebagai bukti nyata telah diadakannya 

penelitian dan untuk mengabadikan segala bentuk kegiatan pada saat proses 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 
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dengan media boneka Upin dan Ipin. Pengambilan foto tidak dilakukan secara 

penuh selama proses pembelajaran, akan tetapi hanya dilakukan  pada saat-saat 

tertentu antara lain: pada proses siswa dalam pembelajaran menceritakan kembali 

cerita anak meliputi (1) suasana kelas yang kondusif pada saat pembelajaran 

menceritakan kembali melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin, (2)  keintensifan reaksi dan respon dalam menceritakan kembali ceritak anak 

melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, (3) Keintensifan 

interaksi dan kerja sama antarsiswa dalam pembelajaran menceritakan kembali 

ceritak anak melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, (4) 

Kondusifnya siswa saat menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, (5) terbangunnya suasana yang 

reflektif ketika kegiatan refleksi. 

Perubahan perilaku dalam menceritakan kembali cerita anak melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin meliputi: (1) kesiapan 

siswa mengikuti pembelajaran, (2) keseriusan dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, (3) ketertarikan yang memotivasi siswa dalam menceritakan 

kembali melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin Ipin, (4) 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran, dan (5) kepercayaan diri dalam 

menceritakan kembali di depan kelas. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes. 

Teknik tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menceritakan 
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kembali cerita anak dengan menggunakan perangkat tes, sedangkan teknik nontes 

digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap strategi pembelajaran yang 

digunakan, yaitu pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin. Data nontes diperoleh dengan 

cara observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi. 

 

3.6.1 Teknik Tes 

Data tes diperoleh dari hasil menceritakan kembali cerita anak siswa yang 

dibuat pada siklus I. Hasil dari siklus I untuk mengetahui kelemahan-kelemahan 

yang dapat digunakan untuk menghadapi siklus II. Tes ini dijadikan sebagai tolak 

ukur peningkatan keberhasilan siswa dalam menceritakan kembali cerita anak 

setelah pembelajaran dengan menggunakan media dan teknik dalam tindakan 

dilakukan. Tes menceritakan kembali cerita anak ini berupa lembar tugas berisi 

perintah kepada siswa untuk menceritakan kembali cerita anak. Hasil tes berupa 

performansi siswa dalam menceritakan kembali. 

 

3.6.2 Teknik Nontes 

Teknik pengumpulan data nontes yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa observasi atau pengamatan,  jurnal, wawancara, dan dokumentasi. 

3.6.2.1 Observasi 

Observasi digunakan untuk mengungkapkan data keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran menceritakan kembali cerita anak. Observasi dilakukan oleh 

peneliti untuk mengetahui sikap dan perubahan perilaku siswa baik yang positif 
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maupun negatif terhadap pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin. 

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan bantuan salah seorang teman 

untuk menjadi observatori kedua yang tugasnya mengobservasi kelas yaitu 

mengamati keadaan siswa secara keseluruhan dan mengamati peneliti dalam 

memberikan materi menceritakan kembali cerita anak kepada siswa.  

Adapun tahap observasinya yaitu: (1) mempersiapkan lembar observasi 

yang berisi butir-butir sasaran amatan tentang keaktifan siswa dalam 

mendengarkankan penjelasan guru, keaktifan siswa dalam mengerjakan tes; (2) 

melaksanakan observasi selama proses pembelajaran yaitu mulai dari penjelasan 

guru, proses belajar-mengajar sampai dengan siswa menceritakan kembali; (3) 

mencatat hasil observasi dengan mengisi lembar observasi yang telah 

dipersiapkan. 

 

3.6.2.2 Jurnal  

Sebelum melalui pembelajaran, siswa diberi tahu terlebih dahulu bahwa 

nanti pada akhir pembelajaran siswa akan diminta untuk mengisi jurnal kegiatan 

selama mengikuti kegiatan pembelajaran menceritakan kembali cerita anak. Siswa 

diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam jurnal siswa yang sudah 

dipersiapkan terlebih dahulu oleh guru. Siswa bebas menuliskan pendapatnya, 

kritik maupun saran terhadap pembelajaran menceritakan kembali cerita anak 

melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin.  
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Sementara itu, guru juga mengisi jurnal guru yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya, ketika pembelajaran sudah berakhir. Jurnal guru digunakan untuk 

mendeskripsikan atau mencatat fenomena-fenomena pada saat pembelajaran 

menceitakan kembali cerita anak yaitu respon siswa terhadap pembelajaran, serta 

keaktifan siswa. 

 

3.6.2.3 Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data penyebab 

kesulitan dan hambatan dalam pembelajaran menceritakan kembali cerita anak. 

Wawancara dilakukan pada para siswa yang hasil tesnya berkategori baik, cukup, 

dan kurang. Masing-masing kategori diambil satu siswa. Dengan cara ini 

diharapkan jawaban yang diberikan dapat mewakili pendapat dari seluruh siswa 

kelas VII-B. Adapun cara yang ditempuh peneliti dalam pelaksanaan wawancara 

yaitu: (1) mempersiapkan lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang 

akan diajukan pada siswa, (2) menentukan siswa yang nilai tesnya kurang, cukup, 

dan baik untuk kemudian diajak wawancara, (3) merekam dan mencatat hasil 

wawancara dengan menulis tanggapan terhadap tiap butir pertanyaan, (4) peneliti 

meneliti jawaban siswa. 

 

3.6.2.4 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi berupa gambar (foto) yang diperoleh pada saat 

pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II. Pengambilan gambar tidak 

dilakukan scara penuh selama proses pembelajaran, akan tetapi hanya dilakukan  



 

 

97 

pada saat-saat tertentu saja. Pengambilan gambar dilakukan oleh teman peneliti 

pada saat siswa mengikuti pembelajaran menceritakan kembali melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan peneliti untuk menganalisis data 

penelitian yaitu teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. 

 

3.7.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang 

diperoleh dari data tes menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin pada siklus I dan siklus II. Hasil 

tes ditulis secara presentase dengan langkah-langkah berikut: (1) menghitung nilai 

komulatif dasri seluruh aspek; (2) menghitung skor rata-rata; (3) menghitung 

nilai; (4) menghitung nilai rata-rata; dan (5) menghitung presentase. 

Presentase ditulis dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

SP =   

Keterangan: 

SP  : Skor Persentase 

SK  : Skor Kumulatif 

R   : Jumlah Responden 

Hasil penghitungan persentase keterampilan menceritakan kembali cerita 

anak dari siklus I dan siklus II dibandingkan untuk mengetahui adanya 
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peningkatan keterampilan menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin. 

 

3.7.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Data 

kualitatif ini diperoleh dari data nontes, yaitu data observasi, jurnal (siswa dan 

guru), wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun langkah penganalisisan data kualitatif adalah dengan menganalisis 

lembar observasi yang telah diisi saat pembelajaran dan mengklarifikasikannya 

dengan teman peneliti yang membantu dalam penelitian. Data jurnal dianalisis 

dengan membaca seluruh jurnal siswa dan guru. Data wawancara dianalisis 

dengan cara membaca lagi data wawancara.  

Hasil-hasil tersebut untuk mengetahui siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menceritakan kembali cerita anak, untuk mengetahui kelebihan, 

kekurangan pembelajaran menceritakan kembali cerita anak serta sebagai dasar 

untuk mengetahui peningkatan keterampilan menceritakan kembali cerita anak 

melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin serta untuk 

mengetahui perubahan perilaku siswa dalam menceritakan kembali cerita anak 

pada siklus I dan siklus II. Selain itu, juga untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran menggunakan media boneka Upin dan Ipin melalui teknik 

demonstrasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

  Hasil penelitian tindakan kelas diperoleh dari hasil tes dan nontes selama 

pembelajaran berlangsung. Hasil tes terbagi atas dua bagian yaitu siklus I dan 

siklus II, berupa hasil nilai siswa dalam menceritakan kembali cerita anak melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin. Hasil tindakan siklus I 

dan siklus II disajikan dalam bentuk data kuantitatif. Hasil nontes siklus I dan 

siklus II diperoleh dari data observasi, jurnal siswa dan jurnal guru, wawancara, 

dan dokumentasi foto. Hasil penelitian nontes siklus I dan siklus II disajikan 

dalam bentuk deskriptif kualitatif. 

 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

  Hasil penelitian siklus I merupakan awal penelitian menggunakan teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin. Pada penelitian siklus I akan 

dibahas hasil tes dan nontes setelah diterapkan teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin dalam pembelajaran menceritakan kembali. Hasil nontes 

dalam proses pembelajaran berlangsung dan perubahan perilaku diperoleh dari 

hasil observasi, jurnal siswa dan guru, hasil wawancara, dan dokumentasi foto. 
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4.1.1.1 Proses Pembelajaran Menceritakan Kembali Cerita anak melalui 

Teknik Demonstrasi dengan Media Boneka Upin dan Ipin Siklus I 

Proses pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin yaitu (1) suasana kelas yang 

kondusif pada saat pembelajaran menceritakan kembali melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, (2) keintensifan reaksi dan 

respon dalam menceritakan kembali ceritak anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin, (3) Keintensifan interaksi dan kerja sama 

antarsiswa dalam pembelajaran menceritakan kembali ceritak anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, (4) Kondusifnya siswa saat 

menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin di depan kelas, (5) terbangunnya suasana yang reflektif 

ketika kegiatan refleksi. Proses pembelajaran menceritakan kembali cerita anak 

dijelaskan pada tabel 5 berikut. 

Tabel 5 Proses Pembelajaran Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Siklus I 

No. Aspek 
Frekuensi 

Siswa (%) 

1.  Kondusifnya suasana kelas saat pembelajaran 

menceritakan kembali melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin 

18 52,94 

2.  Keintensifan reaksi dan respon dalam 

menceritakan kembali ceritak anak melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin 

dan Ipin 

25 73,52 
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3.  Keintensifan interaksi dan kerja sama 

antarsiswa dalam pembelajaran menceritakan 

kembali ceritak anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin 

20 58,83 

4.  Kondusifnya siswa saat menceritakan kembali 

cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan 

media boneka Upin dan Ipin di depan kelas. 

25 73,53 

5.  Terbangunnya suasana yang reflektif ketika 

kegiatan refleksi 
27 79,41 

Rata-Rata 115 

 

= 23 atau 

67,64% 

Keterangan: 

Sangat Baik  : >85% 

Baik  : 76-85% 

Cukup  : 60-75% 

Kurang : <60% 

 

Berdasarkan hasil data tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin berlangsung cukup baik. Tercatat sebanyak 18 siswa dari 

jumlah keseluruhan 34 anak 52,94% siap mengikuti pembelajaran. Dari hasil 

tersebut menunjukkan bahwa kekondusifan suanana kelas saat pembelajaran 

menceritakan kembali melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin termasuk dalam kategori kurang. Hal ini terlihat ketika guru mengawali 

pembelajaran dengan pemberian pertanyaan pancingan pada siswa, suasana kelas 
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saat pembelajaran menceritakan kembali cerita anak cukup tenang, sebagian siswa 

serius mengikuti arahan guru dalam menceritakan kembali cerita anak. Namun, 

masih ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan saat guru melakukan 

apersepsi. Mereka hanya diam, ada juga yang asyik ngobrol dengan teman 

sebangkunya, serta ada juga siswa yang cari perhatian kepada guru agar 

diperhatikan oleh guru tersebut. Selain itu, suasana dan kondisi kelas saat proses 

berlatih menceritakan kembali berlangsung cukup kondusif meskipun pada saat 

pembagian cerita sangat ricuh, semuanya dapat ditangani oleh guru. Dalam 

aktivitas menceritakan kembali cerita anak sesekali ada siswa yang membuat 

suasana kelas kurang kondusif dengan melontarkan candaan kepada siswa lain 

yang tampil di depan kelas untuk menceritakan kembali. Suasana yang semakin 

ricuh ketika seisi kelas menyahuti candaan dari siswa tersebut. hal ini membuat 

guru langsung menkondisikan suasana kelas yang kurang kondusif menjadi 

kondusif kembali. Dari jurnal guru juga dapat digunakan untuk mengetahui 

kondusifnya suasana kelas pada saat pembelajaran menceritakan kembali bahwa 

guru menjelaskan bahwa suasana saat pembelajaran menceritakan kembali cerita 

anak siswa berjalan cukup baik dan lancar. Secara keseluruhan siswa antusias dan 

memberi respon positif terhadap pembelajaran menceritakan kembali cerita anak.  

Selain hasil obsevasi dan jurnal guru, suasana kelas saat proses 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin juga terlihat dari dokumentasi foto. Hasil 

dokumentasi foto yang diperoleh menunjukkan bahwa kondusifnya suasana kelas 

saat menceritakan kembali cerita anak berlangsung cukup kondusif walaupun 
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terjadi kegaduhan di kelas saat menceritakan kembali cerita anak. hasil 

dokumentasi foto sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Suasana Kelas saat Pembelajaran Menceritakan Kembali 

Cerita Anak Siklus I 

 

Aspek kedua keintensifan reaksi dan respon dalam menceritakan kembali 

ceritak anak melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin 

siswa mengikuti pembelajaran diperoleh data 25 siswa atau 73,52% serius 

memberikan reaksi yaitu dengan merespon dan memperhatikan penjelasan guru 

selama proses pembelajaran berlangsung tergolong kategori baik. Proses 

keintensifan dan respon dalam menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin berupa tahapan yang berisi 

tentang diberikannya penjelasan mengenai cara, langkah serta hal-hal yang 

diperhatikan ketika menceritakan kembali. Respon siswa mengenai penerapan 

teknik demonstrasi dan media boneka Upin dan Ipin sangat membantu siswa 

dalam menceritakan kembali cerita anak.  

Hasil jurnal siswa menunjukkan bahwa siswa senang mengikuti proses 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak dengan memperhatikan ekspresi 
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yang tepat disertai gerak-gerik dan mimik sesuai dengan watak tokoh dengan 

teknik demonstrasi dan media boneka Upin dan Ipin. Siswa juga merasa lebih 

santai dan senang saat mengikuti pmbelajaran walaupun masih ada beberapa 

siswa yang tidak serius saat proses pembelajaran berlangsung dan merasa 

kesulitan. 

Berdasarkan hasil wawancara siswa yang mendapat nilai baik mengaku 

memberikan respon ketika guru menerangkan materi menceritakan kembali 

dengan menjawab pertanyaan sebisanya terhadap materi yang di ajarkan. Siswa 

yang mendapat nilai cukup  dan kurang mengaku tidak memberikan respon 

karena mereka tidak terlalu suka dengan menceritakan kembali. 

Selain observasi, wawancara, dan jurnal guru, proses keintensifan reaksi 

dan respon dalam menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin juga terlihat dari dokumentasi foto.  

Dokumentasi foto sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Keintensifan Reaksi dan Respon dalam Menceritakan Kembali 

Cerita Anak Siklus I 
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Aspek ketiga, keintensifan interaksi dan kerja sama antarsiswa dalam 

pembelajaran menceritakan kembali ceritak anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin tercatat sebanyak 20 siswa atau 58,83% 

tergolong dalam kategori cukup yaitu siswa melakukan interaksi siswa 

berpartisipasi dalam diskusi kelompok selama melaksanakan pembelajaran. Guru 

memberikan contoh demonstrasi menceritakan kembali cerita anak yang baik 

berdasarkan aspek yang diperhatikan dalam menceritakan kembali cerita anak, 

serta memberikan pengarahan kepada siswa saat proses latihan. Sebagian besar 

siswa sudah belum terlihat aktif dan antusias saat kegiatan latihan berlangsung. 

Mereka cenderung malu bertanya bila mendapat keslitan dalam proses 

menceritakan kembali. Siswa juga cenderung memilih diam saat guru 

menanyakan kejelasan materi. Pada proses siswa membentuk lima kelompok, tiap 

kelompok terdiri atas 4 orang. Guru membagikan teks cerita anak kemudian 

mempelajari cerita yang telah didapat serta mengidentifikasi unsur-unsur cerita 

anak dan membuat kerangka cerita agar mempermudah dalam kegiatan 

menceritakan kembali. Setelah itu, siswa berlatih menceritakan kembali dengan 

media boneka Upin dan Ipin sesuai dengan cerita yang diperoleh. Guru mengundi 

kelompok untuk tampil dan dipertunjukkan pada kelompok lain. Setelah itu 

kelompok yang mendapat giliran maju ke depan kelas untuk menceritakan 

kembali dengan media boneka Upin dan Ipin secara bergantian, yaitu dengan 

melanjutkan cerita dari temannya dan begitu seterusnya sampai cerita selesai. 

Ketika berkelompok masih banyak siswa yang gaduh, dan tidak segera 

membentuk kelompok. Begitu pula pada saat kelompok mempelajari cerita yang 
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didapat dan pada saat berlatih mencceritakan kembali, masih ada siswa yang asyik 

berbicara sendiri dengan temannya dan tidak serius untuk berlatih. 

Selain hasil observasi dan jurnal guru dalam menceritakan kembali juga 

terlihat dari dokumentasi foto. Hasil dokumentasi foto sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Keintensifan Interaksi dan Kerja Sama Antarsiswa 

dalam Pembelajaran Menceritakan Kembali Cerita Anak Siklus I 

 

Aspek keempat, kondusifnya siswa saat menceritakan kembali diperoleh 

data sebanyak 25 siswa atau 73,52% menunjukkan sebagian siswa kurang percaya 

diri untuk menceritakan kembali sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.  

Sebagian siswa belum dapat memerankan karakter tokohnya sesuai dengan teks 

cerita. Namun sebagian lagi masih ada yag perlu ditingkatkan rasa percaya dirinya 

untuk dapat menceritakan kembali dengan baik. Hal ini disebabkan sebagian 

siswa masih ragu dan malu ketika diminta menceritakan kembali di depan kelas. 

Dalam aktivitas menceritakan kembali cerita anak jugalah sesekali ada siswa yang 

melontarkan candaan kepada siswa yang lain yang sedang tampil di depan kelas. 

Hal ini membuat konsentrasi siswa menjadi buyar sehingga sebagian siswa ada 

yang lupa dengan apa yang ingin diucapkan.  
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Dari jurnal guru juga dijelaskan bahwa kondisi siswa saat proses 

menceritakan kembali cerita anak dengan memperhatikan aspek yang harus 

diperhatikan dalam menceritakan kembali berlangsung cukup baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan siswa  bertanggung jawab dalam menceritakan kembali cerita 

anak meskipun mereka sudah memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan 

ketika menceritakan kembali, siswa masih terlihat ragu dan malu dalam 

menceritakan kembali di depan kelas.  

Dari jurnal siswa menunjukkan sebagian siswa sudah belajar menceritakan 

kembali cerita anak berdasarkan aspek yang telah ditentukan dalam menceritakan 

kembali. Siswa juga merasa senang dengan kegiatan menceritakan kembali. 

Selain itu, beberapa siswa siswa mengalami kesulitan untuk mengekspresikan 

yang disertai gerak-gerik dan mimik sesuai dengan watak tokoh dalam 

menceritakan kembali. 

Selain hasil observasi, jurnal siswa, dan jurnal guru dalam menceritakan 

kembali juga terlihat dari dokumentasi foto. Hasil dokumentasi foto sebagai 

berikut. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4 Kondusifnya Siswa Saat Menceritakan Kembali di Depan Kelas 
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Selanjutnya, aspek kelima terbangunnya suasana yang reflektif ketika saat 

kegiatan refleksi pda akhir pembelajaran hasil observasi menunjukkan 27 siswa 

atau 79,41% siswa menunjukkan sikap baik saat kegiatana refleksi sehingga 

terbangun suasana reflektif ketika kegiatan refleksi berlangsung. Pada tahap ini 

merupakan tahap terakhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan 

refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Kegiatan refleksi ini bertujuan 

untuk menjadikan proses pembelajaran berikutnya lebih baik dengan mengetahui 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Siswa dan guru bersama-sama melakukan tahapan evaluasi untuk mengukur 

sejauh mana siswa memahami pembelajaran pada saat itu. 

Berdasarkan jurnal guru, proses kegiatan refleksi yaitu proses refleksi 

dengan suasana yang mendukung bukan suasana yang gaduh, berisik dan tidak 

tertib. Dengan adanya suasana yang mendukung, kegiatan refleksi akanberjalan 

dengan baik dan terarah. Berdasarkan wawancara dan jurnal siswa, proses refleksi 

adalah guru mendengarkan saran dan kesan siswa untuk pembelajaran yang lebih 

baik untuk kedepannya.  

Refleksi dan evaluasi berperan penting karena pada kegiatan ini guru akan 

mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

menceritakan kembali melalui teknik demontrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin akan membuat proses pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik.siswa 

dengan seksama memperhatikan penjelasan guru tentang seluruh proses 

pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga siswa menyadari kekurangan saat 

pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 
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pembelajaran. Setelah siswa mengetahui kekurangannya, lalu siswa diberi arahan 

kembali agar pembelajaran siklus II nanti dapat berjalan lebih baik. Berdasarkan 

observasi dan jurnal guru, suasana reflektif pada siklus I terlihat bahwa proses 

kegiatan refleksi berlangsung reflektif dan perlu ditingkatkan pada siklus II 

sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung dengan baik. 

Selain hasil observasi, jurnal siswa, dan jurnal guru dalam menceritakan 

kembali juga terlihat dari dokumentasi foto. Hasil dokumentasi foto sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Suasana yang Reflektif Ketika Kegiatan Refleksi Siklus I 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui observasi, jurnal, wawancara, 

dan dokumentasi foto pada siklus I dapat disimpulkan rata-rata pencapaian aspek 

pada siklus ini adalah 23 atau 67,64% atau pada kategori cukup. Hal ini terlihat 

bahwa kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menceritakan 

kembali melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin dapat 

dikatakan belum maksimal dan hasilnya belum memuaskan. Dari hasil observasi 

siklus I masih terdapat perilaku siswa yang negatif pada saat mengikuti 

pembelajaran, siswa tidak berkonsentrasi, berbicara sendiri dengan teman, dan 

tidak memperhatikan penjelasan guru. 
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Berdasarkan jurnal siswa terhadap penggunaan teknik demonstrasi dengan 

media boneka Upin dan Ipin, siswa merasa senang dan tertarik dengan teknik dan 

media yang digunakan dalam pembelajaran. Dengan teknik demosntrasi siswa 

menjadi percaya diri dalam menceritakan kembali karena mereka maju ke depan 

kelas bersama-sama dengan teman sekelompoknya. Media boneka Upin dan Ipin 

menjadikan mereka antusias untuk menceritakan kembali dan mereka sangat 

senang menceritakan kembali dengan media boneka Upin dan Ipin. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin pada siklus I ini berjalan cukup baik, dari 

kegiatan pendahuluan hingga penutup sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Beberapa siswa antusias mengikuti pembelajaran meskipun masih 

ada siswa yang belum dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

 

4.1.1.2 Hasil Tes Siklus I 

 Hasil tes menceritakan kembali pada siklus I merupakan data yang diperoleh 

setelah diterapkan teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin dalam 

pembelajaran menceritakan kembali. Hasil menceritakan kembali cerita anak 

didasarkan pada aspek penilaian yang telah ditentukan. Aspek-aspek penilaian 

terdiri atas meliputi 7 aspek, yaitu: (1) penguasaan topik, (2) kemenarikan 

penyajian cerita, (3) kelancaran, (4) pilihan kata (diksi), (5) volume suara, (6) 

penampilan, dan (7) penggunaan media.  
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  Secara umum hasil tes keterampilan menceritakan kembali cerita anak 

melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin pada siklus I 

dapat digambarkan pada tabel 6 berikut ini. 

Tabel 6 Hasil Tes Keterampilan Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Siklus I 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Rata-rata 

Nilai Siswa (%) 

1.  Sangat Baik 85-100 5 14,71 452 

 

Kategori Cukup 

2.  Baik 70-84 9 26,47 654 

3.  Cukup 60-69 11 32,35 698 

4.  Kurang 0-59 9 26,47 486 

Jumlah 34 100 2290 

  

 Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil menceritakan 

kembali yang didapat siswa dalam siklus I sebesar 67,35 dengan kategori cukup. 

Ktegori sangat baik dengan rentang skor 85-100 dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 

14,71% dan kategori baik dengan rentang skor 70-84 dicapai oleh 9 siswa atau 

sebesar 26,47%. Untuk kategori cukup dengan rentang skor 60-69 berhasil dicapai 

oleh 11 siswa atau sebesar 32,35% sedangkan untuk kategori kurang dengan 

rentang skor 0-59 dicapai oleh 9 siswa atau sebesar 26,47%. 

 Untuk lebih jelasnya, pemerolehan nilai keterampilan menceritakan kembali 

siswa kelas VIIB SMP Futuhiyyah Mranggen Demak pada siklus I dapat dilihat 

pada diagram berikut ini. 
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Diagram 1 Hasil Tes Keterampilan Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Siklus I 

 

  Diagram di atas menunjukkan bahwa keterampilan menceritakan kembali cerita 

anak kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen dapat disimpulkan bahwa hasil tes 

keterampilan menceritakan kembali cerita anak siklus I masih perlu ditingkatkan 

karena hasil yang dicapai belum memenuhi target. Oleh karena itu, kekurangan-

kekurangan yang ada pada siklus I harus diperbaiki, agar nilai yang diperoleh 

siswa pada siklus II mencapai batas nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yaitu 70. Nilai dalam pembelajaran menceritakan kembali cerita anak tersebut 

berasal dari jumlah skor masing-masing aspek yang dinilai.  

Perincian hasil penelitian tes keterampilan menceritakan kembali cerita 

anak siswa untuk tiap aspek pada siklus I dijelaskan sebagai berikut. 
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4.1.1.2.1 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak Aspek Penguasaan 

Topik 

Penilaian aspek penguasaan topik difokuskan pada unsur-unsur cerita anak 

yaitu tema, tokoh, latar, alur, dan amanat. Hasil penilaian aspek penguasaan Topik 

dapat dilihat pada tabel 7 berikut. 

Tabel 7 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Aspek Penguasaan Topik Siklus I 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Bobot 

Skor 
Rata-Rata 

Siswa (%) 

1.  Sangat Baik 20 6 17,66 120 
 

 

Kategori 

Cukup 

2.  Baik 15 14 41,17 210 

3.  Cukup 10 14 41,17 140 

4.  Kurang 5 0 0 0 

Jumlah 34 100 470 

  

Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menceritakan 

kembali cerita ank aspek penguasan topik untuk kategori sangat baik dengan skor 

20 dicapai oleh 6 siswa atau sebesar 17,66%. Kategori baik dengan skor 15 

dicapai oleh 14 siswa atau sebesar 41,18%. Sisanya 14 siswa masuk dalam 

kategori cukup dengan skor 10 atau 41,71% dan kategori kurang dengan skor 5 

tidak ada siswa yang mencapainya. Dengan demikian, berdasarkan skor rata-rata 

pada aspek penguasaan topik dalam kategori baik yaitu sebesar 69,11. Dapat 

dikatakan bahwa secara garis besar siswa sudah cukup menguasai topik melaui 

tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. 
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4.1.1.2.2 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak Aspek Kemenarikan 

Penyajian Cerita 

Penilaian aspek kemenarikan penyajian cerita difokuskan pada 

keekspresifan siswa, percakapan antar tokoh-toohnya berkarakter, mengundang 

respon, dan melakukan gerakan yang menarik. Hasil tes aspek kemenarikan 

penyajian cerita dapat dilihat pada tabel 8 berikut.  

Tabel  8 Hasil Tes Keterampilan Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Aspek Kemenarikan Penyajian Cerita Siklus I 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Bobot 

skor 
Rata-Rata 

Siswa (%) 

1.  Sangat Baik 16 5 14,70 80 

 

 

Kategori Cukup 

2.  Baik 12 13 38,24 156 

3.  Cukup 8 14 41,18 112 

4.  Kurang 4 2 5,88 8 

Jumlah 34 100 356 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menceritakan kembali 

cerita anak aspek kemenarikan penyajian cerita untuk kategori sangat baik dengan 

skor 16 dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 14,70%. Selanjutnya kategori baik 

dengan skor 12 dicapai oleh 13 siswa atau sebesar 38,24%, kategori cukup dengan 

skor 8 dicapai oleh 14 siswa atau sebesar 41,18%, dan kategori kurang dengan 

skor 4 dicapai oleh 2 siswa atau sebesar 5,88%. Jadi, rata-rata skor pada aspek 

kemenarikan penyajian cerita sebesar 65,44. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa dalam menceritakan kembali masih kurang dibandingkan 
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dengan aspek lainnya. Beberapa siswa dalam menceritakan kembali belum bisa 

menyajikan cerita secara menarik.  

 

4.1.1.2.3 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak Aspek Kelancaran 

Penilaian aspek kelancaran difokuskan pada dalam menceritakan kembali 

ceita anak tidak tersendat-sendat, tidak menyelipkan bunyi-bunyi tertentu, tidak 

terlalu cepat, dan kalimatnya mudah dimengerti. Secara rinci hasil keterampilan 

menceritakan kembali cerita anak pada aspek kelancaran dapat dilihat pada tabel 

9 berikut ini.  

Tabel 9 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Aspek Kelancaran Siklus I 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Bobot 

Skor 
Rata-Rata 

Siswa (%) 

1.  Sangat Baik 16 4 11,77 64 

 

Kategori Cukup 

2.  Baik 12 9 26,47  108 

3.  Cukup 8 21 61,76 168 

4.  Kurang 4 0 0 0 

Jumlah  34 100 340 

 

Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menceritakan 

kembali cerita anak menunjukkan bahwa rata-rata skor aspek kelancaran yaitu 

sebesar 62,5 atau masuk pada kategori cukup. Tidak ada siswa yang mendapat 

skor kategori kurang. Kategori sangat baik dengan skor 16 dicapai oleh 4 siswa 

atau sebesar 11,77%, skor 12 dengan kategori baik dicapai oleh 9 siswa atau 

sebesar 26,47% dan kategori cukup dengan skor 8 dicapai oleh 21 siswa atau 
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sebesar 61,76%. Sebagian siswa telah lancar dalam menceritakan kembali cerita 

anak. 

 

4.1.1.2.4 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak Aspek Pilihan Kata 

(Diksi) 

Penilaian aspek pilihan kata (diksi) difokuskan pada ketepatan diksi, 

disesuaikan dengan pokok pembicaraan, mudah dipahami dan bervariasi. Hasil tes 

keterampilan menceritakan kembali cerita anak aspek diksi dapat diilihat pada 

tabel 10 berikut ini. 

Tabel  10 Hasil Tes Keterampilan Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Aspek Pilihan Kata (Diksi) Siklus I 

No Kategori Skor 
Frekuensi Bobot 

Skor 
Rata-rata 

Siswa (%) 

1.  Sangat baik 12 3 8,82 36 

 

Kategori Kurang 

2.  Baik 9 7 20.59 63 

3.  Cukup 6 21 61,76 126 

4.  Kurang 3 3 8,82 9 

Jumlah 34 100 234 

 

Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menceritakan 

kembali cerita anak pada aspek pilihan kata (diksi) untuk kategori sangat baik 

dengan skor 12 dicapai oleh 3 siswa atau sebesar 8,82%. Kategori baik dengan 

skor 9 dicapai oleh 7 siswa atau sebesar 20,59%. Kategori cukup dengan skor 6 

dicapai oleh 21 siswa atau sebesar 61,76%. Untuk kategori kurang dengan skor 3 

dicapai oleh 3 siswa atau sebesar 8,82%. Jadi, nilai rata-rata menceritakan 
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kembali cerita anak untuk aspek pilihan kata (diksi) sebesar 57,35. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menceritakan kembali cerita anak 

aspek pilihan kata (diksi) masih kurang dibanding dengan aspek lainnya. 

Beberapa siswa masih kesulitan dalam menentukan pilihan kata (diksi) yang tepat 

dalam menceritakan kembali cerita anak. 

 

4.1.1.2.5 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak Aspek Volume 

Suara 

 Penilaian aspek volume suara dalam menceritakan kembali cerita anak  

difokuskan pada penempatana tekanan, nada, kenyaringan suara, dan intonasi. 

Hasil tes aspek volume suara dalam menceritakan kembali dapat dilihat pada tabel 

11 berikut. 

Tabel  11 Hasil Tes Keterampilan Menceritakan Kembali 

Aspek Volume Suara Siklus I 

N

o 
Kategori Skor 

Frekuensi Bobot 

Skor 
Rata-rata 

Siswa (%) 

1.  Sangat baik 12 8 23,53 96 

 

Kategori Baik 

2.  Baik 9 18 52,94 162 

3.  Cukup 6 7 20,59 42 

4.  Kurang 3 1 2,94 3 

Jumlah 34 100 303 

  

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam 

menceritakan kembali cerita anak pada aspek volume suara untuk kategori sangat 

baik dengan skor 12 dicapai oleh 8 siswa atau sebesar 23,53%. Kategori baik 
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dengan skor 9 dicapai oleh 18 siswa atau sebesar 52,94%. Kategori cukup dengan 

skor 6 dicapai oleh 7 siswa atau sebesar 20,59%. Untuk kategori kurang dengan 

skor 3 dicapai oleh 1 siswa atau sebesar 2,94%. Jadi, skor rata-rata yang dicapai 

siswa pada aspek volume suara sebesar 74,2 atau masuk kategori baik. 

 

4.1.1.2.6 Hasil Tes Menceritakan Kembali Aspek Penampilan 

 Penilaian aspek penampilan difokuskan pada kepercayaan diri, mimik 

sesuai tokoh cerita, gestur sesuai dengan isi cerita, sikap wajar, tenang, dan tidak 

kaku. Secara rinci hasil keterampilan menceritakan kembali cerita anak siswa 

pada aspek penampilan dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini. 

Tabel 12 Hasil Tes Keterampilan Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Aspek Penampilan Siklus I 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Bobot 

Skor 
Rata-rata 

Siswa (%) 

1.  Sangat baik 12 1 2,94 12 

 

 

Kategori Cukup 

2.  Baik 9 19 55,88 171 

3.  Cukup 6 13 38,24 78 

4.  Kurang 3 1 2,94 3 

Jumlah 34 100 264 

 

Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menceritakan 

kembali cerita anak aspek penampilan untuk kategori sangat baik dengan skor 12 

dicapai oleh 1 siswa atau sebesar 2,94%. Kategori baik dengan skor 9 dicapai oleh 

19 siswa atau sebesar 55,88%, kategori cukup dengan skor 6 dicapai oleh 13 
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siswa atau sebesar 38,24%, dan kategori kurang dengan skor 3 dicapai oleh 1 

siswa atau sebesar 2,94%.  

 

4.1.1.2.7 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak Aspek Penggunaan 

Media 

Penilaian aspek penggunaan media difokuskan pada keberaturan 

penggunaan media, diposisikan tidak menutupi pencerita, dan tidak mengganggu 

konsentrasi dalam menceritakan kembali cerita anak. Hasil penilaian aspek 

penggunaan media dapat dilihat pada tabel 13 berikut. 

Tabel 13 Hasil Tes Keterampilan Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Aspek Penggunaan Media Siklus I 

No Kategori Skor 
Frekuensi Bobot 

Skor 
Rata-rata 

Siswa (%) 

1.  Sangat baik 12 3 8,82 36 

 

 

kategori Cukup 

2.  Baik 9 20 58,83 180 

3.  Cukup 6 10 29,41 60 

4.  Kurang 3 1 2,94 3 

 Jumlah  34 100 279 

 

Data di atas menunjukkan bahwa keterampilan menceritakan kembali 

cerita anak pada aspek penggunaan media untuk kategori sangat baik dengan skor 

12 dicapai oleh 3 siswa atau sebesar 8,82%. Kategori baik dengan skor 9 dicapai 

oleh 20 siswa atau sebesar 58,83%. Untuk kategori cukup dengan skor 6 dicapai 

oleh 10 siswa atau sebesar 29,41% dan kategori kurang dengan skor 3 dicapai 
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oleh 1 siswa atau sebesar 2,94%. Dengan demikian, skor rata-rata aspek 

penggunaan media sebesar 68,38 atau berkategori cukup. 

 

4.1.1.3 Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Menceritakan Kembali Cerita 

Anak melalui Teknik Deonstrasi dengan Media Boneka Upin dan Ipin 

Siklus I 

Perubahan perilaku siswa pada siklus I menjelaskan lima aspek yaitu (1) 

kesiapan siswa mengikuti pembalajaran dengan indikator; siswa selalu siap 

menjawab dan aktif bertanya apabila menemukan kesulitan, (2) keseriusan dalam 

kegiatan pembelajaran dengan indikator; siswa serius memperhatikan penjelasan 

guru, (3) ketertarikan yang memotivasi siswa dalam menceritakan kembali 

melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin Ipin dengan indikator; 

siswa tertarik terhadap media yang digunakan oleh guru, (4) keaktifan siswa 

selama melaksanakan pembelajaran dengan indikator; siswa aktif berpartisipasi 

dalam diskusi kelompok, (5) kepercayaan diri dalam menceritakan kembali di 

depan kelas dengan indikator; siswa percaya diri dalam menceritakan kembali. 

Hasil observasi perilaku siswa pada siklus I dijelaskan pada tabel 14 berikut. 

Tabel 14 Hasil Observasi Perilaku Siswa Siklus I 

No. Aspek Observasi Frekuensi 

Siswa (%) 

1.  kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 

a. siswa selalu siap menjawab dan aktif 

bertanya apabila menemukan kesulitan 

 

18 

 

52,94 

 

2.  keseriusan dalam kegiatan pembelajaran 

a. siswa serius memperhatikan penjelasan guru 

25 

 

73,52 
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3.  ketertarikan yang memotivasi siswa dalam 

menceritakan kembali melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin Ipin 

a. siswa tertarik terhadap media yang 

digunakan oleh guru 

30 

 

 

88,23 

 

4.  keaktifan siswa selama melaksanakan 

pembelajaran 

a. siswa aktif berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok 

15 

 

44,11 

 

5.  kepercayaan diri dalam menceritakan kembali 

di depan kelas 

a. siswa percaya diri dalam menceritakan 

kembali 

11 32,35 

Rata-Rata 

99  

19,8 atau 58,  

Keterangan: 

Sangat Baik  : >85% 

Baik  : 76-85% 

Cukup  : 60-75% 

Kurang : <60% 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui sebagian besar siswa menunjukkan 

sikap positif dalam pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin. Dalam pembelajaran 

menceritakan kembali cerita anak siklus I tentang kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran tercatat sebanyak 18 siswa atau 52,94% sudah siap mengikuti 

pembelajaran dan siswa selalu siap menjawab dan aktif bertanya apabila 

menemukan kesulitan.  
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Berdasarkan observasi yang dilakukan pada perilaku keseriusan siswa 

mengikuti pembelajaran diperoleh data 25 siswa atau 73,52% serius 

memperhatikan penjelasan guru dan tidak gaduh selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

Dari pengamatan pada siklus I mengenai ketertarikan yang memotivasi 

siswa dalam menceritakan kembali melalui teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin tercatat sebanyak 30 siswa atau 88,23% mempehatikan 

dengan cermat dan siswa tertarik pada media yang digunakan oleh guru. 

Observasi yang dilakukan pada siklus II tentang keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran diperoleh data 15 siswa atau 44,11% menunjukkan keaktifan 

siswa berpartisipasi dalam diskusi kelompok selama melaksanakan pembelajaran. 

Untuk observasi yang telah dilakukan pada siklus I mengenai kepercayaan diri 

dalam menceritakan kembali di depan kelas tercatat 11 siswa atau 32,35% 

menunjukkan perilaku percaya diri siswa dalam menceritakan kembali. 

Berdasrkan hasil yang diperoleh melalui observasi pada siklus I dapat 

disimpulkan rata-rata pencapaian aspek pada siklus ini adalah 19,8 atau 58,23% 

atau pada kategori kurang. Perincian hasil observasi perilaku siswa untuk tiap 

aspek pada siklus I dijelaskan sebagai berikut. 

 

4.1.1.3.1 Kesiapan Siswa Mengikui Pembelajaran Siklus I  

Hasil observasi tentang kondisi kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 

menunjukkan 18 siswa atau 52,94% siap mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat 

dilihat dari jurnal guru bahwa kondisi siswa yang sudah berada di kelas. mereka 
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telah berada ditempat duduknya masing-masing. Pada saat guru akan memulai 

pembelajaran siswa sudah menyiapkan buku-buku bahasa Indonesia beserta alat 

tulis yang diperlukan dalam pembelajaran. Akan tetapi masih ada sebagian siswa 

yang belum siap memulai pembelajaran. 

Dari hasil dokumentasi foto siklus I, kondisi siswa siap mengikuti 

pembelajaran cukup baik. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 6 Kesiapan Siswa Mengikuti Pembelajaran Siklus I 

 

4.1.1.3.2 Keseriusan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi siklus I tentang keseriusan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menunjukkan sebanyak 25 siswa serius mengikuti 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak. Hal ini dapat dilihat dari ketika 

guru menjelaskan unsur-unsur cerita anak serta cara dan hal-hal yang harus 

diperhatikan saat menceritakan kembali, siswa memperhatikan.  

Pada saat guru menjelaskan unsur-unsur cerita anak serta cara dan 

langkah-langkah menceritakan kembali dengan penggunaan media boneka Upin 

dan Ipin, siswa memperhatikan penjelasan materi yang diajarkan oleh guru 

meskipun masih ada beberapa siswa yang sibuk sendiri dan tidak memperhatikan 

penjelasan materi. 
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Keseriusan siswa dapat diketahui juga melalui jurnal guru, sebagian 

besar siswa mengikuti pembelajaran dengan tenang dan tidak melakukan tindakan 

yang mengganggu teman. Namun masih ada beberapa siswa yang berbincang-

bincang dengan teman di samping, depan, dan belakang. Serta salah satu siswi 

sibuk mengoperasikan telepon genggam. 

Dari hasil dokumentasi siklus I, keseriusan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa siswa yang kurang 

serius,  

 

 

 

 

 

Gambar 7 Keseriusan Siswa Mengikuti Pembelajaran Siklus I 

 

4.1.1.3.3 Ketertarikan yang Memotivasi Siswa dalam Menceritakan 

Kembali melalui Teknik Demonstrasi dengan Media Boneka Upin 

dan Ipin Siklus I 

Berdasarkan observasi yang dilakukan tentang ketertarikan siswa 

terhadap pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin seluruh siswa yaitu 30 siswa 

tertarik terhadap teknik dan media yang digunakan. 
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Dalam jurnal siswa, sebagian siswa menyebutkan bahwa teknik dan 

media yang digunakan memudahkan siswa dalam menceritakan kembali cerita 

anak dan dapat menceritakan kembali secara bertahap.  

Aspek ketertarikan siswa dengan teknik dan media yang digunakan 

juga terlihat dari jurnal guru. Dijelaskan bahwa siswa tertarik mengikuti 

pembelajaran menceritakan kembali dengan teknik demonstrasi, siswa dengan 

tekun mengikuti langkah-langkah menceritakan kembali yang dipandu oleh guru, 

walaupun kadang-kadang ada beberapa siswa yang masih kurang sabar untuk 

menyelesaikan cerita. Berdasarkan hasil wawancara siswa yang mendapat nilai 

tinggi  dan nilai sedang mengaku senang, termotivasi, dan terbantu karena 

menceritakan kembali dengan media boneka Upin dan Ipin. sedangkan siswa 

yang memiliki nilai rendah tidak menyukai pembelajaran menceritakan kembali. 

  Ketertarikan siswa terhadap teknik dan media yang digunakan juga dapat 

dilihat dari dokumentasi berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Ketertarikan siswa dalam Pembelajaran Menceritakan Kembali 

Siklus I 
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4.1.1.3.4 Keaktifan Siswa Selama Melaksanakan Pembelajaran Siklus I 

Observasi yang dilakukan terhadap keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran diperoleh data belum ada separuh dari jumlah siswa yang aktif 

selama proses pembelajaran. Sekitar 15 siswa yang aktif. 

Pada saat guru memberikan pertanyaan pancingan kepada siswa 

mengenai materi pembelajaran sekitar 15 siswa merespon dan memberikan 

berbagai jawaban yang diketahui. Siswa juga aktif bertanya baik mengenai materi 

pembelajaran maupun tugas yang diberikan guru jika mereka merasa belum 

paham. Akan tetapi, masih ada beberapa siswa juga cenderung memilih diam saat 

guru menanyakan kejelasan materi. Selain itu, siswa juga aktif berpartisipasi di 

dalam kelompoknya. Ketika proses menceritakan kembali cerita anak berlatih 

menceritakan kembali jika mengalami kesulitan siswa akan mengangkat tangan 

untuk bertanya kepada guru, kemudian guru akan mendatangi siswa tersebut dan 

memberikan bimbingan.  

Dari jurnal guru selama proses menceritakan kembali cerita anak, 

perilaku siswa belum terlihat aktif pada saat guru memberikan pertanyaan 

pancingan kepada siswa mengenai materi menceritakan kembali. Sebagian 

memberikan respon dan berbgaia jawaban yang diketahui. Siswa juga aktif 

bertanya baik mengenai materi pembelajaran yang diberikan guru jika mereka 

merasa belum paham.  

Keaktifan siswa selama proses pembelajaran siklus I juga dapat dilihat 

dari dokumentasi berikut ini. 
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Gambar 9 Keaktifan siswa dalam pembelajaran Menceritakan Kembali 

Siklus I 

 

4.1.1.3.5 Kepercayaan diri dalam Menceritakan Kembali di Depan Kelas 

Siklus I 

Berdasarkan observasi yang dilakukan tentang kepercayaan diri siswa 

terhadap pembelajaran menceritakan kembali cerita anak di depan kelas melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin sebanyak 11 siswa yang 

merasa percaya diri ketika menceritakan kembali. 

Kepercayaan diri siswa dalam menceritakan kembali juga dapat dilihat 

dari jurnal siswa. Dalam jurnal siswa, sebagian siswa menyebutkan bahwa masih 

belum percaya diri dan malu-malu saat menceritakan kembali di depan kelas.  

Aspek kepercayaan diri siswa dalam menceritakan kembali juga terlihat 

dari jurnal guru. Dijelaskan bahwa masih ada beberapa siswa  masih belum 

percaya diri dan malu-malu saat menceritakan kembali di depan kelas, siswa 

terlihat menghapal cerita daripada berlatih menceritakan kembali dengan 

menggunakan boneka Upin dan Ipin sehingga siswa masih kurang percaya diri, 

masih terlihat kaku, mimik dan gestur yang kurang sesuai dengan isi cerita, selain 
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itu, siswa sudah cukup baik untuk menggunakan media boneka Upin dan Ipin 

dalam menceritakan kembali tetapi masih ada beberapa siswa yang menggunakan 

media diposisikan di depan mulut sehingga pendengar tidak memahami apa yang 

diceritakan. Siswa dengan tekun mengikuti langkah-langkah menceritakan 

kembali yang dipandu oleh guru, walaupun kadang-kadang ada beberapa siswa 

yang masih kurang sabar untuk menyelesaikan cerita. 

Kepercayaan diri siswa dalam menceritakan kembali dapat dilihat dari 

dokumentasi berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Kepercayaan Diri saat Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Siklus I 

 

4.1.1.4 Refleksi Siklus I 

Secara umum, pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin yang dilakukan dapat 

diikuti siswa dengan baik, walaupun nmasih beum sesuai dengan yang 

diharapkan. Masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan dan kurang 

antusias dalam pembelajaran menceritakan kembali cerita anak. Beberapa siswa 

awalnya belum tertarik dengan pembelajaran menceritakan kembali cerita anak 
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menjadi tertarik terhadap pembelajaran menceritakan kembali cerita anak. 

Sebagian besar siswa menjadi lebih antusias dan bersemangat mengikuti 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak. Melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin, siswa memperoleh kemudahan dalam 

memperagakan, mengekspresikan karakter tokoh, dan menyajikan cerita menjadi 

lebih menarik. 

Berdasarkan hasil tes siklus 1 dapat diketahui bahwa keterampilan siswa 

dalam menceritakan kembali cerita anak belum memuaskan, baik dari segi tes 

maupun nontes. Dari hasil yang didapat pada siklus I bahwa rata-rata skor yang 

didapat siswa sebesar 67,35 dengan kategori cukup, hasil ini belum bisa dikatakan 

baik karena belum mencapai batas ketuntasan belajar yaitu 70. Untuk aspek 

penguasaan topik kategori sangat baik dengan rentang skor baik dengan skor 

sebesar 69,11, aspek kemenarikan penyajian cerita kategori cukup dengan skor 

sebesar 65,44, aspek kelancaran kategori cukup dengan rentang skor 62,5, aspek 

pilihan kata kategori kurang dengan rentang skor 57,35, aspek volume suara 

kategori cukup dengan rentang skor 69,12, aspek penampilan kategori cukup 

dengan rentang skor 64,70, dan aspek penggunaan media kategori cukup dengan 

rentang skor 68,38. 

 Hasil nontes meliputi observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto 

menunjukan hasil yang belum maksimal, masih ada beberapa siswa yang 

berperilaku negatif. Ada siswa yang tidak memperhatikan guru saat menjelaskan 

mengenai meteri cara menceritakan kembali cerita anak, menengok ke belakang, 

ke luar kelas, sibuk sendiri saat guru menjelaskan, berbicara dengan teman di luar 
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diskusi, ada juga yang melihat pekerjaan temannya saat membuat kerangka cerita 

untuk menceritakan kembali. 

 Dalam siklus I ini, siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran dan 

mereka juga belum begitu memahami penjelasan guru. Siswa cenderung malu 

bertanya bila mendapat kesulitan dalam proses pembelajaran, siswa juga 

cernderung memilih diam saat guru menanyakan kejelasan materi pada siswa.  

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan menceritakan 

kembali cerita anak masih perlu ditingkatkan lagi karena pada siklus I hasilnya 

masih sebatas cukup dan belum mencapai hasil baik atau sangat baik. Karena 

proses pembelajaran pada siklus I belum optimal, maka diperlukan adanya 

tindakan siklus II.  

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh peneliti 

dalam kegiatan pembelajaran menceritakan kembali siklus II antara lain: pertama 

untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menentukan diksi yang tepat, guru akan 

mengatasinya dengan cara menyuruh siswa untuk membaca contoh teks cerita 

anak sehingga dapat menambah perbendaharaan kata pada diri siswa. Kedua guru 

akan memandu siswa secara langsung dengan melakukan pendekatan kepada 

siswa-siswa yang merasa kesulitan dalam menceritakan kembali dan membantu 

siswa untuk menemukan kata-kata yang sesuai. Ketiga untuk mengatasi sikap-

sikap negatif yang muncul pada diri siswa saat proses pembelajaran berlangsung, 

guru akan lebih membimbing siswa ketika proses pembelajaran menceritakan 

kembali berlangsung dan untuk lebih memotivasi siswa, guru akan memberikan 
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reward kepada siswa yang berani bertanya dan memberikan tanggapan saat proses 

pembelajaran.  

Pada pembelajaran siklus II guru membacakan hasil menceritakan kembali 

cerita anak pada siklus I, dan menjelaskan letak kesalahan yang telah dilakukan 

siswa serta solusi agar siswa dapat menceritakan kembali  menjadi lebih baik lagi. 

Siklus II ini diharapkan dapat meningkatkan nilai siswa dalam menceritakan 

kembali cerita anak serta dapat mengubah sikap dan perilaku siswa ke arah yang 

lebih positif terhadap pembelajaran menceritakan kembali cerita anak. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

Siklus II ini merupakan tindakan lanjutan dari penelitian menceritakan 

kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media boneka upin dan 

Ipin siklus I. Tindakan siklus II dilaksanakan sebagai perbaikan siklus I dan 

penguat hasil yang dicapai. Penelitian siklus II dilaksanakan dengan rencana dan 

persiapan yang lebih matang lagi dengan mempertahankan hal yang sudah baik 

dan memperbaiki kekurangan-kekurangan pada siklus I. Pelaksanaan 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin pada siklus II sama dengan siklus I, yaitu 

terdiri atas tes dan nontes. Hasil nontes dalam proses pembelajaran berlangsung 

dan perubahan perilaku diperoleh dari hasil observasi, jurnal siswa dan guru, hasil 

wawancara, dan dokumentasi foto Hasil selengkapnya mengenai hasil tes dan 

nontes siklus II ini diuraikan secara rinci sebagai berikut. 
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4.1.2.1 Proses Pembelajaran Menceritakan Kembali Cerita Anak melalui 

Teknik Demonstrasi dengan Media Boneka Upin dan Ipin Siklus II 

Proses pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin yaitu (1) suasana kelas yang 

kondusif pada saat pembelajaran menceritakan kembali melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, (2)  keintensifan reaksi dan 

respon dalam menceritakan kembali ceritak anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin, (3) Keintensifan interaksi dan kerja sama 

antarsiswa dalam pembelajaran menceritakan kembali ceritak anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, (4) proses siswa menceritakan 

kembali meliputi, penguasaan topik, kemenarikan penyajian cerita, kelancaran, 

pilihan kata (diksi), volume suara, penampilan, dan penggunaan media, (5) 

terbangunnya suasana yang reflektif ketika kegiatan refleksi. Proses pembelajaran 

menceritakan kembali cerita anak dijelaskan pada tabel 15 berikut. 

Tabel 15 Hasil Proses Pembelajaran Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Siklus II 

No. Aspek 
Frekuensi 

Siswa (%) 

1.  Kondusifnya suasana kelas saat pembelajaran 

menceritakan kembali melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin 

30 88,23 

2.  Keintensifan reaksi dan respon dalam 

menceritakan kembali ceritak anak melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin 

dan Ipin 

34 100 
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3.  Keintensifan interaksi dan kerja sama 

antarsiswa dalam pembelajaran menceritakan 

kembali ceritak anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin 

26 76,47 

4.  Kondusifnya siswa saat menceritakan kembali 

cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan 

media boneka Upin dan Ipin di depan kelas. 

30 88,23 

5.  Terbangunnya suasana yang reflektif ketika 

kegiatan refleksi 
30 88,23 

Rata-Rata 

150 

 

= 30 atau 

88,23% 

Keterangan: 

Sangat Baik  : >85% 

Baik  : 76-85% 

Cukup  : 60-75% 

Kurang : <60% 

 

Berdasarkan hasil data tabel 15 di atas, dapat diketahui bahwa 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin berlangsung cukup baik. Tercatat sebanyak 

30 siswa dari jumlah keseluruhan 34 anak 88,23% siap mengikuti pembelajaran. 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kekondusifan suanana kelas saat 

pembelajaran menceritakan kembali melalui teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin termasuk dalam kategori sangat baik. Sebagian besar siswa 

sudah terlihat siap untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat ketika guru 

melakukan apersepsi dengan pemberian pertanyaan pancingan pada siswa, 
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suasana kelas saat pembelajaran menceritakan kembali cerita anak cukup tenang, 

sebagian siswa serius mengikuti arahan guru dalam menceritakan kembali cerita 

anak. Selain itu, suasana dan kondisi kelas saat proses berlatih menceritakan 

kembali berlangsung lebih kondusif sebagian besar siswa lebih fokus dan lebih 

berkonsentrasi terhadap kerangka cerita dalam menceritakan kembali di depan 

kelas. Dalam aktivitas menceritakan kembali cerita anak siklus I, sesekali ada 

siswa yang membuat suasana kelas kurang kondusif dengan melontarkan candaan 

kepada siswa lain yang tampil di depan kelas untuk menceritakan kembali. 

Suasana yang semakin ricuh ketika seisi kelas menyahuti candaan dari siswa 

tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menurunkan mental siswa dalam 

menceritakan kembali di depan kelas. Namun, pada siklus II peristiwa serupa 

tidak terjadi dalam menceritakan kembali. 

 Dari jurnal guru juga dapat digunakan untuk mengetahui kondusifnya 

suasana kelas pada saat pembelajaran menceritakan kembali bahwa guru 

menjelaskan bahwa suasana saat pembelajaran menceritakan kembali cerita anak 

siswa berjalan lebih kondusif, baik dan lancar dibandingkan pembelajaran siklus 

I. Secara keseluruhan siswa antusias dan memberi respon positif terhadap 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak.  

Selain hasil obsevasi dan jurnal guru, suasana kelas saat proses 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin juga terlihat dari dokumentasi foto. Hasil 

dokumentasi foto yang diperoleh menunjukkan bahwa kondusifnya suasana kelas 

saat menceritakan kembali cerita anak berlangsung kondusif dibandingkan siklus 
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I pada pembelajaran menceritakan kembali cerita anak di kelas. Hasil 

dokumentasi foto sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Suasana Kelas saat Pembelajaran Menceritakan Kembali 

Cerita Anak Siklus II 

 

Aspek kedua keintensifan reaksi dan respon dalam menceritakan kembali 

ceritak anak melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin 

siswa mengikuti pembelajaran diperoleh data 34 siswa atau 100% serius 

memberikan reaksi yaitu dengan merespon dan memperhatikan penjelasan guru 

selama proses pembelajaran berlangsung tergolong kategori sangat baik. Proses 

keintensifan dan respon dalam menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin berupa tahapan yang berisi 

tentang diberikannya penjelasan mengenai cara, langkah serta hal-hal yang 

diperhatikan ketika menceritakan kembali. Respon siswa mengenai penerapan 

teknik demonstrasi dan media boneka Upin dan Ipin sangat membantu siswa 

dalam menceritakan kembali cerita anak.  

Hasil jurnal siswa menunjukkan bahwa siswa senang mengikuti proses 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak dengan memperhatikan ekspresi 
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yang tepat disertai gerak-gerik dan mimik sesuai dengan watak tokoh dengan 

teknik demonstrasi dan media boneka Upin dan Ipin. Siswa juga merasa lebih 

santai dan senang saat mengikuti pembelajaran menceritakan kembali. Siswa juga 

menyebutkan dengan adanya siklus II siswa lebih bersemangat dan bersungguh-

sungguh dalam pembelajaran menceritakan kembali dikarenakan proses 

pembelajaran lebih menarik dibandingkan sebelumnya. 

Dari jurnal guru juga dijelaskan bahwa dalam proses menceritakan 

kembali cerita anak dengan teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipinberlangsung lebih intensif memberikan interaksi dan respon dibandingkan 

siklus I. sebagian besar siswa sudah mampu untuk mengekspresikan karakter 

tokoh yang sesuai dengan hal-ha yang diperhatikan ketika menceritakan kembali, 

selain itu  mereka tidak ragu lagi ketika menceritakan kembali di depan kelas. 

Selain observasi, wawancara, dan jurnal guru, proses keintensifan reaksi 

dan respon dalam menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin juga terlihat dari dokumentasi foto.  

Dokumentasi foto sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Keintensifan Reaksi dan Respon dalam Menceritakan Kembali 

Cerita Anak Siklus II 



 

 

137 

Aspek ketiga, keintensifan interaksi dan kerja sama antarsiswa dalam 

pembelajaran menceritakan kembali ceritak anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin tercatat sebanyak 26 siswa atau 76,47% 

tergolong dalam kategori baik yaitu siswa melakukan interaksi siswa 

berpartisipasi dalam diskusi kelompok selama melaksanakan pembelajaran. Guru 

memberikan contoh demonstrasi menceritakan kembali cerita anak yang baik 

berdasarkan aspek yang diperhatikan dalam menceritakan kembali cerita anak, 

serta memberikan pengarahan kepada siswa saat proses latihan. Sebagian besar 

siswa sudah aktif dan antusias saat kegiatan latihan berlangsung. Mereka aktif 

bertanya ketika ada hal yang belum mereka pahami, serta tidak malu dan ragu-

ragu untuk memerankan karakter tokoh ketika proses latihan menceritakan 

kembali cerita anak meskipun ada guru yang memantau jalannya proses 

menceritakan kembali cerita anak. Pada proses siswa membentuk lima kelompok, 

tiap kelompok terdiri atas 4 orang. Guru membagikan teks cerita anak kemudian 

mempelajari cerita yang telah didapat serta mengidentifikasi unsur-unsur cerita 

anak dan membuat kerangka cerita agar mempermudah dalam kegiatan 

menceritakan kembali. Setelah itu, siswa berlatih menceritakan kembali dengan 

media boneka Upin dan Ipin sesuai dengan cerita yang diperoleh. Guru mengundi 

kelompok untuk tampil dan dipertunjukkan pada kelompok lain. Setelah itu 

kelompok yang mendapat giliran maju ke depan kelas untuk menceritakan 

kembali dengan media boneka Upin dan Ipin secara bergantian, yaitu dengan 

melanjutkan cerita dari temannya dan begitu seterusnya sampai cerita selesai. 
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Selain hasil observasi dan jurnal guru dalam menceritakan kembali juga 

terlihat dari dokumentasi foto. Hasil dokumentasi foto sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Keintensifan Interaksi dan Kerja Sama Antarsiswa 

dalam Pembelajaran Menceritakan Kembali Cerita Anak Siklus II 

 

Aspek keempat, kondusifnya siswa saat menceritakan kembali diperoleh 

data sebanyak 30 siswa atau 88% menunjukkan sebagian siswa terlihat percaya 

diri untuk menceritakan kembali sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.  

Sebagian siswa sudah dapat memerankan karakter tokohnya sesuai dengan teks 

cerita tanpa ada rasa malu dan ragu dengan memperhatikan hal-hal yang 

diperhatikan ketika menceritakan kembali. Dalam aktivitas menceritakan kembali 

cerita anak pada siklus I, sesekali ada siswa yang melontarkan candaan kepada 

siswa yang lain yang sedang tampil di depan kelas. Hal ini membuat konsentrasi 

siswa menjadi buyar sehingga sebagian siswa ada yang lupa dengan apa yang 

ingin diucapkan. Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk menurunkan mental 

siswa dalam menceritakan kembali di depan kelas. Namun, pada siklus II 

peristiwa serupa tidak terjadi dalam menceritakan kembali.  

Dari jurnal guru juga dijelaskan bahwa kondisi siswa saat proses 

menceritakan kembali cerita anak dengan memperhatikan aspek yang harus 
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diperhatikan dalam menceritakan kembali berlangsung baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan siswa  bertanggung jawab dalam menceritakan kembali cerita 

anak.  

Dari jurnal siswa menunjukkan sebagian siswa sudah belajar menceritakan 

kembali cerita anak berdasarkan aspek yang telah ditentukan dalam menceritakan 

kembali. Siswa juga merasa senang dengan kegiatan menceritakan kembali. 

Selain itu, beberapa siswa masih mengalami kesulitan untuk mengekspresikan 

yang disertai gerak-gerik dan mimik sesuai dengan watak tokoh dalam 

menceritakan kembali. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan beberapa 

bimbingan dari guru. 

Selain hasil observasi, jurnal siswa, dan jurnal guru dalam menceritakan 

kembali juga terlihat dari dokumentasi foto. Hasil dokumentasi foto sebagai 

berikut. 

   

 

 

 

 

Gambar 14 Kondusifnya Siswa Saat Menceritakan Kembali di Depan Kelas 

Siklus II 

Selanjutnya, aspek kelima terbangunnya suasana yang reflektif ketika saat 

kegiatan refleksi pda akhir pembelajaran hasil observasi menunjukkan 30 siswa 

atau 88,23% siswa menunjukkan kategori sangat baik saat kegiatan refleksi 
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sehingga terbangun suasana reflektif ketika kegiatan refleksi berlangsung. Pada 

tahap ini merupakan tahap terakhir proses pembelajaran dalam siklus II, guru dan 

siswa melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Kegiatan 

refleksi ini bertujuan untuk menjadikan proses pembelajaran berikutnya lebih baik 

dengan mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ketika proses 

pembelajaran berlangsung. Siswa dan guru bersama-sama melakukan tahapan 

evaluasi untuk mengukur sejauh mana siswa memahami pembelajaran 

menceritakan kembali siklus II. 

Berdasarkan jurnal guru, proses kegiatan refleksi yaitu proses refleksi 

dengan suasana kelas lebih reflektif dibandingkan pada pembelajaran siklus I. 

Guru juga menyeutkan sebagian besar siswa dengan seksama memperhatikan 

kekurangan apa saja yang dialami saat proses pembelajaran, setelah siswa 

mengetahui kekurangannya, lalu siswa diberi solusi dan motivasi agar siswa dapat 

senantiasa memperbaiki kekurangannya dalam belajar. 

Berdasarkan wawancara dan jurnal siswa, proses refleksi adalah guru 

mendengarkan saran dan kesan siswa untuk pembelajaran yang lebih baik untuk 

kedepannya.  

Refleksi dan evaluasi berperan penting karena pada kegiatan ini guru akan 

mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

menceritakan kembali melalui teknik demontrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin akan membuat proses pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Siswa 

dengan seksama memperhatikan penjelasan guru tentang seluruh proses 

pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga siswa menyadari kekurangan saat 
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pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. 

Selain hasil observasi, jurnal siswa, dan jurnal guru dalam menceritakan 

kembali juga terlihat dari dokumentasi foto. Hasil dokumentasi foto sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 15 Suasana yang Reflektif Ketika Kegiatan Refleksi Siklus II 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui observasi, jurnal, wawancara, 

dan dokumentasi foto pada siklus I dapat disimpulkan rata-rata pencapaian aspek 

pada siklus ini adalah 30 atau 88,23% atau pada kategori sangat baik. Hal ini 

terlihat bahwa kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menceritakan 

kembali melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin dapat 

dikatakan maksimal dan hasilnya memuaskan.  

Berdasarkan jurnal siswa terhadap penggunaan teknik demonstrasi dengan 

media boneka Upin dan Ipin, siswa merasa senang dan tertarik dengan teknik dan 

media yang digunakan dalam pembelajaran. Dengan teknik demonstrasi siswa 

menjadi percaya diri dalam menceritakan kembali karena mereka maju ke depan 

kelas bersama-sama dengan teman sekelompoknya. Media boneka Upin dan Ipin 

menjadikan mereka antusias untuk menceritakan kembali dan mereka sangat 
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senang menceritakan kembali dengan media boneka Upin dan Ipin. Ketika 

menceritakan kembali, siswa menjadi percaya diri untuk menceritakan kembali di 

depan kelas dan bersemangat untuk menceritakan kembali dengan media boneka 

Upin dan Ipin.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin pada siklus II ini berjalan sangat baik, dari 

kegiatan pendahuluan hingga penutup sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

4.1.2.2 Hasil Tes Siklus II 

 Hasil tes siklus II ini merupakan data lanjutan dari data tes siklus I dalam 

diterapkannya pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin. Media yang digunakan masih 

tetap sama yaitu berupa boneka Upin dan Ipin. Kriteria penilaian dalam siklus II 

masih tetap sama dengan kriteria penilaian pada siklus II yang meliputi 7 aspek, 

yaitu: (1) penguasaan topik, (2) kemenarikan penyajian cerita, (3) kelancaran, (4) 

pilihan kata (diksi), (5) volume suara, (6) penampilan, dan (7) penggunaan media.   

 Secara umum hasil tes keterampilan menceritakan kembali cerita anak melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin pada siklus II dapat 

digambarkan pada tabel 16 berikut ini. 
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Tabel 16 Hasil Tes Keterampilan Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Siklus II 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Rata-Rata 

Nilai Siswa (%) 

1.  Sangat Baik 85-100 11 32,35 971 

 

kategori baik 

2.  Baik 70-84 20 58,83 1514 

3.  Cukup 60-69 3 8,82 205 

4.  Kurang 0-59 0 0 0 

Jumlah 34 100 2690 

   

 Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil tes keterampilan 

menceritakan kembali cerita anak yang didapat siswa kelas VII-B dalam siklus II 

sebesar 79,11 dengan kategori baik. Dari 34 siswa untuk kategori sangat baik 

dengan rentang skor 85-100 dicapai oleh 11 siswa atau sebesar 32,35% dan 

kategori baik dengan rentang skor 70-84 dicapai oleh 20 siswa atau sebesar 

58,83%. Kategori cukup dengan rentang skor 60-69 dicapai oleh 3 siswa atau 

sebesar 8,82%. Untuk kategori kurang dengan rentang skor 0-59 tidak ada siswa 

yang mencapainya. 

 Untuk lebih jelasnya, pemerolehan nilai keterampilan menceritakan kembali 

cerita anak siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen pada siklus II dapat 

dilihat pada diagram berikut ini. 
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Diagram 2 Hasil Tes Keterampilan Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Siklus II 

Diagram di atas menunjukkan bahwa keterampilan menceritakan kembali 

cerita anak siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen pada siklus II ini 

sebagian besar berkategori baik, yaitu sebesar 58,83%, kategori sangat baik 

sebesar 32,35%, kemudian kategori cukup sebesar 8,82%, dan kategori kurang 

sebesar 0%.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada siklus II kemampuan 

siswa dalam menceritakan kembali cerita anak sudah mencapai target dengan 

rata-rata 79.11, karena sudah mencapai batas ketuntasan yang ditentukan yaitu 70. 

Keterampilan menceritakan kembali cerita anak pada siswa kelas VII-B 

SMP Futuhiyyah Mranggen ini mengalami peningkatan disebabkan oleh beberapa 

hal, di antaranya, kemampuan siswa pada siklus II untuk menceritakan kembali 

cerita anak dengan lebih baik setelah mendapatkan motivasi dan arahan dari guru. 

Siswa juga lebih memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita anak terutama 

diksi dan kemenarikan penyajian cerita. Penjelasan yang diberikan oleh guru pada 
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siklus II terkesan tidak kaku dan terpaku pada materi menceritakan kembali saja. 

Media dan teknik yang digunakan guru sangat menentukan keberhasilan 

pembelajaran, siswa merasa lebih santai dan tidak tertekan dalam menceritakan 

kembali. Hal tersebut yang menunjukkan keberhasilan guru dalam menerapkan 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin dalam pembelajaran 

menceritakan kembali. Terbukti pada siklus II ini siswa mampu menyajikan cerita 

dengan lebih baik, serta dapat menceritakan kembali cerita anak dengan 

memperhatikan cara dan langkah menceritakan kembali sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan. 

Penjelasan hasil penelitian tes keterampilan menceritakan kembali cerita 

anak siswa untuk tiap aspek pada siklus II dijelaskan sebagai berikut. 

4.1.2.2.1 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak Aspek Penguasaan 

Topik 

Penilaian aspek penguasaan topik difokuskan pada unsur-unsur cerita anak 

yaitu tema, tokoh, latar, alur, dan amanat. Hasil penilaian aspek penguasaan Topik 

dapat dilihat pada tabel 17 berikut. 

Tabel 17 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Aspek Penguasaan Topik Siklus II 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Bobot 

Skor 
Rata-rata 

Siswa (%) 

1.  Sangat Baik 20 7 20.59 140 

 

 

Kategori Baik 

2.  Baik 15 24 70.59 360 

3.  Cukup 10 3 8.82 30 

4.  Kurang 5 0 0 0 

Jumlah 34 100 530 
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  Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menceritakan kembali cerita 

anak aspek penguasaan topik rata-rata siswa memperoleh nilai 77,94 atau masuk 

kategori baik.  Penguasaan topik untuk kategori sangat baik dengan skor 20 

dicapai oleh 7 siswa atau sebesar 20,59%. Kategori baik dengan skor 15 dicapai 

oleh 24 siswa atau sebesar 70,59%. Sisanya 3 siswa masuk dalam kategori cukup 

dengan skor 10 atau 8,82% dan kategori kurang dengan skor 5 tidak ada siswa 

yang mencapainya. Dapat dikatakan bahwa secara garis besar siswa sudah dapat 

menguasai topik melaui tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. 

 

4.1.2.2.2 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak Aspek Kemenarikan 

Penyajian Cerita 

Penilaian aspek kemenarikan penyajian cerita difokuskan pada 

keekspresifan siswa, percakapan antar tokoh-tokohnya berkarakter, mengundang 

respon, dan melakukan gerakan yang menarik. Hasil tes aspek kemenarikan 

penyajian cerita dapat dilihat pada tabel 18 berikut.  

Tabel 18 Hasil Tes Keterampilan Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Aspek Kemenarikan Penyajian Cerita Siklus II 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Bobot 

skor 
Rata-Rata 

Siswa (%) 

1.  Sangat Baik 16 9 26,47 144 

 

 

Kategori Baik 

2.  Baik 12 22 64,71 264 

3.  Cukup 8 3 8,82 24 

4.  Kurang 4 0 0 0 

Jumlah 34 100 432 
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Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menceritakan 

kembali aspek kemenarikan penyajian cerita untuk kategori sangat baik dengan 

skor 16 dicapai oleh 9 siswa atau sebesar 26,47%. Selanjutnya kategori baik 

dengan skor 12 dicapai oleh 22 siswa atau sebesar 64,71%, kategori cukup dengan 

skor 8 dicapai oleh 3 siswa atau sebesar 8,82%, dan kategori kurang dengan skor 

4 tidak ada siswa yang mencapainya. Dengan demikian, rata-rata skor pada aspek 

kemenarikan penyajian cerita sebesar 79,41 dan berkategori baik.   

 

4.1.2.2.3 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak Aspek Kelancaran 

Penilaian aspek kelancaran difokuskan pada dalam menceritakan kembali 

ceita anak tidak tersendat-sendat, tidak menyelipkan bunyi-bunyi tertentu, tidak 

terlalu cepat, dan kalimatnya mudah dimengerti. Secara rinci hasil keterampilan 

menceritakan kembali cerita anak pada aspek kelancaran dapat dilihat pada tabel 

19 berikut ini.  

Tabel 19 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Aspek Kelancaran Siklus II 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Bobot 

skor 
Rata-Rata 

Siswa (%) 

1.  Sangat Baik 16 10 29,41 160 

 

 

Kategori Baik 

2.  Baik 12 22 64,71 264 

3.  Cukup 8 2 5,88 16 

4.  Kurang 4 0 0 0 

Jumlah 34 100 440 
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Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menceritakan 

kembali cerita anak menunjukkan bahwa rata-rata skor aspek kelancaran yaitu 

sebesar 80,88 atau masuk pada kategori baik. Tidak ada siswa yang mendapat 

skor kategori kurang. Kategori sangat baik dengan skor 16 dicapai oleh 10 siswa 

atau sebesar 29,41%, kategori baik dengan skor 12 dicapai oleh 22 siswa atau 

sebesar 64,71% dan kategori cukup dengan skor 8 dicapai oleh 2 siswa atau 

sebesar 5,88%. Sebagian siswa telah lancar dalam menceritakan kembali cerita 

anak. 

 

4.1.2.2.4 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak Aspek Pilihan Kata 

(Diksi) 

Penilaian aspek pilihan kata (diksi) difokuskan pada ketepatan diksi, 

disesuaikan dengan pokok pembicaraan, mudah dipahami dan bervariasi. Hasil tes 

keterampilan menceritakan kembali cerita anak aspek diksi dapat diilihat pada 

tabel 20 berikut ini. 

Tabel  20 Hasil Tes Keterampilan Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Aspek Pilihan Kata (Diksi) Siklus II 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot  Rata-rata 

Siswa (%) 

1.  Sangat baik 12 8 23,53 96 

 

 

Kategori Baik 

2.  Baik 9 20 58,82 180 

3.  Cukup 6 6 17,65 36 

4.  Kurang 3 0 0 0 

Jumlah 34 100 312 
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Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menceritakan 

kembali cerita anak pada aspek pilihan kata (diksi) untuk kategori baik dengan 

skor 12 oleh 8 siswa atau sebesar 23,53%. Kategori baik dengan skor 9 dicapai 

oleh 20 siswa atau sebesar 58,82%. Kategori cukup dengan skor 6 dicapai oleh 6 

siswa atau sebesar 17,65% dan untuk kategori kurang dengan skor 3 tidak ada 

siswa yang mencapainya. Jadi, nilai rata-rata menceritakan kembali cerita anak 

untuk aspek pilihan kata (diksi) sebesar 76,47. Pada siklus II ini sebagian besar 

siswa  mampu menentukan pilihan kata (diksi) yang tepat dalam menceritakan 

kembali cerita anak. 

 

4.1.2.2.5 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak Aspek Volume 

Suara 

 Penilaian aspek volume suara dalam menceritakan kembali cerita anak  

difokuskan pada penempatan tekanan, nada, kenyaringan suara, dan intonasi. 

Hasil tes aspek volume suara dalam menceritakan kembali dapat dilihat pada tabel 

21 berikut. 

Tabel 21 Hasil Tes Keterampilan Menceritakan Kembali 

Aspek Volume Suara Siklus II 

No Kategori Skor 
Frekuensi Bobot 

Skor 
Rata-rata 

Siswa (%) 

1.  Sangat baik 12 7 20,59 84 

 

 

Kategori Baik 

2.  Baik 9 26 76,47 234 

3.  Cukup 6 1 2,94 6 

4.  Kurang 3 0 0 0 

Jumlah 34 100 324 
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 Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam 

menceritakan kembali cerita anak pada aspek volume suara untuk kategori sangat 

baik dengan skor 12 dicapai oleh 7 siswa atau sebesar 20,59%. Kategori baik 

dengan skor 9 dicapai oleh 26 siswa atau sebesar 76,47%. Kategori cukup dengan 

skor 6 dicapai oleh 1 siswa atau sebesar 2,94% dan untuk kategori kurang dengan 

skor 3 tidak ada siswa yang mencapainya. Jadi, skor rata-rata yang dicapai siswa 

pada aspek volume suara sebesar 79,41 atau masuk kategori baik. Denagn 

demikian, sebagian siswa telah dapat menceritakan kembali sesuai kriteria aspek 

volume suara. 

 

4.1.2.2.6 Hasil Tes Menceritakan Kembali Aspek Penampilan 

 Penilaian aspek penampilan difokuskan pada kepercayaan diri, mimik 

sesuai tokoh cerita, gestur sesuai dengan isi cerita, sikap wajar, tenang, dan tidak 

kaku. Secara rinci hasil keterampilan menceritakan kembali cerita anak siswa 

pada aspek penampilan dapat dilihat pada tabel 22 berikut ini. 

Tabel  22 Hasil Tes Keterampilan Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Aspek Penampilan Siklus II 

No Kategori Skor 
Frekuensi Bobot 

Skor 
Rata-rata   

Siswa (%) 

1.  Sangat baik 12 5 14,71 60 

 

 

Kategori Baik 

2.  Baik 9 27 79,41 243 

3.  Cukup 6 2 5,88 12 

4.  Kurang 3 0 0 0 

Jumlah 34 100 315 
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Data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menceritakan 

kembali cerita anak aspek penampilan untuk kategori sangat baik dengan skor 12 

dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 14,71%. Kategori baik dengan skor 9 dicapai 

oleh 27 siswa atau sebesar 79,41%, kategori cukup dengan skor 6 dicapai oleh 2 

siswa atau sebesar 5,88%, dan kategori kurang dengan skor 3 tidak ada siswa 

yang mencapainya. Berdasarkan skor rata-rata yang mencapai 77,2 atau masuk 

kategori baik menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dapat menceritakan 

kembali kepercayaan diri, mimik sesuai tokoh cerita, gestur sesuai dengan isi 

cerita, sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. 

 

4.1.2.2.7 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak Aspek Penggunaan 

Media 

Penilaian aspek penggunaan media difokuskan pada keberaturan 

penggunaan media, diposisikan tidak menutupi pencerita, dan tidak mengganggu 

konsentrasi dalam menceritakan kembali cerita anak. Hasil penilaian aspek 

penggunaan media dapat dilihat pada tabel 23 berikut. 

Tabel 23 Hasil Tes Keterampilan Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Aspek Penggunaan Media Siklus II 

No Kategori Skor 
Frekuensi Bobot 

Skor 
Rata-rata 

Siswa (%) 

1.  Sangat baik 12 14 41,17 168 

 

Kategori  

Sangat Baik 

2.  Baik 9 20 58,83 180 

3.  Cukup 6 00 0 0 

4.  Kurang 3 0 0 0 

Jumlah 34 100 348 
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Data di atas menunjukkan bahwa keterampilan menceritakan kembali cerita 

anak pada aspek penggunaan media untuk kategori sangat baik dengan skor 12 

dicapai oleh 14 siswa atau sebesar 41,17%. Kategori baik dengan skor 9 dicapai 

oleh 20 siswa atau sebesar 58,83%. Untuk kategori cukup dengan skor 6 dan 

kategori kurang dengan skor 3 tidak ada siswa yang mencapainya. Dengan 

demikian, skor rata-rata aspek penggunaan media sebesar 85,29 atau berkategori 

sangat baik. Dengan demikian, sebagian besar siswa sudah mampu menceritakan 

kembali cerita anak dengan keefektifan penggunaan media. 

 

4.1.2.3 Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Menceritakan Kembali Cerita 

Anak melalui Teknik Deonstrasi dengan Media Boneka Upin dan Ipin 

Siklus II 

Perubahan perilaku siswa pada siklus II menjelaskan lima aspek yaitu (1) 

kesiapan siswa mengikuti pembalajaran dengan indikator: siswa selalu siap 

menjawab dan aktif bertanya apabila menemukan kesulitan, (2) keseriusan dalam 

kegiatan pembelajaran dengan indikator: siswa serius memperhatikan penjelasan 

guru, (3) ketertarikan yang memotivasi siswa dalam menceritakan kembali 

melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin Ipin dengan indikator 

siswa tertarik terhadap media yang digunakan oleh guru, (4) keaktifan siswa 

selama melaksanakan pembelajaran dengna indikator: siswa aktif berpartisipasi 

dalam diskusi kelompok, (5) kepercayaan diri dalam menceritakan kembali di 

depan kelas dengan indikator siswa percaya diri dalam menceritakan kembali. 

Hasil observasi perilaku siswa pada siklus II dijelaskan pada tabel 24 berikut. 
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Tabel 24 Hasil Observasi Perilaku Siswa Siklus II 

No. Aspek Observasi Frekuensi Persentasi (%) 

1.  kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 

a. siswa selalu siap menjawab dan aktif 

bertanya apabila menemukan 

kesulitan 

 

28 

 

82,35 

 

2.  keseriusan dalam kegiatan pembelajaran 

a. siswa serius memperhatikan 

penjelasan guru 

30 

 

88,23 

 

3.  ketertarikan yang memotivasi siswa 

dalam menceritakan kembali melalui 

teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin Ipin 

a. siswa tertarik terhadap media yang 

digunakan oleh guru 

34 

 

 

100 

 

4.  keaktifan siswa selama melaksanakan 

pembelajaran 

a. siswa aktif berpartisipasi dalam 

diskusi kelompok 

22 

 

64,71 

 

5.  kepercayaan diri dalam menceritakan 

kembali di depan kelas 

a. siswa percaya diri dalam 

menceritakan kembali 

23 67,64 

Rata-Rata 

1

3

7 

 

27,4 atau 80,58 

Keterangan: 

Sangat Baik  : >85% 

Baik  : 76-85% 

Cukup  : 60-75% 

Kurang : <60% 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui sebagian besar siswa menunjukkan 

sikap positif dalam pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin. Dalam pembelajaran 

menceritakan kembali cerita anak siklus II tentang kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran tercatat sebanyak 28 siswa atau 82,35% sudah siap mengikuti 

pembelajaran dan siswa selalu siap menjawab dan aktif bertanya apabila 

menemukan kesulitan.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada perilaku keserisan siswa 

mengikuti pembelajaran diperoleh data 30 siswa atau 88,23% serius 

memperhatikan penjelasan guru dan tidak gaduh selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

Dari pengamatan pada siklus II mengenai ketertarikan yang memotivasi 

siswa dalam menceritakan kembali melalui teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin tercatat sebanyak 34 siswa atau 100% mempehatikan 

dengan cermat dan siswa tertarik pada media yang digunakan oleh guru. 

Observasi yang dilakukan pada siklus II tentang keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran diperoleh data 22 siswa atau 64,71% menunjukkan keaktifan 

siswa berpartisipasi dalam diskusi kelompok selama melaksanakan pembelajaran. 

Untuk observasi yang telah dilakukan pada siklus II mengenai kepercayaan diri 

dalam menceritakan kembali di depan kelas tercatat 23 siswa atau 67,64% 

menunjukkan perilaku percaya diri siswa dalam menceritakan kembali. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui observasi pada siklus II dapat 

disimpulkan rata-rata pencapaian aspek pada siklus ini adalah 27,4 atau 80,58% 
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atau pada kategori baik. Perincian hasil observasi perilaku siswa untuk tiap aspek 

pada siklus II dijelaskan sebagai berikut. 

 

4.1.2.3.1. Kesiapan Siswa Mengikuti Pembelajaran Siklus II 

 Hasil observasi tentang kondisi kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran menunjukkan 28 siswa telah siap mengikuti pembelajaran. Hal ini 

dapat dilihat dari jurnal guru bahwa kondisi siswa yang sudah berada di kelas. 

mereka telah berada ditempat duduknya masing-masing. Pada saat guru akan 

memulai pembelajaran siswa sudah menyiapkan buku-buku bahasa Indonesia 

beserta alat tulis yang diperlukan dalam pembelajaran. Dari hasil dokumentasi 

foto siklus II, kondisi siswa siap mengikuti pembelajaran sudah cukup baik. 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 16 Suasana Kelas Saat Pembelajaran Menceritakan Kembali  

Siklus II 

 

4.1.2.3.2. Keseriusan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi siklus II tentang keseriusan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menunjukkan sebanyak 30 siswa serius mengikuti 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak. Hal ini dapat dilihat dari ketika 
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guru menjelaskan unsur-unsur cerita anak serta cara menceritakan kembali siswa 

memperhatikan.  

Pada saat guru menjelaskan unsur-unsur cerita anak serta cara dan 

langkah-langkah menceritakan kembali dengan penggunaan media boneka Upin 

dan Ipin, siswa memperhatikan penjelasan materi yang diajarkan oleh guru. 

Keseriusan siswa dapat diketahui juga melalui jurnal guru, sebagian besar siswa 

mengikuti pembelajaran dengan tenang dan tidak melakukan tindakan yang 

mengganggu teman serta memusatkan perhatian pada penjelasan yang diberikan 

oleh guru. Dari hasil dokumentasi siklus II, keseriusan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran sudah sangat baik, walaupun masih ada beberapa siswa yang kurang 

serius,  

 

 

 

 

 

Gambar 17 Keseriusan Siswa Saat Pembelajaran Menceritakan Kembali 

Siklus II 

 

4.1.2.3.3. Ketertarikan yang Memotivasi Siswa dalam Menceritakan 

Kembali melalui Teknik Demonstrasi dengan Media Boneka Upin 

dan Ipin Siklus II 

Berdasarkan observasi yang dilakukan tentang ketertarikan siswa 

terhadap pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 
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demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin seluruh siswa yaitu 34 siswa 

tertarik terhadap teknik dan media yang digunakan. 

Ketertarikan siswa teknik dan media yang digunakan juga dapat dilihat 

dari jurnal siswa. Dalam jurnal siswa, keseluruhan siswa menyebutkan bahwa 

teknik dan media yang digunakan memudahkan siswa dalam menceritakan 

kembali cerita anak dan dapat menceritakan kembali secara bertahap.  

Aspek ketertarikan siswa dengan teknik dan media yang digunakan 

juga terlihat dari jurnal guru. Dijelaskan bahwa siswa tertarik mengikuti 

pembelajaran menceritakan kembali dengan teknik demonstrasi, siswa dengan 

tekun mengikuti langkah-langkah menceritakan kembali yang dipandu oleh guru. 

Berdasarkan hasil wawancara siswa yang mendapat nilai tinggi  dan 

nilai sedang mengaku senang, termotivasi dan lebih mudah menceritakan kembali 

dengan media boneka Upin dan Ipin. Sedangkan siswa yang memiliki nilai rendah 

sedikit termotivasi dengan penggunaan media boneka Upin dan Ipin saat 

menceritakan kembali. 

Ketertarikan siswa terhadap teknik dan media yang digunakan juga 

dapat dilihat dari dokumentasi berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18 Ketertarikan Siswa terhadap Media Boneka Upin dan Ipin 



 

 

158 

4.1.2.3.4. Keaktifan Siswa Selama Melaksanakan Pembelajaran Siklus II 

Observasi yang dilakukan terhadap keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran diperoleh data belum ada separuh dari jumlah siswa yang aktif 

selama proses pembelajaran. Sekitar 22 siswa yang aktif. Pada siklus I hanya 

sebagian siswa yang terlihat aktif saat pembelajaran  menceritakan kembali cerita 

anak melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, masih ada 

beberapa siswa yang kurang aktif dan sibuk dengan hal lain di kelas yang tidak 

berhubungan dengan pembelajaran berlangsung. Pada siklus II mengalami 

peningkatan, sebagian besar siswa telah aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal 

ini dapat dilihat dari keaktifan bertanya, mengemukakan pendapat, dan merespon 

pertanyaan guru dalam pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin, hanya ada beberapa 

siswa yang masih kurang aktif dalam kelas. 

Dari jurnal guru, pada saat guru memberikan pertanyaan pancingan 

kepada siswa mengenai materi pembelajaran sekitar 22 siswa merespon dan 

memberikan berbagai jawaban yang diketahui. Siswa juga aktif bertanya baik 

mengenai materi pembelajaran maupun tugas yang diberikan guru jika mereka 

merasa belum paham. Selain itu, siswa juga aktif berpartisipasi di dalam 

kelompoknya. Ketika proses menceritakan kembali cerita anak berlatih 

menceritakan kembali jika mengalami kesulitan siswa akan mengangkat tangan 

untuk bertanya kepada guru, kemudian guru akan mendatangi siswa tersebut dan 

memberikan bimbingan. 
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Keaktifan siswa selama proses pembelajaran siklus II juga dapat dilihat 

dari dokumentasi berikut ini 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19 Keaktifan Siswa Selama Mengikuti Pembelajaran 

 

4.1.2.3.5. Kepercayaan diri dalam Menceritakan Kembali di Depan Kelas 

Siklus II 

Berdasarkan observasi yang dilakukan tentang kepercayaan diri siswa 

terhadap pembelajaran menceritakan kembali cerita anak di depan kelas melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin sebanyak 22 siswa yang 

merasa percaya diri ketika menceritakan kembali. Pada siklus I setelah siswa 

berlatih untuk menceritakan kembali cerita anak, siswa masih merasa kurang 

percaya diri saat diminta tampil di depan kelas. Dalam siklus II siswa sudah dapat 

membangkitkan keberaniannya dan percaya dirinya dalam menceritakan kembali 

cerita anak karena telah memperoleh bimbingan yang dilakukan oleh guru selama 

proses pembelajaran. 

Kepercayaan diri siswa dalam menceritakan kembali juga dapat dilihat 

dari jurnal siswa. Dalam jurnal siswa, sebagian siswa menyebutkan bahwa sudah 

merasa percaya diri dan tidak malu-malu saat menceritakan kembali di depan 
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kelas. Siswa sudah cukup baik untuk menggunakan media boneka Upin dan Ipin 

dalam menceritakan kembali tetapi masih ada beberapa siswa yang menggunakan 

media diposisikan di depan mulut sehingga pendengar tidak memahami apa yang 

diceritakan. Siswa dengan tekun mengikuti langkah-langkah menceritakan 

kembali yang dipandu oleh guru, walaupun kadang-kadang ada beberapa siswa 

yang masih kurang sabar untuk menyelesaikan cerita.  

Kepercayaan diri siswa dalam menceritakan kembali dapat dilihat dari 

dokumentasi berikut ini 

 

 

 

  

 

 

Gambar 20 Kepercayaan Diri Siswa Menceritakan Kembali Di depan Kelas 

Siklus II 

 

4.1.2.4 Refleksi Siklus II 

Pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin yang dilakukan pada siklus II 

dapat diikuti siswa dengan baik, siswa sangat antusias dan serius ketika guru 

melakukan apersepsi dan menjelaskan materi. Siswa sudah lebih aktif dalam kelas. 

Siswa sudah lebih kondusif dalam menceritakan kembali cerita anak dengan 

memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan ketika menceritakan kembali. 
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Siswa memperoleh kemudahan dalam memperagakan, mengekspresikan karakter 

tokoh, dan menyajikan cerita menjadi lebih menarik. 

Berdasarkan hasil tes menceritakan kembali melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin pada siklus II telah mencapai batas nilai 

ketuntasan, yaitu skor rata-rata siswa 79,11 dan masuk kategori baik. Pada siklus II 

ini, 11 siswa mendapat nilai sangat baik, 20 mendapat nilai baik, dan sisanya yaitu 

3 siswa mendapat nilai cukup. Hasil belajar siswa siklus II menunjukkan bahwa 

siswa sudah bisa memilih diksi dan gaya bahasa yang baik dalam ceritanya, kata-

kata yang dipilih pun terasa sudah tidak kaku dan sudah semakin baik, siswa juga 

dapat menyajikan cerita lebih menarik.  

Peningkatan nilai pada siklus II ini juga diiringi dengan perubahan 

perilaku siswa dari negatif ke arah positif. Dari hasil observasi, dapat diketahui 

bahwa pada siklus II siswa lebih antusias dalam pembelajaran menceritakan 

kembali cerita anak dan keadaan kelas lebih kondusif. Dari hasil jurnal siswa juga 

dapat diketahui siswa merasa senang dan lebih mudah menceritakan kemali cerita 

anak. Pada saat wawancara, siswa juga menyatakan hal serupa. Siswa memahami 

penjelasan yang diberikan oleh guru dan merasa senang dengan pembelajaran 

menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin. Hasil dokumentasi juga menunjukan perubahan perilaku 

siswa ke arah positif. Siswa terlihat memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh 

guru dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran.  

Secara keseluruhan banyak keberhasilan yang dicapai pada siklus II, 

diantaranya: (1) siswa lebih semangat belajar dan merespon baik penjelasan guru. 
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Hal tersebut ditunjukkan dengan keaktifan siswa dalam kegiatan tanya jawab 

selama proses pembelajaran, keseriusan siswa saat diskusi kelompok, (2) suasana 

kelas menjadi lebih kondisif dan tertib setelah dilakukan pembelajaran 

menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demosntrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin, (3) guru lebih mudah memonitor dan membimbing kegiatan 

menceritakan kembali cerita anak. Kelemahan yang muncul pada siklus II hanya 

terdapat pada beberapa siswa yang pada dasarnya tidak suka menceritakan kembali 

di depan kelas, tetapi dengan motivasi yang diberikan oleh guru, siswa tersebut 

tetap bisa menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan 

media boneka Upin dan Ipin. 

Dengan memperhatikan hasil yang dicapai siswa dan perubahan perilaku 

siswa yang mengalami peningkatan, serta tidak ditemukan kekurangan-kekurangan 

pada siklus II ini, maka peneliti merasa cukup puas dengan dua siklus dan tidak 

perlu mengadakan pengulangan tindakan pada pembelajaran di siklus berikutnya. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil tindakan siklus I dan 

siklus II. Setiap siklus melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan (observasi), dan refleksi. Pada siklus II, tahap-tahap tersebut 

dilaksanakan dengan perbaikan dari pembelajaran siklus I.  
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4.2.1 Peningkatan Proses Pembelajaran Menceritakan Kembali Cerita 

Anak 

Peningkatan proses pembelajaran menceritakan kembali cerita anak siswa 

Kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen pada siklus I dan siklus II dari hasil 

observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto siklus I menunjukkan bahwa 

masih ada sebagian siswa yang belum bisa mengikuti proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru antara lain belum menunjukkan sikap aktif, interaksi, 

memberikan respon, dan suasana kelas yang belum kondusif pada saat 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak. akan tetapi, pada siklus II 

mengalami perubahan yang signifikan. Siswa mampu menunjukkan sikap aktif, 

interaksi, memberikan respon, dan suasana kelas yang kondusif dan 

menyenangkan. Siswa yang bercanda dengan teman dan tidak memperhatikan 

penjelasan guru semakin berkurang. Peningkatan proses pembelajaran 

menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin dijelaskan pada tabel 25 berikut. 

Tabel 25 Peningkatan Proses Pembelajaran Menceritakan Kembali 

Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek yang diamati 

Rata-Rata Skor 

Peningkatan Siklus I Siklus II 

F (%) F (%) 

1.  suasana kelas yang kondusif 

pada saat pembelajaran 

menceritakan kembali melalui 

teknik demonstrasi dengan 

media boneka Upin dan Ipin 

18 52,94 30 88,23 35,29 
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2.  keintensifan reaksi dan respon 

dalam menceritakan kembali 

ceritak anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin 

25 73,52 34 100 26,48 

3.  Keintensifan interaksi dan 

kerja sama antarsiswa dalam 

pembelajaran menceritakan 

kembali ceritak anak melalui 

teknik demonstrasi dengan 

media boneka Upin dan Ipin 

20 58,83 26 76,47 17,64 

4.  proses siswa menceritakan 

kembali meliputi, penguasaan 

topik, kemenarikan penyajian 

cerita, kelancaran, pilihan kata 

(diksi), volume suara, 

penampilan, dan penggunaan 

media 

25 73,52 30 88,23 14,71 

5.  terbangunnya suasana yang 

reflektif ketika kegiatan 

refleksi 

27 79,41 30 88,23 8,82 

Rata-Rata 23 67,64 30 88,23 20,59 

 

Berdasarkan tabel 25 di atas diketahui sebagian besar siswa menunjukkan 

proses pembelajaran menceritakan kembali cerita anak dari siklus I ke siklus II. 

Dalam pembelajaran menceritakan kembali cerita anak siklus I tentang suasana 

kelas yang kondusif pada saat pembelajaran menceritakan kembali melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin tercatat sebanyak 18 siswa atau 

52,94% sudah tenang di dalam kelas dan siap mengikuti pembelajaran dan 
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mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 35,29% menjadi 30 siswa atau 

88,23%.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada keintensifan reaksi dan respon 

dalam menceritakan kembali ceritak anak melalui teknik demonstrasi dengan 

media boneka Upin dan Ipin diperoleh data 25 siswa atau 73,52% serius 

memberikan reaksi yaitu dengan merespon dan memperhatikan penjelasan guru 

selama proses pembelajaran berlangsung dan  mengalami peningkatan pada siklus 

II sebesar 26,48% menjadi 34 siswa atau 100% .  

Dari tabel di atas pada siklus I mengenai proses keintensifan interaksi dan 

kerja sama antarsiswa dalam pembelajaran menceritakan kembali ceritak anak 

melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin tercatat sebanyak 

20 siswa atau 58,83% siswa melakukan interaksi siswa berpartisipasi dalam 

diskusi kelompok selama melaksanakan pembelajaran dan mengalami 

peningkatan pada siklus II tercatat 26 siswa atau 76,47%  meningkat sebanyak 

17,64% . 

Untuk observasi yang telah dilakukan pada siklus I mengenai terbangunnya 

suasana yang reflektif ketika kegiatan refleksi tercatat 27 siswa atau 79,41% dan 

meningkat pada siklus II yaitu 8,82% menjadi 30 siswa atau 88,23%. Hal ini 

menunjukkan proses refleksi dengan suasana yang mendukung bukan suasana 

yang gaduh, berisik dan tidak tertib. Dengan adanya suasana yang mendukung, 

kegiatan refleksi akan berjalan dengan baik dan terarah. 
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4.2.2 Peningkatan Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Hasil tes menceritakan kembali cerita anak siswa kelas VII-B SMP 

Futuhiyyah Mranggen pada siklus I dan siklus II mencapai hasil yang 

memuaskan. Pada siklus I nilai rata-rata siswa masuk kategori cukup, pada siklus 

II terjadi peningkatan dengan nilai yang mencapai batas ketuntasan. Hasil tes 

menceritakan kembali cerita anak siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tebel 22 

berikut ini: 

Tabel 26 Hasil Tes Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Siklus I dan siklus II 

No Aspek Rata-rata Kelas Peningkatan 

Siklus I Siklus II 

1. Penguasaan Topik 69,11 77,94 8,83 

2. Kemenarikan Penyajian Cerita 65,44 79,41 13,97 

3. Kelancaran 62,5 80,88 18,38 

4. Pilihan Kata (Diksi) 57,35 76,47 19,12 

5. Volume Suara 64,7 79,4 14,7 

6. Penampilan 64,7 77,2 12,5 

7. Penggunaan Media 68,38 85,29 16,91 

Rata-rata kelas 67,35 79,11 11,76 

 

Berdasarkan tabel data hasil tes kemampuan menceritakan kembali cerita 

anak dari siklus I dan siklus II dapat dijelaskan bahwa kemampuan menceritakan 

kembali cerita anak siswa pada setiap aspek penilaian mengalami peningkatan. 

Berikut adalah uraian dari tabel 26. 

Hasil tes menceritakan kembali cerita anak pada siklus I diperoleh nilai 

rata-rata 67,35, nilai tersebut diperoleh dari beberapa aspek penilaian. Aspek-
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aspek tersebut yaitu: (1) penguasaan topik (2) kemenarikan penyajian cerita, (3) 

kelancaran, (4) pilihan kata (diksi), (5) volume suara, (6) penampilan, dan (7) 

penggunaan media. Aspek penguasaan topik nilai rata-rata sebesar 69,11 masuk 

dalam kategori cukup. Aspek kemenarikan penyajian cerita nilai rata-rata 65,44 

masuk cukup. Aspek kelancaran nilai rata-rata sebesar 62,5 atau masuk dalam 

kategori cukup. Nilai rata-rata aspek pilihan kata (diksi) sebesar 57,35 dan masuk 

kategori kurang. Aspek volume suara nilai rata-rata sebesar 64,7 masuk kategori 

cukup. Aspek penampilan nilai rata-rata sebesar 64,7 dan masuk kategori cukup. 

Aspek penggunaan media nilai rata-rata 68,38 dan masuk kategori cukup.  

Hasil tes keterampilan menceritakan kembali cerita anak siklus II berhasil 

mencapai nilai 79,11 dan termasuk dalam kategori baik karena berada pada 

rentang skor 70-84. Dengan pencapaian nilai tersebut berarti bahwa berarti sudah 

memenuhi batas tuntas yang ditetapkan. Dengan demikian, tindakan siklus III 

tidak perlu dilakukan. Hasil pemerolehaan nilai dari masing-masing aspek pada 

siklus II dapat dipaparkan sebagai berikut. 

Aspek penguasaan topik nilai rata-rata sebesar 77,94 masuk dalam 

kategori baik. Aspek kemenarikan penyajian cerita nilai rata-rata 79,41 masuk 

kategori baik. Aspek kelancaran nilai rata-rata sebesar 80,88 atau masuk dalam 

kategori baik. Nilai rata-rata aspek pilihan kata (diksi) sebesar 76,47 dan masuk 

kategori baik. Aspek volume suara nilai rata-rata sebesar 79,4 masuk kategori 

baik. Aspek penampilan nilai rata-rata sebesar 77,2 dan masuk kategori baik. 

penggunaan media nilai rata-rata 85,29 dan masuk kategori sangat baik. 
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Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan menceritakan 

kembali cerita anak siswa sudah mengalami peningkatan, peningkatan dari siklus 

I ke siklus II sebesar 11,76. Peningkatan keterampilan menceritakan kembali 

cerita anak pada tiap aspeknya juga dapat dilihat pada diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3 Peningkatan Keterampilan Menceritakan Kembali Cerita Anak 

Siklus I ke Siklus II 

Diagram di atas menunjukkan adanya peningkatan tiap aspek pada siklus I 

dan siklus II. Uraian diagram tersebut dapat dijelaskn lebih rinci sebagai berikut. 

Pada aspek penguasaan topik nilai rata-rata siswa meningkat sebesar 8,83 

dari 69,11 menjadi 77,94. Pada siklus I sebagian besar siswa dapat belum lengkap 

dan belum bisa menguasai topik. Penguasaan topik difokuskan pada unsur cerita 

Penguasaan 

Topik

Kemenarikan 

Penyajian 

Cerita

Kelancaran Pilihan Kata 

(Diksi)

Volume 

Suara

Penampilan Penggunaan 

Media

69.11
65.44

62.5
57.35

64.7 64.7
68.38

77.94 79.41 80.88
76.47

79.4 77.2

85.29

Siklus I Siklus II
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anak yaitu tema, tokoh, latar, alur, dan amanat. Pada siklus II, bisa menguasai 

topik sesuai dengan isi cerita anak. Hal ini dikarenakan guru memperjelas kembali 

unsur-unsur cerita anak dan siswa memahami serta menuliskan unsur-unsur cerita 

anak di dalam kerangka yang telah dibuat. 

Aspek kemenarikan penyajian cerita nilai rata-rata siswa meningkat 

sebesar 13,97 dari 65,44 menjadi 79,41. Pada siklus I, beberapa siswa kurang 

dapat untuk menyajikan cerita menjadi menarik. Aspek kemenarikan penyajian 

cerita difokuskan pada keekspresifan siswa, percakapan antar tokoh-tokohnya 

berkarakter, mengundang respon, dan melakukan gerakan yang menarik. Ada juga 

yang masih terpengaruh dengan ulah yang dibuat teman. Selain itu, siswa belum 

dapat memasukkan karakter tokoh dalam cerita Hal tersebut menyebabkan nilai 

siswa pada siklus I masih rendah. Pada siklus II, siswa sudah dapat merangkai 

cerita secara menarik, urut, dan berkesinambungan. hal ini dikarenakan dalam 

kegiatan ini guru memperjelas secara rinci tentang cara menceritakan kembali 

serta menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan ketika menceritakan kembali 

sehingga siswa memahami sehingga  menceritakan kembali lebih menarik. 

Aspek kelancaran nilai siswa meningkat sebesar 18,38 dari 62,5 menjadi 

80,88. Pada siklus I, Siswa kurang menguasai cerita yang diceritakan. Dalam 

berlatih siswa masih belum fokus karena mereka bermain-main dengan boneka 

Upin dan Ipin. Aspek kelancaran difokuskan pada dalam menceritakan kembali 

ceita anak tidak tersendat-sendat, tidak menyelipkan bunyi-bunyi tertentu, tidak 

terlalu cepat, dan kalimatnya mudah dimengerti. Pada siklus II, sudah mamapu 
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untuk mempelajari cerita dan menuliskan kerangka sesuai dengan cerita sehingga 

siswa lancar untuk menceritakan kembali sesuai kerangka yang telah dibuat. 

Aspek pilihan kata (diksi) nilai siswa meningkat sebesar 19,12 dari 57,35 

menjadi 76,47. Pada siklus I, dalam menceritakan kembali beberapa siswa belum 

menguasai isi cerita yang sesuai dengan pokok cerita anak. Hal tersebut 

disebabkan kurangnya perbendaharaan kata yang dimiliki oleh siswa. Pada siklus 

II, sebagian besar siswa sudah dapat menggunakan pemilihan kata yang sesuai 

dengan pokok cerita, mudah dipahami pendengar dan bervariasi dikarenakan guru 

menyuruh siswa untuk membaca dan memahami teks cerita anak dan 

menuliskannya di dalam kerangka cerita sehingga siswa dapat menggunakan kata-

kata yang terdapat di dalam teks cerita sehingga menambah perbendaharaan kata 

pada saat menceritakan kembali. 

Aspek volume suara nilai siswa meningkat sebesar 14,7 dari 6,47 menjadi 

79,4. Pada siklus I, ada beberapa volume suara siswa sudah cukup bagus. Tetapi 

masih ada beberapa siswa yang cenderung malu-malu untuk menceritakan 

kembali dan kurangnya latihan vokal. aspek volume suara dalam menceritakan 

kembali cerita anak  difokuskan pada penempatan tekanan, nada, kenyaringan 

suara, dan intonasi. Setelah guru melakukan perbaikan pada siklus II, guru 

melatih vokal siswa yaitu sebelum berkelompok melatih vokal agar mereka dapat 

menceritakan kembali sesuai dengan kriteria penilaian.sebagian besar siswa sudah 

dapat menceritakan kembali dengan volume suara yang sudah ditentukan sesuai 

kriteria. 
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Aspek penampilan nilai siswa meningkat sebesar 12,5 dari 64,7 menjadi 

77,2. Pada siklus I, ada beberapa siswa lebih fokus untuk menghapal cerita 

daripada berlatih menceritakan kembali dengan menggunakan boneka Upin dan 

Ipin sehingga siswa masih kurang percaya diri, masih terlihat kaku, mimik dan 

gestur yang kurang sesuai dengan isi cerita. Aspek penampilan difokuskan pada 

kepercayaan diri, mimik sesuai tokoh cerita, gestur sesuai dengan isi cerita, sikap 

wajar, tenang, dan tidak kaku.Pada siklus II, guru membagi waktu siswa untuk 

memahami dan berlatih menceritakan kembali sehingga siswa tidak kaku saat 

menceritakan kembali. Selain itu, guru melakukan pendekatan secara langsung 

dan memandu siswa untuk memberikan bimbingan penampilan pada diri 

siswa.siswa sudah percaya diri dan terlihat menguasai penampilan dengan sikap 

dan gestur yang wajar. 

Aspek penggunaan media nilai rata-rata siswa meningkat sebesar 16,91 

dari 68,38 menjadi 85,29. Pada siklus I, siswa sudah mulai bisa menceritakan 

kembali menggunakan boneka Upin dan Ipin. Aspek penggunaan media 

difokuskan pada keberaturan penggunaan media, diposisikan tidak menutupi 

pencerita, dan tidak mengganggu konsentrasi dalam menceritakan kembali cerita 

anak. Pada siklus II, guru menjelaskan dan memberikan contoh menempatkan 

media boneka Upin dan Ipin di saat menceritakan kembali sehingga siswa 

semakin baik dalam menceritakan kembali menggunakan boneka Upin dan Ipin. 

Nilai rata-rata hsil tes menceritakan kembali siswa siklus I dan siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 11,76, yaitu dari siklus I sebesar 67, 35 menjadi 

79,11 pada siklus II. Secara keseluruhan pada siklus II nilai rata-rata telah 
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mencapai batas ketuntasan. Jika dilihat secara individu pada setiap siklusnya, 

masih ada siswa yang belum mencapai batas ketuntasan belajar. Pada siklus I 

terdapat siswa yang belum tuntas belajar. Pada siklus II jumlah siswa yang belum 

tuntas belajar menjadi berkurang. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan teknik 

dan media yang memotivasi siswa agar lebih mudah dalam menceritakan kembali. 

Hasil tes menceritakan kembali cerita anak siklus I menunjukkan belum 

tercapainya nilai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan pembelajaran yang 

peneliti terapkan kurang maksimal, ada beberapa siswa yang kurang siap 

mengikuti pembelajaran. Saat proses pembelajaran berlangsung ada siswa yang 

tidak fokus terhadap penjelasan guru. Siswa juga masih kesulitan dalam memilih 

diksi dan gaya bahasa tepat dalam menceritakan kembali, selain itu siswa masih 

terlihat menghafal daripada berlatih untuk menceritakan kembali. Ketika kegiatan 

menceritakan kembali berlangsung ada beberapa siswa yang mengganggu ketika 

temannya menceritakan kembali di depan kelas sehingga siswa lupa untuk 

melanjutkan cerita.  

Hasil tes menceritakan kembali cerita anak pada siklus II sudah mencapai 

target nilai yang telah ditentukan, yaitu 79,11. Peningkatan ini disebabkan kondisi 

pembelajaran siklus II lebih kondusif. Siswa terlihat siap dan antusias terhadap 

model pembelajaran yang guru terapkan. Siswa lebih terlibat aktif dalam kegiatan 

tanya jawab dan guru membimbing siswa selama proses menceritakan kembali 

cerita anak berlangsung. 

Hasil tes menceritakan kembali dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan 11,76 ini menunjukkan bahwa pembelajaran menceritakan kembali 



 

 

173 

melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin layak digunakan. 

Melalui pembelajaran tersebut siswa lebih mudah dalam menceritakan kembali. 

Siswa juga lebih bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Peningkatan nilai rata-rata tiap aspek pada siklus I dan siklus II 

membuktikan bahwa penggunaan teknik demonstrasi dengan boneka Upin dan 

Ipin sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan menceritakan 

kembali cerita anak kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen Demak. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin terbukti mampu membantu siswa dalam meningkatkan 

kualitas, kreativitas, dan efektivitas pembelajaran siswa dalam menceritakan 

kembali.  

 

4.2.3 Peningkatan Perubahan Perilaku Siswa 

Peningkatan perilaku siswa dalam menceritakan kembali merupakan bukti 

bahwa pembelajaran dengan teknik demonstrasi dan media boneka Upin dan Ipin 

dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, meningkatkan pemahaman, dan 

kreativitas siswa. Peningkatan keterampilan menceritakan kembali cerita anak 

siswa ini juga diikuti oleh perubahan perilaku siswa dari siklus I ke siklus II. Dari 

hasil nontes yang berupa observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto 

pada siklus 1 dapat disimpulkan bahwa kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin masih kurang dan belum memuaskan. 

Beberapa siswa masih menunjukkan perilaku negatif. Dari data nontes siklus II 
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dapat diketahui perubahan perilaku siswa terhadap penggunaan teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin dalam pembelajaran 

menceritakan kembali cerita anak yang telah dilakukan berubah menjadi lebih 

baik. 

Hasil observasi siklus I menunjukkan bahwa ada beberapa siswa yang 

belum serius mengikuti pembelajaran. Saat proses pembelajaran berlangsung ada 

siswa yang sibuk sendiri dengan memainkan alat tulis dan mengobrol dengan 

temannya. Siswa kurang terlibat aktif dalam kegiatan tanya jawab. Saat guru 

melontarkan pertanyaan, siswa cenderung pasif. Siswa masih belum berani 

mengungkapkan pendapatnya, siswa masih malu dan takut salah dalam 

berpendapat. Ada beberapa siswa yang ke luar ruangan dalam waktu yang cukup 

lama dan mengantuk di dalam kelas. Saat mengerjakan tugas membuat kerangka, 

ada siswa yang melihat pekerjaan temannya karena belum yakin dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Pada siklus II terjadi perubahan perilaku ke arah 

positif. Siswa lebih siap dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Saat guru 

melontarkan pertanyaan, siswa tidak lagi malu-malu, sebagian besar siswa sudah 

berani mengungkapkan pendapatnya tanpa ditunjuk terlebih dahulu oleh guru. 

Tidak ada siswa yang ke luar ruangan dan mengantuk di dalam kelas. 

Hasil jurnal siklus I menununjukkan bahwa siswa belum sepenuhnya 

memahami penjelasan yang diberikan oleh guru karena mereka berpendapat saat 

guru menjelaskan materi terlalu cepat. Hasil jurnal siklus II terjadi perubahan 

perilaku ke arah positif. Siswa lebih memahami penjelasan yang diberikan oleh 

guru. Siswa juga merasa lebih semangat dan termotivas. 



 

 

175 

Hasil wawancara siklus I dan siklus II, dapat disimpulkan terjadi 

perubahan perilaku siswa ke arah positif. Pada wawancara siklus I, 1 dari 4 siswa 

yang peneliti wawancara mengatakan tidak berminat dalam menceritakan kembali 

cerita anak. Siswa tersebut juga mengatakan belum begitu paham dengan 

penjelasan yang diberikan oleh guru, dan belum dapat menceritakan kembali di 

depan kelas. Pada siklus II terjadi perubahan perilaku ke arah positif. Empat siswa 

yang peneliti wawancara mengatakan bahwa sudah paham dengan penjelasan 

yang diberikan oleh guru, mereka juga lebih berminat dan termotivasi dalam 

menceritakan kembali. Dengan media yang peneliti tawarkan siswa merasa 

terbantu dalam menceritakan kembali cerita anak dan lebih senang karena 

pembelajaran tidak membosankan. Perubahan perilaku siswa dijelaskan pada 

tabel berikut. 

Tabel 27 Peningkatan Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Menceritakan 

Kembali Cerita Anak Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek yang diamati 

Rata-Rata Skor Peningkatan 

Siklus I Siklus II 

F (%) F (%) 

1.  kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran 

a. siswa selalu siap menjawab 

dan aktif bertanya apabila 

menemukan kesulitan 

18 52,94 

 

28 82,35 

 

29,41 

2.  keseriusan dalam kegiatan 

pembelajaran 

a. siswa serius 

memperhatikan penjelasan 

guru 

25 

 

73,52 

 

30 

 

88,23 

 

14,71 

3.  ketertarikan yang memotivasi 

siswa dalam menceritakan 

kembali melalui teknik 

demonstrasi dengan media 

boneka Upin Ipin 

30 

 

 

88,23 

 

34 

 

 

100 

 

11,77 
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a. siswa tertarik terhadap 

media yang digunakan oleh 

guru 

4.  keaktifan siswa selama 

melaksanakan pembelajaran 

a. siswa aktif berpartisipasi 

dalam diskusi kelompok 

15 

 

44,11 

 

22 

 

64,71 

 

20,6 

5.  kepercayaan diri dalam 

menceritakan kembali di 

depan kelas 

a. siswa percaya diri dalam 

menceritakan kembali 

11 32,35 23 67,64 35,29 

 Rata-Rata 19,8 58,23 27,4 80,58 22,35 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui sebagian besar siswa menunjukkan 

sikap positif dalam pembelajaran menceritakan kembali cerita anak dari siklus I 

ke siklus II. Dalam pembelajaran menceritakan kembali cerita anak siklus I 

tentang kesiapan siswa mengikuti pembelajaran tercatat sebanyak 18 siswa atau 

52,94% sudah siap mengikuti pembelajaran dan siswa selalu siap menjawab dan 

aktif bertanya apabila menemukan kesulitan mengalami peningkatan pada siklus 

II sebesar 29,41% menjadi 28 siswa atau 82,35%.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada perilaku keseriusan siswa 

mengikuti pembelajaran diperoleh data 25 siswa atau 73,52% serius 

memperhatikan penjelasan guru dan tidak gaduh selama proses pembelajaran 

berlangsung mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 14,71% menjadi 30 

siswa atau 88,23% .  

Dari pengamatan pada siklus I mengenai ketertarikan yang memotivasi 

siswa dalam menceritakan kembali melalui teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin tercatat sebanyak 30 siswa atau 88% mempehatikan dengan 

cermat dan siswa tertarik pada media yang digunakan oleh guru mengalami 
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peningkatan pada siklus II tercatat 34 siswa atau 100%  meningkat sebanyak 

11,77%. 

Observasi yang dilakukan pada siklus I tentang keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran diperoleh data 15 siswa atau 44,11% meningkat pada siklus 

II yaitu sebesar 20,6% menjadi 22 siswa atau 64,71%. Hal ini menunjukkan 

keaktifan siswa berpartisipasi dalam diskusi kelompok selama melaksanakan 

pembelajaran. Untuk observasi yang telah dilakukan pada siklus I mengenai 

kepercayaan diri dalam menceritakan kembali di depan kelas tercatat 11 siswa 

atau 32,35% menunjukkan perilaku percaya diri siswa dalam menceritakan 

kembali dan meningkat pada siklus II yaitu 35,29% menjadi 23 siswa atau 

67,64%. 

 

4.2.4 Tindakan Peneliti dan Perubahan Perilaku Siswa 

Terjadi perubahan perilaku siswa ke arah yang positif setelah diterapkan 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin. Perubahan perilaku siswa dapat dilihat dari 

hasil observasi, jurnal, wawancara, dan foto. 

Kondisi awal pembelajaran siklus I, menunjukkan bahwa sebagian siswa 

terlihat sangat antusias mengikuti pembelajaran, dan menerima materi yang 

diajarkan oleh guru. Hasil observasi siklus I memperlihatkan masih ada siswa 

yang memperlihatkan sikap negatif selama proses pembelajaran berlangsung. 

Masih ada siswa yang berbicara sendiri dengan temannya saat pembelajaran 

berlangsung dan tidak berlatih sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru.  
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Ketika berkelompok, siswa mempelajari cerita yang diperoleh dan berlatih 

menceritakan kembali dengan media boneka Upin dan Ipin. Masih terlihat ada 

siswa yang mengobrol sendiri dan bermain-main dengan media boneka Upin dan 

Ipin dan tidak mempelajari cerita yang didapat. Siswa masih belum serius untuk 

berlatih dan masih malu untuk mengeluarkan ekspresi dan grogi saat 

menceritakan kembali di depan kelas. Setelah berlatih, satu kelompok maju ke 

depan kelas dan menceritakan kembali secara bergantian dengan menggunakan 

media boneka Upin dan Ipin.  

Berdasarkan hasil nontes pada siklus I, serta memperhatikan masalah-

masalah yang muncul dan terjadi dalam pembelajaran siklus I tersebut, 

menjadikan dasar bagi peneliti untuk melakukan perbaikan dalam tindakan yang 

akan dilakukan pada pembelajaran siklus II. Tindakan yang dilakukan peneliti 

yaitu melakukan perbaikan dengan merevisi dan mematangkan rencana 

pembelajaran yang akan dilaksanakan pada siklus II. 

Pada awal pelaksanaan pembelajaran siklus II, tindakan yang dilakukan 

peneliti yaitu menanyakan kesulitan, hambatan, atau permasalahan yang dihadapi 

siswa dalam kegiatan menceritakan kembali cerita anak pada siklus I. Siswa 

mengutarakan kesulitannya dan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. 

Kemudian siswa bersama-sama dengan peneliti membahas kesulitan dan 

permasalahan tersebut, sehingga ditemukan solusi atas kesulitan dan 

permasalahan yang dihadapi oleh siswa.  

Hasil observasi yang dilakukan pada siswa saat mengikuti pembelajaran 

menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media 
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boneka Upin dan Ipin pada siklus II memperlihatkan perubahan tingkah laku 

siswa menjadi lebih baik. Hal ini dapat diketahui dari siswa yang sebelumnya 

tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, pada siklus II ini siswa mulai 

mengikuti dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti 

dengan baik. Siswa terlihat serius dalam menerima materi yang diajarkan oleh 

peneliti, dan berlatih dengan serius sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh 

peneliti.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, sebagian besar siswa berkonsentrasi 

penuh dalam memperhatikan penjelasan peneliti. Tindakan yang dilakukan 

peneliti yaitu memberi tahu siswa bahwa penjelasan peneliti sangat penting untuk 

pembelajaran hari ini dan siswa diminta untuk benar-benar memperhatikan. 

Pada saat berkelompok siswa berlatih dengan baik. Siswa membaca cerita 

yang di dapat kemudian memahami, mengidentifikasi, dan membuat kerangka 

cerita. Kemudian siswa berlatih menceritakan kembali dengan media boneka Upin 

dan Ipin. Siswa berlatih menceritakan kembali, satu siswa menceritakan kembali 

dan didengarkan oleh teman satu kelompok, kemudian bergantian. 

Hasil jurnal dan wawancara siklus II juga menunjukkan sebagian besar 

siswa tertarik dan senang terhadap pembelajaran pada siklus II. Pembelajaran 

menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin dapat memudahkan siswa untuk  menceritakan kembali, 

karena meraka dapat mengekspresikan isi cerita melalui boneka Upin dan Ipin. 

Pada siklus II ini siswa lebih antusias dalam menceritakan kembali cerita anak 
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dan berusaha untuk menceritakan kembali cerita anak dengan baik dan tidak 

melakukan kesalahan yang dilakukan pada siklus II. 

Peningkatan kompetensi menceritakan kembali cerita anak dan perubahan 

perilaku siswa pada pembelajaran siklus II ini merupakan sesuatu yang 

menggembirakan bagi peneliti. Sebelum dilaksanakan tindakan siklus II, 

kompetensi menceritakan kembali cerita anak siswa masih rendah. Sebagian 

siswa ada yang berperilaku negatif selama proses pembelajaran. Kemudian 

setelah dilaksanakan tindakan perbaikan pembelajaran menceritakan kembali 

cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin pada 

siklus II, kompetensi siswa mengalami peningkatan dan perilaku siswa berubah 

ke arah positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi 

dengan media boneka Upin dan Ipin terbukti mampu meningkatkan kemampuan 

menceritakan kembali cerita anak siswa dan merubah perilaku siswa ke arah yang 

positif.  

Dengan meningkatnya kemampuan menceritakan kembali cerita anak 

siswa, sehingga mencapai target yang ditentukan oleh peneliti, dan perubahan 

perilaku siswa ke arah yang positif, maka pembelajaran menceritakan kembali 

pada siklus II dinyatakan berhasil dan selesai. Dengan demikian tidak perlu lagi 

diadakan siklus berikutnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah, hasil analisis penelitian dan pembahasan 

dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, peneliti menyimpulkan sebagai berikut. 

1. Proses menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan 

media boneka Upin dan Ipin siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen 

Kabupaten Demak mengalami perubahan yang sangat baik. Pada siklus I dan 

siklus II proses pembelajaran berjalan cukup baik, dari kegiatan pendahuluan 

hingga penutup sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Beberapa siswa antusias mengikuti pembelajaran meskipun masih ada siswa 

yang belum dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kondusifnya suasana 

kelas pada saat pembelajaran menceritakan kembali berjalan lebih kondusif, 

baik dan lancar. Siswa melakukan interaksi siswa berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok selama melaksanakan pembelajaran. Secara keseluruhan siswa 

antusias dan memberikan respon positif terhadap pembelajaran menceritakan 

kembali cerita anak. selain itu, sebagian siswa sudah dapat memerankan 

karakter tokohnya sesuai dengan teks cerita tanpa ada rasa malu dan ragu 

dengan memperhatikan hal-hal yang diperhatikan ketika menceritakan 

kembali. Pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin dapat memudahkan siswa 
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untuk  menceritakan kembali karena mereka dapat mengekspresikan isi cerita 

melalui boneka Upin dan Ipin. 

2. Kemampuan menceritakan kembali cerita anak siswa kelas VII-B SMP 

Futuhiyyah Mranggen Kabupaten Demak setelah mengikuti pembelajaran 

menceritakan kembali cerita anak melalui teknik demonstrasi dengan media 

boneka Upin dan Ipin mengalami peningkatan. Hasil rata-rata kelas 

menceritakan kembali cerita anak siklus I sebesar 67,35 dan termasuk dalam 

kategori cukup. Namun, nilai tersebut masih kurang dari target yang telah 

ditentukan sebelumnya. Kemudian pada siklus II, nilai rata-rata kelas sebesar 

79,11 dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 11,76. Perolehan hasil ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran menceritakan kembali cerita anak siswa 

Kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen Kabupaten Demak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin dapat dikatakan berhasil. 

3. Perilaku siswa kelas VII-B SMP Futuhiyyah Mranggen Kabupaten Demak 

selama mengikuti pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui 

teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin mengalami 

perubahan ke arah positif. Pada siklus I masih ada siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan guru, tidak serius dalam kegiatan diskusi 

kelompok, bergurau dengan teman, dan mengganggu temannya dengan 

candaan di depan kelas saat menceritakan kembali. Siswa juga belum terlibat 

aktif dalam kegiatan tanya jawab saat proses pembelajaran berlangsung. Pada 

siklus II, siswa menunjukkan adanya peningkatan terhadap pembelajaran 
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menceritakan kembali cerita anak. Perilaku negatif pada siklus I sudah tidak 

tampak lagi pada siklus II dan berubah ke arah positif. Hal ini terlihat ketika 

siswa memperhatikan penjelasan guru, siswa juga aktif dalam kegiatan tanya 

jawab dengan guru dan siswa aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Tidak 

ada siswa yang mengganggu temannya dengan candaan di depan kelas saat 

menceritakan kembali, keadaan kelas yang tenang membuat siswa lebih 

berkonsentrasi untuk menceritakan kembali. Siswa merasa senang dan 

termotivasi dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dengan 

demikian, pembelajaran menceritakan kembali cerita anak melalui teknik 

demonstrasi dengan media boneka Upin dan Ipin dapat merubah perilaku 

negatif siswa menjadi perilaku positif. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, peneliti memberi saran 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin hendaknya dapat dijadikan alternatif bagi guru untuk mengajarkan 

materi menceritakan kembali cerita anak.  

2. Teknik demonstrasi dapat dijadikan alternatif pembelajaran menceritakan 

kembali cerita anak dengan hasil yang maksimal jika guru lebih 

memperhatikan unsur-unsur cerita anak dan hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam menceritakan kembali cerita anak dan siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SMP Futuhiyyah Mranggen 

Kelas/Semester : VII/ 1 

Standar Kompetensi :  Membaca 

Memahami beberapa bacaan satra melalui membaca. 

Kompetensi Dasar : 7.1 Menceritakan kembali cerita anak yang dibaca. 

Indikator : 1. Memahami isi cerita yang telah dibaca 

2. Mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak  

3. Menyusun kerangka cerita anak 

4. Menceritakan kembali cerita anak yang telah dibaca  

secara lisan dengan runtut dan lancar 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat: 

1. Mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak,  

2. Menyusun kerangka cerita anak, dan  

3. Menceritakan kembali cerita anak yang telah dibaca  secara lisan dengan 

runtut dan lancar. 

4. Membentuk karakter siswa dan keterampilan sosial dalam menceritakan 

kembali cerita anak secara lisan. 

B. Materi Pembelajaran 

1. Unsur-unsur Cerita Anak (tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, dan 

amanat) 

2. Cara menyusun kerangka cerita anak 

3. Cara menceritakan kembali cerita anak 

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali 
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C. Metode Pembelajaran 

Metode    : Inkuiri, Penugasan 

Teknik  : Diskusi, ceramah, tanya jawab, teknik pemodelan, teknik 

demonstrasi. 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

No.  Kegiatan Pembelajaran Metode/Teknik Alokasi 

Waktu 

1.  Kegiatan Awal 

1. Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang cerita anak  

2. Guru menceritakan beberapa pencerita 

anak , yaitu Paman Gery dan Bubu 

Mini, Kak Awam, dan kak Adin 

pencerita yang terkenal di Indoneia. 

Selain itu, guru juga menceritakan 

prestasi-prestasi yang telah diraih ketika 

bercerita 

3. Guru menyampaikan kompetensi yang 

akan dipelajari hari ini yaitu 

menceritakan kembali cerita anak secara 

lisan 

4. Guru menyampaikan manfaat 

pembelajaran menceritakan kembali 

 

 

 

Tanya Jawab 

 

Ceramah 

 

 

 

 

Ceramah 

10 menit 

2.  Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1. Guru membagikan teks cerita anak “Tak 

Sombong Lagi” 

2. Siswa membaca cerita anak dengan 

memiliki rasa ingin tahu  

3. Guru dan siswa menyimpulkan unsur-

unsur cerita anak, inti cerita, pesan yang 

terkandung dalam cerita. 

4. Guru dan siswa bertanya jawab tentang 

kerangka cerita. 

5. Guru memberikan contoh menceritakan 

kembali cerita anaka “Bertukar Tempat” 

menggunakan media boneka Upin dan 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

65 menit 
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Ipin serta menunjukkan dan 

mengekspresikan tokoh dengan 

memberikan penguatan unsur-unsur 

cerita anak. 

6. Guru bertanya jawab tentang cara 

menceritakan kembali dan hal-hal yang 

harus diperhatikan ketika menceritakan 

kembali dan siswa memperhatikan 

penjelasan dengan antusias. 

 

Elaborasi 

7. Guru membagi kelas menjadi beberapa 

kelompok, tiap kelompok terdiri atas 4 

siswa. 

8. Guru membagikan teks cerita “Bertukar 

Tempat” 

9. Siswa berdiskusi  untuk menentukan 

unsur-unsur cerita anak, inti cerita, 

pesan yang terkandung dalam cerita 

secara bekerja sama dan tertib. 

10. Siswa beserta anggotanya bekerja 

sama  berdiskusi untuk membuat 

kerangka cerita anak yang sudah dibaca 

berdasarkan jumlah anggotanya. 

11. Guru dan siswa membahas kerangka 

cerita yang telah dibuat. 

12. Semua anggota kelompok berlatih 

menceritakan kembali dan 

mengekspresikan karakter tokoh dengan 

menggunakan media boneka Upin dan 

Ipin sesuai cerita. 

 

Konfirmasi 

13. Dalam satu kelompok, siswa 

menceritakan kembali secara bergantian, 

14. Siswa pertama akan menunjuk siswa 

lain untuk melanjutkan cerita. 

15. Siswa lain menyimak, mencermati 

kegiatan menceritakan kembali oleh 

temannya kemudian berlatih 

memberikan tanggapan penampilan 

tersebut secara tertulis maupun lisan 

dengan memperhatikan cara dan hal-hal 

 

 

Demonstrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk Kerja 
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yang perlu diperhatikan dalam 

menceritakan kembali dan keefektifan 

penggunaan media. 

 

 

3. Kegiatan Akhir 

1. Siswa dan guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran  

2. Guru memberikan penguatan dan 

motivasi pada siswa   

 

Tanya jawab 

5 menit 

 

Pertemuan Kedua 

No.  Kegiatan Pembelajaran Metode/Teknik Alokasi  

Waktu 

1. Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan apersepsi dan 

membahas sekilas tentang materi dan 

menjelaskan terlebih pada kesalahan 

yang siswa lakukan pada kegiatan 

menceritakan kembali dengan media 

pada pertemuan pertama. 

2. Guru mengkondisikan siswa untuk 

bercerita secara individu. 

 

 

 

Tanya Jawab 

 

Ceramah 

 

 

10 menit 

2. Kegiatan Inti  

Eksplorasi 

1. Guru bertanya jawab dengan siswa 

mengenai  unsur-unsur cerita anak dan 

cara menceritakan kembali 

2. Guru memberikan teks cerita anak 

“Bertukar Tempat”. 

 

Elaborasi  

3. Siswa beserta anggota kelompoknya 

membaca kembali kerangka cerita yang 

telah dibuat pada pertemuan 

sebelumnya. 

4. Dalam satu kelompok, siswa secara 

individu bergantian berlatih 

menceritakan kembali dan 

mengekspresikan karakter tokoh dengan 

 

 

Tanya Jawab 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

65 menit 
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menggunakan media boneka Upin dan 

Ipin  

5. Setiap anggota kelompok memberikan 

tanggapan. 

 

Konfirmasi 

6. Siswa menceritakan kembali dan  

mengekspresikan karakter tokoh dengan 

menggunakan media boneka Upin dan 

Ipin dengan bahasa yang kreatif. 

7. Siswa lain menyimak, mencermati 

kegiatan menceritakan kembali oleh 

temannya 

8. Siswa menilai temannya berdasarkan 

format penilaian yang telah diberikan. 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi 

 

 

Unjuk Kerja 

 

3. Kegiatan Akhir 

1. Guru dan siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memberi tanggapan 

mengenai pembelajaran menceritakan 

kembali yang baru saja dilaksanakan. 

3. Siswa mengisi jurnal kegiatan yang baru 

dilaksanakan. 

 

Tanya Jawab 

5 menit 

 

E. Sumber Belajar 

 Sumber : 

1) Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas VII 

2) Teks Cerita Anak 

3) Referensi yang relevan 

 Media Pembelajaran: 

1) Boneka Upin dan Ipin 

 

F. Penilaian  

1. Teknik :  Tes dan nontes 

2. Bentuk instrumen  : 

a. Tes : lembar rubrik penilaian menceritakan kembali 

b. Nontes :  lembar observasi, jurnal, dan wawancara 
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3. Soal/instrumen : 

a. Instrumen tes: Berdasarkan teks cerita anak yang telah dibaca, 

tentukanlah unsur-unsur cerita anak dan buatlah kerangka! Ceritakan 

kembali secara lisan berdasarkan identifikasi unsur-unsur dan 

kerangka yang telah dibuat!  

b. Kriteria penilaian menceritakan kembali cerita anak sebagai berikut: 

Tabel 1. Kriteria Penilaian Menceritakan Kembali Cerita Anak 

No Aspek Penilaian Deskriptor Kategori Skor Bobot 

1.  Penguasaan 

Topik : 

a. Tema 

b. Alur  

c. Tokoh 

d. Latar 

e. Amanat 

Penguasaan sangat baik 

apabila memenuhi 5 aspek. 

Sangat 

baik 

4 5 

Penguasaan baik apabila 

memenuhi 4 aspek. 

Baik 3 

Penguasaan cukup apabila 

memenuhi 3 aspek. 

Cukup 2 

Penguasaan kurang apabila 

memenuhi 2 aspek. 

Kurang 1 

2.  Kemenarikan 

penyajian cerita 

a. Ekspresif 

b. Percakapan 

antar okoh-

tokohnya 

berkarakter 

c. Mengundang 

respon 

d. Gerakan 

yang menarik 

Siswa menceritakan kembali 

sangat baik apabila memenuhi 

4 aspek 

Sangat 

baik 

4 4 

 

Siswa menceritakan kembali 

baik apabila memenuhi 3 aspek 

Baik 3 

Siswa menceritakan kembali 

cukup apabila memenuhi 2 

aspek 

Cukup 2 

Siswa menceritakan kembali 

kurang apabila hanya 

memenuhi 1 aspek 

Kurang 1 

e.  Kelancaran : 

a. Tidak 

Siswa dapat menceritakan 

kembali dengan sangat lancar 

apabila memenuhi 4 aspek 

Sangat 

baik 

4 4 



 

 

193 

tersendat-

sendat 

b. Tidak 

menyelipkan 

bunyi-bunyi 

tertentu 

c. Tidak terlalu 

cepat 

d. Kalimat 

mudah 

dimengerti 

Siswa dapat menceritakan 

kembali dengan lancar apabila 

memenuhi 3 aspek 

Baik 3 

Siswa dapat menceritakan 

kembali dengan cukup lancar 

apabila memenuhi 2 aspek 

Cukup 2 

Siswa dapat menceritakan 

kembali kurang lancar  apabila 

memenuhi 1 aspek 

Kurang 1 

e.  Pilihan Kata 

(Diksi) : 

a. Pilihan kata 

disesuaikan 

dengan 

pokok 

pembicaraan 

b. Kata yang 

digunakan 

mudah 

dipahami 

c. Bervariasi 

d. Tidak 

berlebihan 

Penggunaan diksi dan gaya 

bahasa sangat tepat apabila 

memenuhi 4 aspek. 

Sangat 

baik 

4 3 

Penggunaan diksi dan gaya 

bahasa sangat tepat apabila 

memenuhi 3 aspek. 

Baik 3 

Penggunaan diksi dan gaya 

bahasa sangat tepat apabila 

memenuhi 2 aspek. 

Cukup 2 

Penggunaan diksi dan gaya 

bahasa sangat tepat apabila 

memenuhi 1 aspek. 

Kurang 1 

e.  Volume Suara: 

a. Penempatan 

tekanan 

b. Nada 

c. Kenyaringan 

Volume siswa dalam 

menceritakan kembali sangat 

baik apabila memenuhi 4 aspek 

Sangat 

baik 

4 3 

Volume  siswa dalam 

menceritakan kembali baik 

apabila memenuhi 3 aspek 

Baik 3 
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suara 

d. Intonasi  

Volume  siswa dalam 

menceritakan kembali cukup 

apabila memenuhi 2 aspek 

Cukup 2 

Volume  siswa dalam 

menceritakan kembali kurang 

baik apabila memenuhi 1 aspek 

Kurang 1 

 Penampilan 

a. Percaya diri 

b. Sikap wajar 

tenang, dan 

tidak kaku 

c. Mimik sesuai 

tokoh cerita 

d. Gestur sesuai 

dengan isi 

cerita. 

Penampilan siswa dalam 

menceritakan kembali sangat 

baik apabila memenuhi 4 aspek 

Sangat 

baik 

4 3 

Penampilan siswa dalam 

menceritakan kembali baik 

apabila memenuhi 3 aspek 

Baik 3 

Penampilan siswa dalam 

menceritakan kembali cukup 

apabila memenuhi 2 aspek 

Cukup 2 

Penampilan siswa dalam 

menceritakan kembali kurang 

baik apabila memenuhi 1 aspek 

Kurang 1 

7. Penggunaan 

Media 

a. Keberaturan 

penggunaan 

b. Tidak 

berlebihan 

c. Diposisikan 

tidak 

menutupi 

pencerita  

d. Tidak 

mengganggu 

konsentrasi 

Penggunaan media dalam 

menceritakan kembali sangat 

baik apabila memenuhi 4 aspek 

Sangat 

baik 

4 3 

Penggunaan media dalam 

menceritakan kembali baik 

apabila memenuhi 3 aspek 

Baik 3 

Penggunaan media dalam 

menceritakan kembali cukup 

apabila memenuhi 2 aspek 

Cukup 2 

Penggunaan media dalam 

menceritakan kembali kurang 

baik apabila memenuhi 1 aspek 

Kurang 1 
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Perhitungan nilai adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Rentang nilai dan kategori yang diperoleh pada penilaian dalam keterampilan 

menceritakan kembali melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin dapat dilihat pada tabel  sebagai berikut ini.  

Tabel 3 Pedoman Penilaian Keterampilan Menceritakan Kembali 

No. Kategori Rentang Nilai 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

0-59 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SMP Futuhiyyah Mranggen 

Kelas/Semester : VII/ 1 

Standar Kompetensi :  Membaca 

Memahami beberapa bacaan satra melalui membaca. 

Kompetensi Dasar : 7.1 Menceritakan kembali cerita anak yang dibaca. 

Indikator :  1. Memahami isi cerita yang telah dibaca 

2. mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak  

3. menyusun kerangka cerita anak 

4. menceritakan kembali cerita anak yang telah dibaca  

secara lisan dengan runtut dan lancar 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat: 

1. Mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak,  

2. Menyusun kerangka cerita anak, dan  

3. Menceritakan kembali cerita anak yang telah dibaca  secara lisan dengan 

runtut dan lancar. 

4. Membentuk karakter siswa dan keterampilan sosial dalam menceritakan 

kembali cerita anak secara lisan 

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Unsur-unsur Cerita Anak (tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, dan 

amanat) 

2. Cara menyusun kerangka cerita anak 
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3. Cara menceritakan kembali cerita anak 

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali 

 

C. Metode Pembelajaran 

Metode : Inkuiri, Penugasan 

Teknik: Diskusi, ceramah, tanya jawab, teknik pemodelan, teknik demonstrasi. 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

No.  Kegiatan Pembelajaran Metode/Teknik Alokasi 

Waktu 

1.  Kegiatan Awal 

1. Guru mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pelajaran 

2. Guru menjelaskan terlebih dahulu 

kesalahan-kesalahan hasil tes siswa 

dalam kegiatan menceritakan kembali 

pada siklus I 

3. Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang cerita anak dan siswa bersikap 

kritis dan santun 

 

 

 

Tanya Jawab 

 

Ceramah 

 

10 menit 

2.  Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1. Guru membagikan teks cerita anak 

2. Siswa membaca dan memahami teks 

cerita anak 

3. Guru dan siswa bertanya jawab tentang 

unsur-unsur cerita anak, inti cerita, 

pesan yang terkandung dalam cerita. 

4. Guru menyimpulkan dan menjelaskan 

secara rinci unsur-unsur cerita anak. 

5. Guru menjelaskan tentang cara 

menceritakan kembali dan hal-hal yang 

harus diperhatikan ketika menceritakan 

kembali serta guru melatih vokal siswa 

dan siswa antusias memperhatikan 

penjelasan. 

6. Guru memberikan contoh menggunakan 

media boneka Upin dan Ipin serta 

menunjukkan dan mengekspresikan 

 

 

 

Inkuiri 

 

Diskusi 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi 

 

65 menit 
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tokoh dengan memberikan penguatan 

unsur-unsur cerita anak. 

Elaborasi 

7. Guru membagi kelas menjadi beberapa 

kelompok, tiap kelompok terdiri atas 4 

siswa. 

8. Siswa berdiskusi secara tertib dan 

bekerja sama  untuk menentukan unsur-

unsur cerita anak, pesan yang 

terkandung dalam cerita, serta siswa 

diminta mengidentifikasi peristiwa 

yang terjadi dalam cerita anak yang 

telah dibaca untuk memudahkan 

siswa dalam membuat kerangka 
9. Siswa beserta anggotanya bekerja sama  

berdiskusi untuk membuat kerangka 

cerita anak yang sudah dibaca 

berdasarkan jumlah anggotanya. 

10. Semua anggota kelompok berlatih 

menceritakan kembali dengan 

melakukan peragaan dan 

mengekspresikan karakter tokoh dengan 

menggunakan media boneka Upin dan 

Ipin sesuai dengan cerita dan guru 

melakukan pendekatan secara langsung 

dan memandu siswa untuk memberikan 

bimbingan penampilan pada diri 

siswa 

 

Konfirmasi 

11. Dalam satu kelompok, siswa percaya 

diri menceritakan kembali secara 

bergantian, siswa pertama akan 

menunjuk siswa lain untuk melanjutkan 

cerita. 

12. Siswa lain menyimak, mencermati 

kegiatan menceritakan kembali oleh 

temannya kemudian berlatih 

memberikan tanggapan penampilan 

tersebut secara tertulis maupun lisan 

dengan memperhatikan cara dan hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam 

menceritakan kembali dan keefektifan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk Kerja 
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penggunaan media. 

3. Kegiatan Akhir 

1. Siswa dan guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran  

2. Guru memberikan penguatan dan 

motivasi pada siswa   

 

Tanya jawab 

5 menit 

 

 

Pertemuan Kedua 

No.  Kegiatan Pembelajaran Metode Alokasi  

Waktu 

1.  Kegiatan Awal 

1.Guru memberikan apersepsi dan 

membahas sekilas tentang materi dan 

menjelaskan terlebih pada kesalahan 

yang siswa lakukan pada kegiatan 

menceritakan kembali dengan media 

pada pertemuan pertama. 

2.Guru mengkondisikan siswa untuk 

bercerita secara individu dan 

memberikan reward  kepada siswa 

yang berani bertanya, memberikan 

tanggapan dan menceritakan kembali 

dengan nilai bagus.  

 

 

 

Tanya Jawab 

 

Ceramah 

 

 

10 menit 

2.  Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1.Guru bertanya jawab dengan siswa 

mengenai  unsur-unsur cerita anak dan 

cara menceritakan kembali 

2.Guru memberikan teks cerita anak 

“Bertukar Tempat”. 

3.Guru menjelaskan dan memberikan 

contoh penempatan media boneka Upin 

dan Ipin dalam menceritakan kembali 

 

Elaborasi  

4.Siswa beserta anggota kelompoknya 

membaca dan mengecek kembali 

kerangka cerita yang telah dibuat pada 

pertemuan sebelumnya. 

5.Dalam satu kelompok, siswa secara 

 

 

 

 

 

Tanya Jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

65 menit 
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individu bergantian berlatih 

menceritakan kembali dan 

mengekspresikan karakter tokoh dengan 

menggunakan media boneka Upin dan 

Ipin  

6.Setiap anggota kelompok memberikan 

tanggapan. 

 

Konfirmasi 

7.Siswa menceritakan kembali dan  

mengekspresikan karakter tokoh dengan 

menggunakan media boneka Upin dan 

Ipin dengan bahasa yang kreatif. 

8.Siswa lain menyimak, mencermati 

kegiatan menceritakan kembali oleh 

temannya 

9.Siwa memberikan tanggapan 

penampilan tersebut secara tertulis 

maupun lisan dengan memperhatikan 

cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam menceritakan kembali dan 

keefektifan penggunaan media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi 

 

 

 

 

 

Unjuk Kerja 

 

3.  Kegiatan Akhir 

1. Guru dan siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memberi tanggapan 

mengenai pembelajaran menceritakan 

kembali yang baru saja dilaksanakan. 

3. Siswa mengisi jurnal kegiatan yang 

baru dilaksanakan. 

 

Tanya Jawab 

5 m

enit 

 

E. Sumber Belajar 

 Sumber : 

1) Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas VII 

2) Teks Cerita Anak 

3) Referensi yang relevan 

 Media Pembelajaran: 

1) Boneka Upin dan Ipin 
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F. Penilaian  

1. Teknik :  Tes dan nontes 

2. Bentuk instrumen  : 

a. Tes : lembar rubrik penilaian menceritakan kembali 

b.Nontes :  lembar observasi, jurnal, dan wawancara 

3. Soal/instrumen : 

a. Instrumen tes: Berdasarkan teks cerita anak yang telah dibaca, 

tentukanlah unsur-unsur cerita anak dan buatlah kerangka! Ceritakan 

kembali secara lisan berdasarkan identifikasi unsur-unsur dan kerangka 

yang telah dibuat!  

b. Kriteria penilaian menceritakan kembali cerita anak sebagai berikut: 

 

Tabel 2 Kriteria Penilaian Menceritakan Kembali Cerita Anak 

 

No Aspek Penilaian 
Deskriptor 

Kategori Skor Bobo

t 

1.  Penguasaan 

Topik : 

a. Tema 

b. Alur  

c. Tokoh 

d. Latar 

e. Amanat 

Penguasaan sangat baik 

apabila memenuhi 5 aspek. 

Sangat 

baik 

4 5 

Penguasaan baik apabila 

memenuhi 4 aspek. 

Baik 3 

Penguasaan cukup apabila 

memenuhi 3 aspek. 

Cukup 2 

Penguasaan kurang apabila 

memenuhi 2 aspek. 

Kurang 1 

2.  Kemenarikan penyajian cerita 

a. Ekspresif 

b. Percakapan 

antar okoh-

tokohnya 

berkarakter 

c. Mengundang 

respon 

Siswa menceritakan kembali 

sangat baik apabila memenuhi 

4 aspek 

Sangat 

baik 

4 4 

 

Siswa menceritakan kembali 

baik apabila memenuhi 3 

aspek 

Baik 3 

Siswa menceritakan kembali 

cukup apabila memenuhi 2 

aspek 

Cukup 2 

Siswa menceritakan kembali Kurang 1 
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d. Gerakan 

yang menarik 

kurang apabila hanya 

memenuhi 1 aspek 

3.  Kelancaran : 

a. Tidak 

tersendat-

sendat 

b. Tidak 

menyelipkan 

bunyi-bunyi 

tertentu 

c. Tidak terlalu 

cepat 

d. Kalimat 

mudah 

dimengerti 

Siswa dapat menceritakan 

kembali dengan sangat lancar 

apabila memenuhi 4 aspek 

Sangat 

baik 

4 4 

Siswa dapat menceritakan 

kembali dengan lancar apabila 

memenuhi 3 aspek 

Baik 3 

Siswa dapat menceritakan 

kembali dengan cukup lancar 

apabila memenuhi 2 aspek 

Cukup 2 

Siswa dapat menceritakan 

kembali kurang lancar  apabila 

memenuhi 1 aspek 

Kurang 1 

4.  Pilihan Kata 

(Diksi) : 

a. Pilihan kata 

disesuaikan 

dengan 

pokok 

pembicaraan 

b. Kata yang 

digunakan 

mudah 

dipahami 

c. Bervariasi 

d. Tidak 

berlebihan 

Penggunaan diksi dan gaya 

bahasa sangat tepat apabila 

memenuhi 4 aspek. 

Sangat 

baik 

4 3 

Penggunaan diksi dan gaya 

bahasa sangat tepat apabila 

memenuhi 3 aspek. 

Baik 3 

Penggunaan diksi dan gaya 

bahasa sangat tepat apabila 

memenuhi 2 aspek. 

Cukup 2 

Penggunaan diksi dan gaya 

bahasa sangat tepat apabila 

memenuhi 1 aspek. 

Kurang 1 

5.  Volume Suara: Volume siswa dalam 

menceritakan kembali sangat 

Sangat 

baik 

4 3 
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a. Penempatan 

tekanan 

b. Nada 

c. Kenyaringan 

suara 

d. Intonasi  

baik apabila memenuhi 4 

aspek 

Volume  siswa dalam 

menceritakan kembali baik 

apabila memenuhi 3 aspek 

Baik 3 

Volume  siswa dalam 

menceritakan kembali cukup 

apabila memenuhi 2 aspek 

Cukup 2 

Volume  siswa dalam 

menceritakan kembali kurang 

baik apabila memenuhi 1 

aspek 

Kurang 1 

6.  Penampilan 

a. Percaya diri 

b. Sikap wajar 

tenang, dan 

tidak kaku 

c. Mimik sesuai 

tokoh cerita 

d. Gestur sesuai 

dengan isi 

cerita. 

Penampilan siswa dalam 

menceritakan kembali sangat 

baik apabila memenuhi 4 

aspek 

Sangat 

baik 

4 3 

Penampilan siswa dalam 

menceritakan kembali baik 

apabila memenuhi 3 aspek 

Baik 3 

Penampilan siswa dalam 

menceritakan kembali cukup 

apabila memenuhi 2 aspek 

Cukup 2 

Penampilan siswa dalam 

menceritakan kembali kurang 

baik apabila memenuhi 1 

aspek 

Kurang 1 

e. 7

. 

Penggunaan 

Media 

a. Keberaturan 

penggunaan 

b. Tidak 

berlebihan 

c. Diposisikan 

tidak 

menutupi 

pencerita  

Penggunaan media dalam 

menceritakan kembali sangat 

baik apabila memenuhi 4 

aspek 

Sangat 

baik 

4 3 

Penggunaan media dalam 

menceritakan kembali baik 

apabila memenuhi 3 aspek 

Baik 3 

Penggunaan media dalam 

menceritakan kembali cukup 

apabila memenuhi 2 aspek 

Cukup 2 

Penggunaan media dalam 

menceritakan kembali kurang 

baik apabila memenuhi 1 

aspek 

Kurang 1 
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Perhitungan nilai adalah sebagai berikut: 

 

Rentang nilai dan kategori yang diperoleh pada penilaian dalam keterampilan 

menceritakan kembali melalui teknik demonstrasi dengan media boneka Upin dan 

Ipin dapat dilihat pada tabel  sebagai berikut ini.  

Tabel 3  Pedoman Penilaian Keterampilan Menceritakan Kembali 

No. Kategori Rentang Nilai 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Tidak 

mengganggu 

konsentrasi 
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Contoh Teks Cerita 

Tak Sombong Lagi 

Pagi itu, Ehsan tampak riang menuju sekolahannya. Ia menjinjing 

tas baru yang di belikan ayahnya. Tasnya tampak sangat indah dengan 

gambar salah satu tokoh jagoan yang ada di tv. Di sekolah Ehsan 

memamerkan tas barunya pada teman-teman sekelasnya. Semua teman-

teman tampak sangat kagum dengan tas baru Ehsan. Mereka 

mengerumuni bangku Ehsan. Tak terkecuali Upin dan Ipin. Mereka 

mencoba untuk memegang tas baru Ehsan. 

“Bagus, kan tas aku?” kata Ehsan tampak sombong.  

“jangan pegang-pegang tas aku, nanti rusak, kan mahal” 

“Sudah, omongan Ehsan jangan diambil hati” Memei mendekati 

Upin dan Ipin yang duduk di pojokan bangku. Memei adalah teman yang 

paling dekat dengan Upin dan Ipin, tidak hanya kepada dengan Upin dan 

Ipin, Memei juga sangat baik kepada semua teman-temannya. 

“Assalaamu’alaikum!” Cikgu, Guru masuk mengawali pelajaran. 

Anak-anak yang tadinya berkerumun melihat tas Ehsan segera duduk di 

kursinya masing-masing menertibkan diri. Pelajaran matematika 

berlangsung begitu menyenangkan, dan diakhiri dengan tugas 

kelompok.Pembagian kelompok ditentukan sendiri oleh Cikgu. Wajah 

Ehsan tampak kusut, walau ia senang dipilih jadi ketua oleh Cikgu. Tapi 

ia sedih, karena Upin dan Ipin termasuk dalam kelompoknya. 

“ Teman- teman, ayo kita tentukan di rumah siapa, kita akan 

mengerjakan tugas ini?” Ehsan memusyawarahkan dengan teman-teman 

satu kelompok. “Di rumah kamu aja Ehsan!” ujar Mail. Emmm…, jangan 

di rumah saya, soalnya Mama sama Papa saya tidak ada di rumah” 

Jawab Ehsan berbohong, sebenarnya ia hanya tak ingin teman-

temannya masuk ke rumahnya. Ia takut ada barang yang hilang di curi.  
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“Gimana kalo di rumahnya Memei aja” Fizi memberi masukan. 

“Ok… siap”Jawab Memei sigap. Akhirnya mereka bersepakat akan 

mengerjakan tugas di rumah Memei besok minggu jam Sembilan pagi. 

Besoknya. 

Jarum jam menunjuk angka Sembilan pas. Namun teman-teman 

belum ada yang hadir, kecuali Upin dan Ipin. Upin dan Ipin datang 

setengah jam lebih awal. Ia sudah terbiasa main di rumahnya Memei. “ 

kenapa teman-teman belum ada yang sampai?” Tanya Memei nampak 

gelisah. Upin dan Ipin hanya mengangkat bahu, tidak tau. 

TEEEET. ASSALAAMU’ALIKUM. Bel rumah Memei berbunyi cukup 

nyaring. “Itu pasti mereka…”sahut Upin dan Ipin. “iya, mari kita 

lihat”jawab memei tampak gembira. Mereka berdua segera berlari ke 

halaman untuk menyambut teman-teman yang lain. 

“Wow… Memei, ini rumah kamu ya?” Ehsan tampak tidak percaya. 

Sementara teman-teman yang lain langsung berlari-larian di halaman 

rumah Memei yang luas. 

“Iya” jawab memei. “Yuk teman-teman, langsung masuk ke rumah 

yuk!” “Ayu…k” jawab mereka kompak. 

Di komplek ini rumah Memei adalah rumah yang paling besar. 

Gerbangnya tampak kokoh dan anggun. Sementara halamannya yang 

luas ditumbuhi beberapa pohon palm yang lebat. Dan disamping pintu 

rumahnya tampak dua pilar yag besar dan tinggi. Dengan mata takjub ia 

melihat ke sekeliling rumah yang besar. “Ini seperti rumah-rumah yang 

sering aku tonton di televisi” bisik Ehsan dalam hati. Ia tak menyangka 

kalau Memei, teman akrabnya Upin dan Ipin adalah seorang yang sangat 

kaya. Dulunya ia menganggap kalau rumah Memei tak jauh berbeda 

dengan Upin dan Ipin. 

Seketika hati Ehsanmerasa tidak enak. Selama ini ia merasa telah 

bersikap sombong kepada  Upin dan Ipin, ia telah berfikiran yang 
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bukan-bukan tentang Upin dan Ipin.  Ehsan tak menunggu lama untuk 

segera meminta maaf kepada Upin dan Ipin atas sikap jeleknya selama 

ini. “Upin dan Ipin, aku minta maaf kepada kamu, karena aku sering 

bersikap jelek sama kamu, maaf ya!” mereka tampak bersalaman. 

Teman-teman yang lain pun ikut bergembira. 
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Bertukar Tempat 

 

Upin dan Ipin adalah saudara kembar. Wajah mereka sangat mirip. 

Apalagi mereka sering memakai pakaian yang sama hanya berbeda 

warna. Walaupun begitu, sifat mereka agak berbeda. Ipin agak pemalu 

dan pendiam. Ia pintar di kelas. Sementara Upin lincah dan banyak 

bicara. Di kelas prestasinya sedang-sedang saja. 

Upin dan Ipin bersekolah di tempat yang berbeda. Opa dan kak 

Ros ingin mereka memiliki pengalaman dan teman yang berbeda. 

Mereka juga tak ingin guru dan teman-teman di sekolah bingung 

membedakan Ipin dan Upin. 

Suatu malam ketika sedang belajar di kamar, tiba-tiba Upin 

berkata pada Ipin. “Eh, Ipin. Besok kita tukaran tempat yuk!” 

“Tukaran tempat bagaimana maksudmu?” tanya Ipin tak mengerti. 

“Kamu nanti masuk ke sekolahku dan aku masuk sekolahmu. Kita 

tukaran seragam dan tas sekolah. Aku yakin orang-orang tidak akan 

tahu. Aku ingin merasakan bagaimana suasana belajar di sekolahmu.” 

“Ah, takut ketahuan, Upin! Lagi pula aku tidak kenal teman-

temanmu dan guru-gurumu,” kata Ipin panik. 

“Tenang saja! Nanti aku kasih tahu, siapa nama teman-temanku di 

kelas dan siapa guru-guruku. Kamu tenang saja. Pokoknya, pasti asyik, 

deh!” 

Karena terus dibujuk saudaranya, akhirnya Ipin setuju. 

Pagi itu, Upin dan Ipin buru-buru berangkat ke sekolah. Mereka 

tak mau rencana mereka ketahuan Kak Ros. Sesuai rencana yang telah 

disepakati, Ipin berangkat ke sekolah Upin. Dan begitu sebaliknya. 
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Ketika memasuki ruang kelas, Ipin berpapasan dengan teman-

teman Upin. Mereka menyapanya. Ipin membalas sapaan mereka. Tidak 

ada seorang pun yang curiga. Ternyata teman-teman Upin berhasil 

dikecohnya. Ipin duduk di bangku yang biasa diduduki Upin. 

“Ipin, kamu sudah bikin PR, belum?” Tiba-tiba seorang anak 

perempuan yang memakai pita merah bertanya. Dia pasti Memei, batin 

Ipin. 

“PR apa?” tanya Ipin, karena ia memang tidak tahu. Upin tidak 

memberitahu kalau ada PR. 

“PR Matematika. Masak lupa?” 

“Oh ya.” Ipin buru-buru membuka tas dan memeriksa buku PR 

matematika Upin. Ternyata Upin belum mengerjakan PR. 

Huh, Upin rupanya ingin mengerjai aku. Dia minta aku 

menggantikan tempatnya, karena dia belum mengerjakan PR. Untung 

Memei mengingatkannya. Ipin mulai jengkel pada Upin. 

Terpaksa Ipin mengerjakan PR Upin. Ketika bel tanda masuk 

berbunyi, PR matematika itu sudah selesai dikerjakannya. Ipin 

berharap, tidak ada lagi kejadian yang bikin hatinya kesal. Dia juga 

berharap jam sekolah segera berakhir. Ia ingin buru-buru marah pada 

Upin. 

Akan tetapi, harapannya tidak terkabul. Pada jam pelajaran 

Bahasa Indonesia, tiba-tiba Ipin diminta maju ke depan oleh Pak Guru. 

Dengan agak gugup dan bingung Ipin melangkah ke muka kelas. Dia 

berdiri di hadapan teman-temannya. 

“Kemarin kan, kamu tidak membuat PR Bahasa Indonesia. Dan 

sebagai hukuman, Bapak kemarin memberimu tugas membuat puisi. Apa 

sudah kamu bikin? Sekarang, ayo bacakan puisi karya kamu itu!” ujar 

Pak Guru tegas. 
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Ya, ampun! Kok jadinya begini, gerutu Ipin dalam hati. 

Tiba-tiba Ipin sadar, kalau Upin sebenarnya sedang mengerjai 

dirinya. Upin sengaja mengajak bertukar tempat karena dia malas dan 

tidak mau mengerjakan tugasnya. Untunglah Ipin suka menulis puisi. 

Dengan mudah ia menciptakan puisi dadakan. 

Pulang dari sekolah, Ipin tak bisa menahan diri lagi. Ia langsung 

marah-marah pada Upin. Juga melaporkan perbuatan Upin kepada Kak 

Ros. 

Kak Ros akhirnya menegur Upin. Walaupun begitu, Ipin juga kena 

teguran. 

“Lo, Kakak, kok, marah sama Ipin juga? Ipin kan sudah jadi korban 

perbuatan Upin,” kata Ipin membela diri. 

“Kamu juga salah! Kalau kamu tidak menerima ajakan Upin, tentu 

kejadian ini tak akan terjadi. Kalian telah bekerja sama melakukan 

kebohongan. Ingat, berbohong itu bukan hanya merugikan orang lain, 

tapi juga diri sendiri. Orang yang suka berbohong tidak akan dipercaya 

orang lain!” tegas Kak Ros. 

“Maafkan Ipin, kak. Ipin janji tidak akan mau diajak berbohong 

lagi!” 

“Dan kamu Upin. Kalau ada kesulitan atau masalah, jangan 

dipendam sendiri. 

Apalagi dibebankan pada orang lain. Itu namanya tidak 

bertanggung jawab. Lebih baik berterus terang dan tak perlu malu 

untuk meminta tolong. Mengerti?” ujar Kak kepada Upin. 

Upin mengangguk. Ia merasa bersalah dan menyesal. Dia berjanji tidak 

akan mengulangi perbuatan seperti ini lagi! (*) 
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Dokumentasi Media Boneka Upin dan Ipin 
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DAFTAR SISWA KELAS VII-B SMP FUTUHIYYAH MRANGGEN 

KABUPATEN DEMAK 

No Nama Siswa Kode Responden 

1 Abdul Rozak R- 1 

2 Alif Rahmawati R- 2 

3 Andi Busro R- 3 

4 Aqil Hilal Alasna R- 4 

5 Ariq Maulana Hadi Ash Shiddiq R- 5 

6 Choirul Umam R- 6 

7 Desiana Andar Pramita R- 7 

8 Dimas Budi Maulana R- 8 

9 Dewi Novitasari R- 9 

10 Dwi Ernawati R- 10 

11 Fitria Hardiyati Pratiwi R- 11 

12 Ida Lestari R- 12 

13 Irfan Kurniawan R- 13 

14 Ismi Wahyuningsih R- 14 

15 Lailatul Hidayati R- 15 

16 Laili Fitriana R- 16 

17 Lilik Unggul Wicaksono R- 17 

18 M. Faisal Hadi R- 18 

19 Moh. Taufiq Ja‟farinanto R- 19 

20 Muhammad Anggi Pernama R- 20 

21 Muhammad Zaenal Mawahib R- 21 

22 Mujahidin Nur Burhans R- 22 

23 Nazirotul Fuadah R- 23 

24 Nisa Amalia R- 24 

25 Reni Wahyuningsih R- 25 

26 Rovita Dewa Lestari R- 26 

27 Sanjay Dziki Irawan R- 27 

28 Septi Dewi Ningsih R- 28 

29 Sigit Prayogo R- 29 

30 Silvy Saidatus Sanaya R- 30 

31 Toni Prasetyo R- 31 

32 Ulin Nuha R- 32 

33 Vivi Novitadewi R- 33 

34 M. Dwiky Riza R- 34 
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HASIL TES SIKLUS I SISWA KELAS VII-B 

SMP FUTUHIYYAH MRANGGEN 

 

No Respon

d

e

n 

Aspek   Skal

a

  

Nilai 

Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

Skor Maksimal Tiap Aspek 

20 16 16 12 12 12 12 

1.  R1 10 4 12 6 6 6 9 53 Kurang 

2.  R2 15 8 12 6 6 9 6 62 Cukup 

3.  R3 15 4 8 6 9 9 9 60 Cukup 

4.  R4 15 12 12 9 9 9 9 75 Baik 

5.  R5 20 16 12 9 12 9 9 87 Sangat Baik 

6.  R6 20 16 12 12 12 9 12 93 Sangat Baik 

7.  R7 10 8 12 3 6 6 6 59 Kurang 

8.  R8 15 8 12 9 9 9 9 71 Baik  

9.  R9 15 12 12 6 9 9 9 69 Cukup  

10.  R10 10 12 12 6 9 9 9 63 Cukup 

11.  R11 15 8 12 6 9 6 9 65 Cukup 

12.  R12 15 12 8 6 9 9 9 68 Cukup 

13.  R13 15 12 12 6 9 9 9 72 Baik 

14.  R14 10 12 16 6 9 9 6 63 Cukup 

15.  R15 10 8 12 3 9 9 6 57 Kurang 

16.  R16 10 8 16 6 9 6 6 61 Cukup 

17.  R17 15 12 12 9 6 6 6 66 Cukup 

18.  R18 10 8 8 6 9 9 3 53 Kurang 

19.  R19 10 8 8 6 6 6 6 50 Kurang 

20.  R20 15 8 12 6 9 12 9 71 Baik 

21.  R21 20 16 12 12 12 9 12 93 Sangat Baik 

22.  R22 20 12 8 9 9 9 9 76 Baik 

23.  R23 10 8 12 3 12 6 9 60 Cukup 

24.  R24 15 8 8 3 12 6 9 61 Cukup 

25.  R25 10 8 8 6 9 3 9 53 Kurang 

26.  R26 15 12 12 6 12 6 9 72 Baik 

27.  R27 15 12 12 6 9 9 9 72 Baik 

28.  R28 10 12 8 6 6 6 6 54 Kurang 

29.  R29 20 16 16 12 12 9 9 94 Sangat Baik 

30.  R30 10 8 8 6 3 9 9 53 Kurang 

31.  R31 10 12 16 9 9 6 9 71 Baik 

32.  R32 20 12 12 6 9 6 9 74 Baik 

33.  R33 10 8 12 6 6 6 6 54 Kurang 

34.  R34 15 16 12 9 12 9 12 85 Sangat Baik 

Jumlah  470 356 340 234 303 264 279 2290 

Cukup Rata-rata  69,1

1 

65,4

4 

62,5 57,35 64,7 64,7 68.3

8 

67,75 
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HASIL TES SIKLUS II SISWA KELAS VII-B 

SMP FUTUHIYYAH MRANGGEN 

No Respon

d

e

n 

Aspek   Skal

a

  

Nilai 

Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

Skor Maksimal Tiap Aspek 

20 16 16 12 12 12 12 

1.  R1 10 8 12 9 12 9 9 69 Cukup 

2.  R2 15 12 12 6 9 9 12 75 Baik 

3.  R3 15 12 12 9 9 9 9 72 Baik 

4.  R4 15 16 12 9 12 9 9 87 Sangat Baik 

5.  R5 15 16 16 12 9 9 12 89 Sangat Baik 

6.  R6 20 16 16 12 9 9 12 94 Sangat Baik 

7.  R7 15 12 12 12 12 6 9 78 Baik 

8.  R8 15 12 16 12 9 9 12 85 Sangat Baik 

9.  R9 15 12 12 9 9 9 9 75 Baik 

10.  R10 20 12 16 9 9 9 9 84 Baik 

11.  R11 15 12 8 9 12 9 12 77 Baik 

12.  R12 15 12 12 9 9 9 12 78 Baik 

13.  R13 15 16 12 9 12 9 12 85 Sangat Baik 

14.  R14 15 12 16 9 9 9 9 79 Baik 

15.  R15 15 12 12 9 9 9 9 75 Baik 

16.  R16 15 12 16 9 9 9 9 79 Baik 

17.  R17 10 16 12 9 9 12 9 77 Baik 

18.  R18 15 12 8 6 9 9 9 68 Cukup 

19.  R19 15 8 12 6 9 6 12 68 Cukup 

20.  R20 15 16 12 12 9 9 12 85 Sangat Baik 

21.  R21 20 12 16 9 9 12 12 90 Sangat Baik 

22.  R22 20 12 16 9 12 9 9 87 Sangat Baik 

23.  R23 20 16 12 12 9 9 9 84 Baik 

24.  R24 15 16 12 12 12 12 9 88 Sangat Baik 

25.  R25 15 8 12 9 9 9 9 71 Baik 

26.  R26 15 12 12 6 9 9 9 72 Baik 

27.  R27 15 12 12 9 9 9 9 75 Baik 

28.  R28 15 12 16 6 9 9 9 76 Baik 

29.  R29 20 16 16 9 9 12 12 94 Sangat Baik 

30.  R30 10 12 12 9 9 9 9 70 Baik 

31.  R31 15 12 12 6 9 9 12 75 Baik 

32.  R32 15 12 12 9 9 9 9 75 Baik 

33.  R33 15 12 12 12 9 9 12 81 Baik 

34.  R34 15 16 12 12 12 12 9 88 Sangat Baik 

Jumlah 530 432 440 312 324 315 348 2690 

Baik 
Rata-rata 

77,9

4 

79,4

1 

80,8

8 

76,47 79,4

1 

77,2 85,2

9 

79,11 

 


