
 
 

 
 

 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS KEMBALI 

DENGAN BAHASA SENDIRI  MELALUI MEDIA FILM DONGENG 

PADA PESERTA DIDIK KELAS VII B MTS MU’ALLIMIN MALEBO 

TEMANGGUNG  

 

SKRIPSI 

diajukan dalam rangka penyelesaian Studi Strata I 
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

 

 

Oleh  

 
Nama : Eka Harum Puspitasari 

NIM  : 2101408019 

Prodi  : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

 

 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2012



 
 

i 
 

SARI 

 
Eka Harum Puspitasari. 2012. Peningkatan Keterampilan Menulis Kembali dengan 

Bahasa Sendiri melalui Media Film Dongeng pada Peserta Didik Kelas VII B 
MTs Mu’allimin Malebo Temanggung. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. 
Rustono, M.Hum. Pembimbing II: Dr. Hari Bakti, M.Hum  

 
Kata Kunci : Peningkatan, Keterampilan Menulis, Media Film, Dongeng  
  

Keterampilan menulis mempunyai arti yang sangat penting dalam dunia 
pendidikan. Dalam pembelajaran menulis, salah satu kompetensi dasar yang akan 
dikaji oleh peneliti adalah kegiatan menulis kembali dongeng. Kompetensi dasar 
tersebut yang harus ditempuh oleh siswa kelas VII semester I untuk mencapai salah 
satu tujuan pembelajaran. Melalui kompetensi dasar tersebut siswa diharuskan untuk 
mampu menulis kembali dongeng dengan bahasanya sendiri. 

Masalah yang diteliti adalah 1) berapa besar peningkatan keterampilan 
pembelajaran menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri pada siswa kelas VII B 
MTs Mu’allimin Malebo setelah menggunakan media film dongeng cerita rakyat dan 
2) bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas VII B MTs Mu’allimin Malebo 
setelah mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri 
dengan media film dongeng cerita rakyat. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas yang lazim 
disebut PTK. Subjek penelitian ini yaitu keterampilan menulis dongeng siswa kelas 
VII B MTs Mu’allimin Malebo tahun pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 30 
siswa. Variabel yang diungkap dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu, 1) 
keterampilan menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri dan 2) film dongeng 
cerita rakyat. Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 
penelitian tindakan kelas ini berupa soal tes dan nontes. Soal tes digunakan untuk 
mengungkapkan data tentang kemampuan menulis kembali dongeng siswa. Soal 
nontes yang terdiri atas lembar observasi, jurnal, pedoman wawancara, dan 
dokumentasi digunakan untuk mengungkapkan perubahan tingkah laku siswa. Teknik 
analisis data yang digunakan meliputi analisis kaulitatif dan kuantitatif.  

Berdasarkan hasil analisis diketahui skor rata-rata tes kemampuan prasiklus 
sebesar 46,50 dalam kategori kurang, siklus I sebesar 53,33 dalam kategori cukup 
setelah dilakukan tindakan siklus II mencapai 70,50 dengan kategori baik. Terdapat 
perubahan positif perilaku siswa terhadap pembelajaran keterampilan menulis kembali 
dengan bahasa sendiri  melalui media film dongeng cerita rakyat. Perubahan sikap dan 
perilaku siswa kelas VII B MTs Mu’allimin Malebo Temanggung mengalami 
peningkatan yang lebih baik, yaitu siswa kurang berkonsentrasi menjadi lebih 



 
 

ii 
 

berkonsentrasi dalam pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri  melalui 
media film dongeng cerita rakyat. 

Saran dari hasil penelitian ini yaitu pembelajaran menulis kembali dongeng 
menggunakan media film dongeng cerita rakyat hendaknya dapat dijadikan alternatif 
dalam pembelajaran menulis kembali dongeng agar siswa dapat menjadi lebih 
semangat dan senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Disarankan kepada 
peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penggunaan media film pada materi-
materi lain, yang dipandang sesuai sehingga siswa akan lebih mudah dalam 
memahami materi yang disampaikan oleh guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dibagi menjadi empat aspek 

keterampilan berbahasa dan keterampilan bersastra. Empat aspek keterampilan 

tersebut adalah mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis (Putrayasa, 2006:2). 

Menulis sebagai aktivitas berbahasa tidak dapat dilepaskan dari kegiatan berbahasa 

lainnya. Apa yang diperoleh melalui menyimak, membaca, dan berbicara akan 

memberinya masukan berharga untuk kegiatan menulis. Untuk itu, keterampilan 

menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus diajarkan pada 

siswa. Keterampilan menulis mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Keterampilan menulis merupakan syarat untuk berkecimpung 

dalam berbagai macam bidang atau kegiatan. Hal ini mengandung pengertian betapa 

pentingnya keterampilan dan kemampuan menulis dalam kehidupan sehari-hari. 

Menulis juga merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan dalam komunikasi secara tidak langsung. Melalui kegiatan menulis, 

siswa diarahkan mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulis. Dalam  

hal ini, diharapkan siswa mampu menuangkan gagasan atau idenya secara runtut 

dengan diksinya yang tepat, struktur yang benar sesuai dengan konteksnya. 
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Keterampilan menulis mempunyai arti yang sangat penting dalam dunia 

pendidikan. Melihat betapa pentingnya keterampilan menulis, maka seorang guru 

perlu mengembangkan diri dan menambah variasi pembelajaran. Dalam hal ini siswa 

diarahkan untuk terampil menulis. Dengan menulis siswa juga diharapkan untuk 

dapat menemukan hal-hal yang baru dan menuliskannya kembali atau 

mengembangkan daya imajinasinya melalui tulisan. 

Tarigan (1986:3) menyimpulkan bahwa menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang digunakan secara tidak langsung bertatap  muka dengan 

orang lain. Dengan demikian, mengajarkan menulis adalah melatih anak didik 

menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyatakan isi hati dan buah pikiran secara 

menarik, yang mengenai pada pembaca. Pembelajaran menulis dapat berupa apa saja: 

surat, artikel, laporan, buku harian, prosa, drama, puisi dan lain-lain. 

  Dalam pembelajaran menulis, salah satu kompetensi dasar yang akan dikaji 

oleh peneliti adalah kegiatan menulis kembali dongeng pada aspek kesusastraan. 

Kompetensi dasar tersebut yang harus ditempuh oleh siswa kelas VII semester I 

untuk mencapai salah satu tujuan pembelajaran. Melalui standar kompetensi tersebut 

siswa diharuskan untuk mampu mengubah dongeng yang pernah dibaca dengan cara 

menulisnya kembali sesuai dengan bahasanya sendiri. Siswa diharapkan dapat 

menemukan pesan moral melalui kompetensi dasar menulis kembali dongeng yang 

dapat menjadi cerminan dari standar kompetensi ini. Oleh karena itu, keterampilan 

menulis kembali dongeng sangat penting dan harus dikuasai oleh siswa kelas VII. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap guru bahasa dan 

sastra Indonesia MTs Mu’allimin Malebo, keterampilan siswa dalam menulis kembali 

dongeng dengan bahasa sendiri rendah. Hal ini disebabkan banyaknya permasalahan 

yang dihadapi oleh siswa ketika menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng 

yang pernah dibaca atau didengar. Permasalahan tersebut berasal dari guru dan siswa. 

Permasalahan yang ada pada guru yaitu teknik dan media mengajar yang digunakan 

oleh guru masih tradisional, monoton, dan kurang bervariasi. Banyak guru yang 

masih menggunakan metode ceramah atau penjelasan satu arah saja, tanpa melakukan 

pendekatan kepada siswa sehingga lebih termotivasi untuk belajar. 

Adapun permasalahan dari siswa yaitu siswa kurang termotivasi dalam 

menulis, khususnya menulis kembali dongeng. Siswa juga tidak termotivasi atau 

kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran sastra, sehingga siswa menjadi 

malas, tidak bersemangat, bosan, dan tidak percaya diri. Sebagian besar siswa juga  

masih kurang kreatif menulis. Siswa beranggapan bahwa menulis kembali dongeng 

sulit dilakukan sehingga siswa masih bingung harus menulis apa untuk mengawali 

tulisannya. Tulisan yang dibuat siswa kurang menarik karena bahasa yang digunakan 

monoton dan pengembangan ide atau gagasannya kurang bervariasi.  

Dari beberapa hal yang menyebabkan rendahnya keterampilan menulis 

dongeng dengan bahasa sendiri tersebut, penyebab utama yang mempengaruhi yaitu 

metode dan media yang digunakan guru dalam pembelajaran masih kurang tepat. 

Guru masih menggunakan metode yang konvensional yang monoton tanpa adanya 
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media pembelajaran yang menarik. Dalam pembelajaran menulis dongeng, biasanya 

guru hanya meminta siswa membaca dongeng dan siswa kemudian diminta untuk 

menuliskan kembali dongeng yang telah dibacanya dengan bahasanya sendiri. Hal 

tersebut dilakukan tanpa adanya hal baru yang menyenangkan yang justru membuat 

siswa merasa bosan dengan pembelajaran menulis dengan bahasa sendiri dongeng 

yang telah dibaca atau didengar. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, guru harus mengubah metode 

mengajarnya. Guru harus bisa mengubah pembelajaran menulis dongeng yang 

membosankan menjadi lebih menyenangkan dan lebih melibatkan siswa aktif dalam 

proses pembelajaran. Untuk menjadikan siswa senang dan aktif dalam pembelajaran, 

salah satu bentuk alternatif yang dapat digunakan guru adalah dengan menggunakan 

media pembelajaran yang menarik. Salah satu media yang digunakan yaitu media 

film.  

Penggunaan media film dipandang sebagai media yang cukup efektif dalam 

meningkatkan keterampilan menulis dongeng. Media film merupakan sarana untuk 

memancing, mendorong atau memotivasi siswa dalam menulis dongeng dengan 

bahasanya sendiri karena tampilanya yang menarik dari mulai efek suara, gambar dan 

gerak, sehingga lebih  realistis, menampilkan hal-hal  yang abstrak dapat  terlihat 

menjadi lebih jelas, sehingga dapat menarik minat siswa dalam pembelajaran menulis 

dongeng dan siswa akan lebih terbantu dalam menemukan kata-kata, inspirasi dan 
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mempermudahkan siswa untuk mengingat dalam menulis kembali dongeng dengan 

bahasanya sendiri. 

Di sisi lain guru juga berperan penting sebagai motivator dan fasilitator. 

Guru harus berusaha mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis 

kembali dongeng. Guru sebagai penyampai materi kepada siswa harus dapat 

menyampaikan materi yang akan dibahas dengan metode atau strategi yang tepat dan 

menarik. Hal tersebut akan berdampak pada keberhasilan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis kembali dongeng. 

Pada dasarnya inti dari keterampilan menulis kembali dongeng adalah 

kegiatan untuk menuliskan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam isi bacaan. 

Keterampilan menulis kembali isi bacaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keterampilan menulis kembali dongeng yang pernah dibaca atau didengar siswa 

melalui pemutaran film dongeng cerita rakyat dan dalam menulis kembali siswa juga 

diajarkan bagaimana menuliskan pokok-pokok atau inti pada dongeng, agar siswa 

dapat secara runtut dan mudah dalam menuliskannya.  

Hal ini diharapkan agar siswa menyukai, menikmati, dan mampu 

mengekspresikan karya sastra dongeng. Inilah  yang menggugah peneliti untuk 

dijadikan sebagai bahan penelitian dan yang melatarbelakangi peneliti dalam 

menyusun skripsi yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Kembali 

dengan Bahasa Sendiri melalui Media Film Dongeng pada Peserta Didik Kelas 

VII B MTs Mu’allimin Malebo Temanggung. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah-masalah yang menyebabkan rendahnya keterampilan menulis 

dongeng pada siswa kelas VII B MTs Mu’allimin Malebo adalah sebagai berikut:   

(1) rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran menulis bahasa Indonesia, aktivitas 

proses belajar menulis siswa cenderung rendah. Sebagian  besar  siswa  mengeluh  

ketika  diberi  tugas  menulis,  mereka mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat, 

kurang menguasai kosakata, dan kurang  mampu  mengembangkan  ide.  Kesulitan  

tersebut  menyebabkan  mereka tidak  mampu  menyampaikan  pikiran  dan  gagasan  

dengan  baik  sehingga  siswa menjadi  enggan  untuk  menulis, (2) ketidakmampuan 

siswa dalam menuangkan dan mengembangkan ide atau gagasan dalam bentuk 

tulisan, (3) ketidakmampuan siswa dalam pengorganisasian tulisan yang bermakna, 

(4) guru dalam menyampaikan materi pelajaran terlalu menitikberatkan pada 

penggunaan metode ceramah, sebagian besar waktu dipergunakan untuk 

penyampaian materi pelajaran tanpa memberi kesempatan siswa untuk belajar 

menerapkan dan mengembangkan materi pelajaran yang diperolehnya, (5) penekanan 

proses pembelajaran lebih terfokus pada aspek kognitif (penguasaan pengetahuan) 

tentang menulis bahasa Indonesia, (6) hubungan guru dengan siswa dalam aktivitas 

proses belajar mengajar relatif bersifat formal dan kaku, (7) pendekatan proses 

pembelajaran yang dipergunakan guru lebih mengarah pada isi buku teks yang telah 

ditentukan sehingga membuat siswa relatif pasif, (8)  guru  mengalami  kesulitan  

untuk membangkitkan  minat  siswa  dalam  pembelajaran  keterampilan  menulis. 
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Guru mengeluh bahwa konsentrasi sebagian besar siswa pada saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung  tidak  terfokus pada pelajaran. Pada umumnya, 

siswa deretan paling depan yang memerhatikan penjelasan guru, sedangkan siswa 

yang duduk di deretan  tengah  dan  belakang  lebih  banyak  melakukan  aktivitas  

lain  selain memerhatikan  materi  yang  disampaikan  guru.  Seperti  siswa  berbicara  

dengan teman  sebangku,  siswa  tertidur dalam kelas  saat pembelajaran bahkan  

siswa ada yang  asyik  main  HP  (handphone),  dan (9)  guru  mengalami  kesulitan  

untuk menemukan  alternatif  metode  dan  media  pembelajaran  yang  tepat  untuk 

mengajarkan  keterampilan  menulis  kepada  siswa  selain  buku  teks  bahasa 

Indonesia dan LKS yang biasa digunakan. 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, perlu ditemukan cara yang dapat 

membantu siswa dalam proses penulisan kembali dongeng. Salah satu cara tersebut 

yakni dengan menggunakan media film dongeng cerita rakyat sebagai sarana untuk 

membantu siswa dalam meningkatkan keterampilannya dalam menulis kembali 

dongeng.  

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, permasalahan utama yang 

dihadapi, yaitu rendahnya keterampilan menulis dongeng siswa yang disebabkan 

oleh kurang tepatnya metode atau teknik yang digunakan guru saat pembelajaran, 

guru masih menggunakan metode konvensional dan kurangnya memanfaatkan 

media yang ada. Permasalahan tersebut diatasi dengan menggunakan media film. 
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Oleh karena itu, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dikhususkan 

pada upaya peningkatan keterampilan menulis kembali dengan bahasa sendiri 

dongeng cerita rakyat yang disajikan dengan media film siswa kelas VII B MTs 

Mu’allimin Malebo. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah 

yang diteliti adalah sebagai berikut. 

1) Berapa besar peningkatan keterampilan pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan bahasa sendiri pada siswa kelas VII B MTs Mu’allimin 

Malebo setelah menggunakan media film dongeng cerita rakyat? 

2) Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas VII B MTs Mu’allimin Malebo 

setelah mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng dengan bahasa 

sendiri dengan media film dongeng cerita rakyat? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Bertolak dari masalah yang diuraikan pada 1.5, tujuan penelitian ini 

adalah: 

1) menentukan besaran peningkatan keterampilan menulis kembali dongeng 

dengan bahasa sendiri pada siswa kelas VII B MTs Mu’allimin Malebo 

dengan media film dongeng cerita rakyat. 



9 
 

 
 

2) memaparkan perubahan perilaku siswa kelas VII B MTs Mu’allimin Malebo 

setelah mengikuti pembelajaran keterampilan menulis dongeng dengan media 

film dongeng cerita rakyat. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat 

teoretis dan manfaat praktis. 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan penelitian pendidikan di Indonesia, khususnya pada bidang 

penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat 

dalam pengembangan teori pembelajaran menulis, khususnya keterampilan 

menulis dongeng serta memperluas khasanah metode pengajaran, khususnya 

untuk kemampuan menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng cerita rakyat. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

guru, siswa, sekolah, dan peneliti sendiri. Manfaat bagi guru antara lain:           

(1) upaya memperbarui cara pembelajaran menulis dongeng cerita rakyat dengan 

bahasa sendiri, (2) upaya membimbing siswa agara dapat berpikir logis dan 

sistematis, (3) upaya memotivasi siswa dalam latihan menulis dongeng cerita 
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rakyat dengan bahasanya sendiri, dan (4) upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

Manfaat bagi siswa antara lain:(1) upaya membangkitkan gairah siswa 

agar mau, gemar, dan akhirnya memiliki keterampilan menulis kembali dongeng 

cerita rakyat, (2) agar bervariasi dalam meningkatkan keterampilan menulis 

kembali dongeng cerita rakyat, (3) untuk memudahkan siswa mengembangkan 

keterampilan dalam menulis dongeng cerita rakyat dengan bahasanya sendiri, 

dan (4) minat dan ketertarikan siswa dalam menulis. 

Penelitian ini bermanfaat bagi sekolah, terutama bagi kepala sekolah 

untuk lebih banyak mengadakan pembinaan guru-guru mata pelajaran untuk 

mengoptimalkan penggunaan media dalam mengajar sehingga minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran lebih besar dan hasil akhir yang diperoleh dari proses 

belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Manfaat bagi peneliti dapat memperluas pengetahuan tentang 

pembelajaran menulis dongeng dengan menggunakan media film. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dapat 

dijadikan sebagai kajian pustaka, adalah penelitian yang dilakukan oleh Bearse (1992), 

Susanti (2007), Febriani (2008), Nurmayanti (2008), Zulaekhah (2009), Fitriana 

(2009), Seto (2009), Nurrohmi (2010), Sulistiyanti (2010), dan Sagami (2012). 

Artikel ilmiah yang berkenaan dengan menulis dongeng ditulis Bearse (1992) 

yang berjudul The Fairy Tale Connection in Children's Stories:Cinderella meets 

Sleeping Beauty, yang didalamnya berisi tentang elemen-elemen yang penting dalam 

menulis dongeng.  

From my limited survey i have concluded that students do indeed make 
intertextual links. Even students who were not conscious of the details in their 
writing incorporated elements of fairy tales into their stories. To me, what was 
most striking was the ability of students to name spesific stories as well as the 
characters and details that they drew from them. Also striking was the ability 
of students to internalize the rhythm, cadence, and repertoire of language 

It is important, however, to note that these students had been immersed in a 
literature study of fairy tales. As their teacher, I made specific connection to 
the elements of fairy tales when we read the stories. I think it this crucial for 
theachers to point out element of writing as students read literature. As 
students read folktales, fiction, poetry, plays, or non-fiction, it this important 
that teachers highlight each genre’s particular writing style. Only then will 
students maximize their ability to transfer literary details into their own 
writing. Secondly, students need to be reading and hearing literaturebeyond 
their assigned reading program. As I have confirmed, children are able to 
draw upon multiple texts when they are writing stories. They are consciously 
and unconsciously absorbing the literary details of the stories the read, and 
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they are using these stories as models when they write, Clearly, literature is an 
essential resource for teaching of writing (Skolnick, 1989). Immersing my 
third graders in a study of fairy tales provided them with a new lens for seeing 
the world and for writing (Wilde, 1985) 

 

Bearse (1992) mengemukakan bahwa keterampilan menulis kembali 

dongeng bagi anak-anak tingkat SMP memang tergolong rendah, karena itu guru 

harus lebih kreatif dalam menyampaikan materi saat pembelajaran, terutama 

penguatan teknik menulis dongeng secara runtut dan sesuai dengan dongeng yang 

dibaca atau didengar. Penelitian yang telah dilakukan Bearse mempunyai relevansi 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menulis kembali isi dongeng. Akan tetapi, dalam penelitian ini akan 

diterapkan dengan media yang berbeda, yaitu dengan media film dongeng cerita 

rakyat. 

Susanti (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Kemampuan 

Menulis Kembali Dongeng Melalui Teknik Latihan Terbimbing pada Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 2 Gebog Kudus meneliti adanya peningkatan keterampilan siswa dalam 

menulis kembali dongeng yang dapat dilihat dari  nilai siswa dalam pembelajaran 

dengan teknik latihan terbimbing. Perilaku siswa dalam pembelajaran  juga 

mengalami perubahan. Peningkatan dapat dibuktikan dengan hasil penelitian 

prasiklus 62,66%, nilai rata-rata kelas siklus I sebesar 70,18. Hal ini berarti terjadi 

peningkatan sebesar 12,00%. Pada siklus II, diperoleh hasil rata-rata sebesar 77,34. 

Hal ini menunjukkan peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 18,84%. Dengan 
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demikian, hasil belajar menulis kembali dongeng pada siswa kelas VII D SMP Negeri 

2 Gebog Kudus meningkat setelah dilakukan pembelajaran dengan teknik latihan 

terbimbing.  

Penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-

sama bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis kembali isi 

dongeng. Sementara itu perbedaanya adalah dalam penelitian ini menekankan pada 

teknik pembelajaranya, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti 

lebih menekankan pada media pembelajaranya. 

  Penelitian  lain yang berkenaan dengan pembelajaran menulis juga telah 

dilakukan Febriani (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Menulis 

Kembali Isi Dongeng Melalui Media Audiovisual (VCD) Dengan Teknik Peta Pikiran 

Kelas VII SMP Negeri 6 Pekalongan Tahun Ajaran 2007/2008, menyatakan bahwa 

keterampilan menulis kembali isi dongeng pada siswa kelas VII SMP Negeri 6 

Pekalongan  telah mengalami peningkatan setelah mengikuti pembelajaran dengan 

media audio visual dengan teknik peta pikiran. Hasil prasiklus menunjukkan skor 

rata-rata 63,24 dan pada siklus  diperoleh nilai rata-rata seebsar 71,96. Hal ini  berarti 

terjadi peningkatan sebesar 8,72%. Pada siklus II diperoleh rata-rata sebesar 76,26. 

Hal ini berarti peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 4,40%. Jadi peningkatan 

yang terjadi dari prasiklus sampai siklus II sebesar 13,12%. 

 Dari penelitian  tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan 

oleh Febriani (2008) hampir sama dengan penelitian ini, yaitu sama-sama 

menggunakan objek kajian pembelajaran menulis terutama menulis kembali dongeng. 

Hal yang membedakan penelitian ini adalah penelitian melalui media audiovisual 

(VCD) dengan menggunakan teknik peta pikiran. 
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Penelitian tindakan kelas juga pernah dilakukan Nurmayanti (2008) dalam 

skripsinya yang  berjudul  Peningkatan Menulis Kembali Dongeng dengan Teknik 

Bola Panas pada Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 2 Salaman Tahun Ajaran 

2007/2008. Nurmayanti (2008) menyatakan bahwa dalam penelitian yang ia lakukan 

mengenai keterampilan menulis kembali dongeng dengan teknik bola panas 

mengalami peningkatan. Hasil tes prasiklus, siklus I, dan siklus II mengalami 

peningkatan. Hasil tes prasiklus menunjukkan skor rata-rata 52, dan siklus I diperoleh 

hasil rata-rata sebesar 69,05. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 24,70. Pada 

siklus II diperoleh rata-rata sebesar 69,05. Hal ini berarti menunjukkan peningkatan 

dari siklus I ke siklus II sebesar 8,63. Peningkatan yang terjadi dari prasiklus  sampai 

siklus II sebesar 31,19. 

Pada penelitian ini hampir  sama dengan penelitian ini, yaitu sama-sama 

mengambil objek kajian pembelajaran menulis terutama menulis kembali dongeng. 

Hal yang membedakannya dalam penelitian ini adalah teknik penelitian dengan 

menggunakan teknik bola panas. 

Penelitian lain tentang menulis dongeng juga telah dilakukan oleh  

Zulaekhah (2009) dengan judul Peningkatan Menulis Kembali Isi Dongeng melalui 

Model Pembelajaran Strata dan Media Boneka Panggung pada Siswa Kelas VIIIB 

SMP Negeri Karanganyar Kabupaten Demak.  Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan menulis kembali dongeng, dari prasiklus ke siklus I dan ke 

siklus II. Hasil ini bisa dilihat dari skor rata-rata kelas pada prasiklus menuju siklus I 

yang meningkat dari 58 menjadi 68,89. Skor rata-rata ini mengalami peningkatan 
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sebesar 10,89 poin. Namun, belum bisa mencapai target 70 dan masih ada siswa yang 

belum tuntas sehingga perlu diadakan siklus II . Pada siklus II skor rata-rata kelas 

menjadi 76,38. Skor rata-rata tersebut mengalami peningkatan sebesar 7, 41 poin dari 

siklus I. Jadi peningkatan dari prasiklus ke siklus II sebesar 18, 30 dengan ketuntasan 

100% dan berhasil mencapai target 70. Hasil analisis lembar observasi, jurnal, 

wawancara, angket, dan dokumentasi foto menunjukkan adanya perubahan perilaku 

siswa VIIIB SMP Negeri 1 Karanganyar Kabupaten Demak dari negatif menjadi 

positif. Pada pembelajaran menulis kembali isi dongeng menggunakan model 

pembelajaran strata dan media boneka panggung para siswa menjadi lebih aktif. 

 Relevansi dengan penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan sama-

sama mengambil objek kajian pembelajaran menulis terutama menulis kembali 

dongeng. Hal yang membedakannya dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

dan media yang digunakan. 

Fitriana (2009) dalam skripsinya yang berjudul  Peningkatan Kemampuan 

Mengapresiasi Dongeng denagan Menggunakan Media VCD Dongeng Siswa Kelas 

VIIE SMP Negeri 33 Semarang Tahun Ajaran 2009/2010 memaparkan bahwa 

kemampuan mengapresiasi dongeng dengan menggunakan media VCD dongeng 

mengalami peningkatan. Hasil tes rata-rata siklus I adalah 60.11 atau termasuk 

kategori kurang baik, sedangkan nilai rata-rata siklus II sebesar 74.05 atau termasuk 

kategori cukup baik. Hal ini membuktikan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus 

ke II sebesar 13.94%. Perubahan perilaku siswa dapat dilihat secara jelas pada saat 

pembelajaran. Berdasarkan hasil data nontes siklus I, masih tampak perilaku negatif 
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siswa saat pembelajaran berlangsung. Pada siklus II perilaku negatif siswa semakin 

berkurang dan perilaku positif siswa semakin bertambah.  

 Penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriana hampir sama dengan penelitian 

ini, yaitu sama-sama menggunakan media audio visual yang berisi dongeng, 

sedangkan perbedaanya adalah objek kajiannya. Pada penelitian ini objek kajiannya 

adalah mengapresiasi dongeng. 

Skripsi Seto (2009) yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menuliskan 

Kembali Dongeng dengan Menggunakan Media Komik pada Siswa Kelas VII D Smp 

Negeri 4 Semarang  merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri atas 2 

siklus, yaitu siklus I dan siklus II dengan target nilai ketuntasan 7,00. Pengumpulan 

data penelitian ini menggunakan data tes dan nontes. Teknik tes berupa keterampilan 

menuliskan kembali dongeng dengan menggunakan media komik. Teknik nontes 

berupa data observasi, jurnal, dan hasil wawancara. Analisis data yang digunakan 

adalah dengan teknik kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan analisis teknik 

kuantitatif, menunjukan adanya peningkatan kemampuan menuliskan kembali 

dongeng dengan menggunakan media komik, yaitu pada prasiklus nilai rata-rata 

klasikal 67,89 dengan kategori kurang. Hasil tersebut meningkat 2,87% pada siklus I 

dengan nilai rata-rata klasikal 69,84 dengan kategori masih kurang. Pada siklus II 

hasil tersebut meningkat lagi 9,03 % dengan nilai rata-rata klasikal 76,15 dalam 

kategori baik, sedangakan dari hasil prasiklus meningkat 12,17 % pada siklus II. 

Berdasarkan teknik kualitatif, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa senang dan 

tertarik dengan pembelajaran menggunakan media komik. Selain itu, media tersebut 
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dapat membantu kesulitan siswa dalam menuliskan kembali dongeng. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan kepada guru supaya guru lebih kreatif 

dalam menggunakan media pembelajaran dan menerapkan media komik ketika 

pembelajaran menuliskan kembali dongeng. Siswa disarankan agar terus berlatih 

menulis sehingga hasil tulisan siswa kelak akan lebih baik dari hasil penelitian ini. 

 Pada penelitian ini hampir  sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, 

yaitu sama-sama mengambil objek kajian pembelajaran menulis terutama menulis 

kembali dongeng. Hal yang membedakannya dalam penelitian ini adalah penggunaan 

media pembelajarannya, dalam penelitian ini menggunakan media komik. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurrohmi (2010). Penelitian tersebut 

berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Dongeng dengan Menggunakan Media 

Gambar Berseri Acak pada Siswa Kelas VII E SMP Negeri 24 Malang  membahas 

bahwa terjadi peningkatan pada pembelajaran menulis dongeng dari pratindakan ke 

siklus I dan dari siklus I ke siklus II dalam aspek isi dan aspek kebahasaan. Kualitas 

pembelajaran meningkat dalam hal keaktivan, kerja sama, dan keberanian. Dari hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa media gambar berseri acak dapat 

meningkatkan kemampuan menulis dongeng siswa kelas VII e SMP  N 24 Malang. 

Relevansi dengan penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan sama-

sama mengambil objek kajian pembelajaran menulis terutama menulis kembali 

dongeng. Hal yang membedakannya dalam penelitian ini adalah media pembelajaran 

yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan media gambar berseri acak. 
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Sulistiyanti (2010) dalam skripsinya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Kembali Dongeng yang Pernah dibaca menggunakan Strategi 

Stratta pada Siswa Kelas VII C SMP Negeri 2 Mranggen Demak membahas bahwa 

terjadi peningkatan keterampilan menulis kembali dongeng dengan menggunakan 

strategi strata sebesar 21,29%. Nilai rata-rata kelas pada tindakan siklus I sebesar 

61,16 dan mengalami peningkatan sebesar 21,29% menjadi 74,18 pada tindakan 

siklus II. Setelah menggunakan strategi strata pada pembelajaran menulis kembali 

dongeng, maka terjadi perubahan perilaku belajar siswa kearah positif. Siswa yang 

sebelumnya merasa malas dan kurang aktif, pada siklus II siswa menjadi aktif dan 

semangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan 

sama-sama mengambil objek kajian pembelajaran menulis terutama menulis kembali 

dongeng. Hal yang membedakannya dalam penelitian ini adalah pada penelitian ini 

menggunakan strategi stratta. 

Skripsi yang dibuat oleh Sagami (2012)  dengan judul Keefektifan Media 

Komik Tanpa Teks dalam Pembelajaran Menulis Dongeng pada Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 1 Wates memaparkan adanya perbedaan kemampuan menulis dongeng 

siswa yang menggunakan media komik tanpa teks dan kemampuan menulis dongeng 

siswa tanpa menggunakan media komik tanpa teks. Perbedaan tersebut ditunjukkan 

dengan hasil Uji-t yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 15.0. Uji-t skor 

pascates kelompok kontrol dan kelompok eksperimen menunjukkan t hitung adalah 

3,701 dengan db = 57, dan nilai p = 0,000 ( p = 0,000 < 0, 050). Hasil penelitian ini 
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juga membuktikan bahwa pembelajaran menulis dongeng dengan menggunakan 

media komik tanpa teks lebih efektif dibanding dengan pembelajaran menulis 

dongeng tanpa menggunakan media komik tanpa teks. Keefektifan penggunaan 

media komik tanpa teks dapat dilihat dari Uji-t kenaikan skor kedua kelompok dan 

gain skor dari masing-masing kelompok. Hasil Uji-t kenaikan skor keterampilan 

menulis dongeng kelompok kontrol dan kelompok eksperimen menghasilkan t hitung 

= 3,132 dengan df 57, dan nilai p sebesar 0,003. Nilai p lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05 (p = 0,003 < 0,05). Gain skor kelompok eksperimen lebih tinggi 

daripada kelompok kontrol, yakni sebesar 10,20. 

Relevansi penelitian yang dilakukan Sagami dengan penelitian ini adalah 

pada penelitian yang dilakukan sama-sama mengambil objek kajian pembelajaran 

menulis terutama menulis kembali dongeng. Hal yang membedakannya dalam 

penelitian ini adalah media yang dipergunakan, dalam penelitian ini menggunakan 

media komik tanpa teks. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai 

keterampilan menulis kembali isi dongeng sudah banyak dilakukan yang bertujuan  

untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis. Para peneliti telah 

menggunakan teknik dan media pembelajaran yang bervariasi. 

Meskipun penelitian tentang keterampilan menulis telah banyak dilakukan, 

peneliti menganggap bahwa penelitian sejenis masih perlu dilakukan untuk 

menentukan berbagai teknik dan media baru yang dapat dipilih sebagai alternatif 

dalam proses pembelajaran menulis kepada siswa. Akan tetapi, kenyataan yang 
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terjadi keterampilan siswa masih rendah dan belum memuaskan dan masih perlu 

dicarikan lagi media dan teknik-teknik baru yang efektif untuk membelajarkan 

keterampilan menulis pada siswa. Berdasarkan kenyataan itu, dilakukan penelitian 

yang berupaya untuk  meningkatkan keterampilan siswa kelas VII B MTs Mu’allimin 

Malebo dalam menulis kembali dongeng menggunakan media film cerita rakyat. 

Penelitian yang meneliti tentang peningkatan keterampilan menulis  kembali 

isi dongeng menggunakan media film dongeng cerita rakyat yang belum pernah 

dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan 

keasliannya. Berpijak pada  penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan adanya 

keinginan untuk memberikan sumbangsih alternatif-alternatif  pembelajaran 

keterampilan menulis, khususnya keterampilan menulis kembali dongeng bagi para 

guru Bahasa dan sastra Indonesia di sekolah-sekolah pada umumnya dan di MTs 

Mu’allimin Malebo pada khususnya maka penelitian ini  peneliti lakukan. 

Penelitian tentang pembelajaran menulis kembali isi dongeng yang 

dilakukan peneliti  dengan menggunakan media film dongeng cerita rakyat menjadi  

pelengkap sebagai upaya memperkaya teknik pembelajaran menulis di dunia 

pendidikan. Pada penelitian ini akan dikaji tentang peningkatan keterampilan menulis 

kembali isi dongeng dengan perubahan tingkah laku siswa kelas VII B MTs 

Mu’allimin Malebo Temanggung menggunakan media film dongeng cerita rakyat. 

 

 

 



21 
 

 
 

2.2. Landasan Teoretis 

Landasan teoretis berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian yang 

hendak dilakukan. Teori-teori itu antara lain mencakup, teori kemampuan menulis 

dengan segala rinciannya, teori tentang pengetahuan dongeng dengan segala 

rinciannya.  

 

3.2.1  Kemampuan Menulis 

   Pengajaran Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung,  tidak tatap muka dengan 

orang lain (Tarigan 1986:3). Komunikasi tidak langsung ini dilakukan dengan 

menggunakan media tulis, dengan menggunakan lambang-lambang bahasa.  Dasar 

penulisan kreatif atau  creatif writing  sama dengan menulis biasa, pada umumnya. 

Unsur kreativitas mendapat tekanan dan perhatian besar karena dalam hal ini sangat 

penting peranannya dalam pengembangan proses kreatif seorang penulis/pengarang 

dalam karya-karyanya, kreativitas ini dalam ide maupun (hasil) akhirnya (Titik 

2003:31). 

 

2.2.8 Pengertian Menulis 

  Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa sangat dibutuhkan 

pada masa sekarang. Keterampilan menulis tidak mudah dimiliki dan memerlukan 

waktu yang lama untuk memperolehnya. Dengan menulis seseorang dapat 

mengekspresikan ide-ide atau gagasannya melalui bahasa tulis. 
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  Menulis merupakan salah satu dari  empat keterampilan berbahasa selain 

menyimak, membaca, dan berbicara. Sebagai keterampilan, makna yang terkandung 

didalamnya tentunya tidak sekedar menulis tanpa isi, melainkan menulis dalam 

konteks yang teratur, sistmatis, dan logis. Tarigan (1986:3) menyebutkan bahwa 

menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain.  

  Sementara menurut Gie (2002:3), mengarang atau menulis adalah segenap 

rangkaian kegiatan seseorang mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya 

melalui bahasa tulis kepada masyarakat pembaca untuk dipahami. Melalui bahasa 

tulis, penulis atau pengarang berusaha mengungkapkan  ide-idenya agar dipahami 

pembaca.  

   Menulis merupakan kegiatan mengubah bunyi menjadi tulisan sebagai upaya 

untuk mengungkapkan gagasan untuk mengungkapkan gagasan menjadi bahasa tulis 

memerlukan sejumlah potensi pendukung yang untuk mencapainya dibutuhkan 

kesungguhan, kemauan keras, bahkan belajar dengan sungguh-sungguh, (Nursisto, 

1999:4).  

  Menulis juga merupakan kegiatan kebahasaan yang penting di samping tiga 

kemampuan lainnya. Hal itu ditujukan pada tujuan setiap pengajaran bahasa di 

sekolah, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah 

atas ditujukan untuk mencapai keterampilan-keterampilan berbicara, membaca, 

menyimak, dan menulis. Keterampilan-keterampilan tersebut tentu saja harus 

dilandasi dengan pengetahuan kebahasaan.  
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  Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu 

kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini maka sang penulis 

haruslah trampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. 

Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui 

latihan dan praktek yang banyak dan teratur.  

 

2.2.9 Tujuan Menulis 

  Menurut Peck & Schoulz (dalam Tarigan 1986:9), yaitu:(1) membantu para 

siswa memahami bagaimana caranya ekspresi dapat melayani mereka, dengan jalan 

menciptakan situasi-situasi di dalam kelas yang jelas memerukan karya tulis untuk 

kegiatan menulis,  (2) mendorong para siswa untuk mengekspresikan diri mereka 

secara bebas dalam tulisan, (3) mengajar para siswa menggunakan bentuk yang tepat 

dan serasi dalam ekspresi tulis, dan (4) mengembangkan pertumbuhan bertahap 

dalam  menulis dengan cara membantu para siswa menulis sejumlah maksud dengan 

sejumlah cara dengan  penuh keyakinan pada diri sendiri secara bebas.  

 Menurut Keraf (1995:6) tujuan umum menulis dipengaruhi oleh kebutuhan 

dasar manusia, yaitu: (1) keinginan untuk memberi informasi kepada orang lain dan  

mendapatkan informasi dari orang lain mengenai suatu hal, (2) keinginan untuk 

menyakinkan seseorang menganai  suatu kebenaran akan suatu hal, dan lebih jauh 

mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, (3) keinginan untuk menggambarkan 
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atau menceritakan bagaimana bentuk atau wujud suatu barang atau objek, atau 

mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal, atau bunyi, dan (4) keinginan untuk 

menceritakan kepada orang lain tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa 

yang terjadi, baik yang dialami maupun yang didengar dari orang lain.  

  Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis 

selalu dikaitkan penulis dengan orang lain  atau sebaliknya. Penulis berusaha untuk 

meyakinkan, menceritakan tentang sesuatu hal. Sebaliknya informasi dari orang lain 

pun dibutuhkan penulis. Seseorang melakukan kegiatan menulis juga tentunya 

mempunyai dasar yang jelas terhadap kegiatan tersebut sehingga dari kegiatan 

menulis dapat diambil manfaatnya. 

 

2.2.10 Manfaat Menulis 

   Agar terdorong  untuk menulis  sebaiknya  diketahui  manfaat menulis 

tersebut. Manfaat menulis menurut Akhadiah (1988:2) di antaranya, yaitu:                   

(1)  mengetahui kemampuan dan potensi diri serta pengetahuan  tentang  topik yang  

dipilih.  Dengan mengembangkan  topik  itu, maka  terpaksa  berpikir, menggali 

pengetahuan, dan pengalaman yang tersimpan di bawah sadar, (2)  dengan  

mengembangkan  berbagai  gagasan   penulis  terpaksa  bernalar, menghubung-

hubungkan  serta membandingkan  fakta-fakta  yang mungkin tidak pernah kita 

lakukan  kalau tidak menulis, (3)  lebih   banyak menyerap, mencari, serta menguasai  

informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Dengan demikian, kegiatan menulis 

memperluas wawasan  baik  secara  teoretis  maupun    mengenai  fakta-fakta  yang 
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berhubungan, (4)  menulis  berarti  mengorganisasi  gagasan  secara  sistematik  serta 

mengungkapkannya secara tersurat. Dengan demikian permasalahan yang semula 

masih samar menjadi lebih jelas, (5)  melalui  tulisan  dapat menjadi  peninjau  dan  

penilai  gagasan  secara lebih  objektif, (6)  lebih  mudah  memecahkan  masalah  

dengan  menganalisisnya  secara tersurat dalam konteks yang lebih konkret, (7)  

dengan  menulis  kita  aktif  berpikir  sehingga  kita  dapat  menjadi penemu sekaligus 

pemecah masalah, bukan sekadar penyadap  informasi; kegiatan menulis  yang  

terencana  akan  membiasakan  kita  berpikir  dan  berbahasa secara tertib.  

 

2.2.10.1 Ragam Tulisan 

  Banyak  ahli  yang  membuat  pengklasifikasian  mengenai  jenis-jenis 

tulisan. Terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian jenis-jenis tulisan.  Hal ini 

disebabkan oleh adanya sudut pandang yang berlainan. Weaver (1957) dan Morris 

(1964) membuat  klsifikasi  jenis-jenis menulis menjadi  empat  yaitu  eksposisi, 

narasi, deskripsi, dan argumentasi. 

       Llamzon (dalam  Syamsuddin 1984) yang dikutip oleh Nurjanah (2008:7) 

membagi jenis-jenis tulisan ke dalam lima jenis, yaitu tulisan naratif, prosedural, 

hortatorik, ekspositorik, dan deskriptif.   Klasifikasi  yang  dibuat  Llamzon  agak 

berbeda dengan yang lain. Klasifikasi ini ditinjau dari segi cara penyusunan, isi, dan 

sifatnya. Klasifikasi lain mengenai jenis-jenis tulisan ini diajukan oleh White (1986) 

dalam Nurjanah (2008:7) melalui  tulisannya  yang  berjudul  “The  Writers  Art”. 
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Menurutnya  ada  empat  jenis  tulisan,  yaitu  narasi,  deskripsi,  persuasi,  dan 

eksposisi.  

  Demikian pula dengan Rusyana (1986) dalam Nurjanah (2008:5), juga 

berpendapat bahwa berdasarkan tujuan tersebut penulisan, tulisan atau karangan  

terdiri  atas  enam  jenis,  yaitu  tulisan  deskripsi  Narasi,  bahasan, argumentasi,  

dialog  dan  surat. Selain itu ada pula yang membuat tiga jenis klasifikasi jenis 

tulisan, yaitu Sakri (1989) dalam Nurjanah (2008:8).  

  Ketiga jenis tulisan itu adalah paparan, pemerian, dan kisah. Dalam  uraian  

di  atas  tampak  bahwa  sebenarnya  jenis-jenis  tulisan  yang dikemukakan  oleh  

para  ahli  itu  hampir  sama.  Adapun  perbedaannya  hanya terletak pada  istilah 

yang mereka gunakan. Agar  lebih  jelas di bawah  ini akan dipaparkan jenis-jenis 

tulisan yaitu narasi, eksplorasi, argumentasi, prosedural, persuasif, dialog, dan surat 

(Nurjanah  2008:8). 

 
 1)  Tulisan Narasi (Kisah, Naratif)  

 Narasi merupakan suatu bentuk pengembangan tulisan yang bersifat 

menyejarahkan sesuatu berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Narasi 

mementingkan urutan  kronologis dari  suatu peristiwa,  kejadian, atau  masalah.  

Kekuatan  tulisan  ini  terletak  pada  urutan  cerita  berdasarkan waktu dan cara-cara 

bercerita yang diatur melalui alur (plot). Dalam  tulisan  narasi  penulis  bertindak  

sebagai  sejarawan  atau  tukang cerita.  Ia  akan  berkata, Saya  menceritakan  dan  

melukiskan  kenyataan  ini kepada  anda  seperti  yang  saya  lihat  dan  saya  alami. 
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Meskipun  demikian,  ia tetap  memiliki  maksud dan  tujuan  tertentu,  yaitu  ingin  

meyakinkan  para pembaca dengan  jalan menceritakan apa yang diketahui dan 

dilihatnya. Jenis tulisan narasi  tidak mementingkan hubungan  sebab akibat dari 

peristiwa atau masalah. Daya guna narasi terjadi jika pembaca berantusias pada hal-

hal yang tampaknya sudah dilupakan.  

 2)  Tulisan Eksposisi (Bahasan, Paparan, Ekspositoris)  

             Seorang  penulis  eksposisi  akan  berkata, “Saya  menceritakan  semua 

kejadian atau peristiwa ini kepada anda dan menjelaskannnya agar anda dapat 

memahaminya”.  Ungkapan  itu  memberi  gambaran  bahwa  tulisan  eksposisi 

berupaya  memberikan  informasi.  Oleh  karena itu,  di  dalamnya  terdapat 

pengembangan secara analitis dan kronologis. Penulis berupaya memaparkan 

kejadian  atau masalah  agar  pembaca  dapat memahaminya. Untuk mencapai tujuan 

tersebut ada beberapa pola eksposisi yang harus diikuti, yaitu:(1) definisi, (2) 

klasifikasi/pembagian, (3) ilustrasi, (4)  pembandingan/penentangan,  dan (5) sebab 

dan analisis fungsional.  

 
 3)  Tulisan Deskripsi (Pemerian, Deskriptif)  

  Jenis  tulisan  ini  berkaitan  dengan  pengalaman  panca  indra, seperti 

pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman, atau perasaan. Tulisan jenis 

deskripsi  ini, memberikan  suatu  gambaran  tentang  suatu  peristiwa  atau  suatu 

kejadian.  Untuk  menulis  deskripsi  yang  baik,  penulis  harus  mendekati  objek 

dan masalahnya dengan semua panca indranya. Jenis tulisan deskripsi masih dapat 

diklasifikasikan lagi ke dalam dua jenis,  yaitu  deskripsi  ekspositorik  dan  
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impresionistik  (simultatif).  Jenis  yang pertama  merupakan  jenis  tulisan  yang  

berupaya  memberikan  informasi  dan menimbulkan  pembaca  bisa  melihat,  

mendengar,  atau  merasakan  apa  yang dideskripsikan; sedangkan yang kedua 

merupakan jenis tulisan yang berupaya  membangkitkan reaksi pembaca secara 

emosional.  

 4)  Tulisan Argumentasi (Argumentatif) 

  Argumentasi sebenarnya merupakan suatu jenis tulisan eksposisi yang 

bersifat  khusus.  Penulisnya  berupaya  meyakinkan  atau  membujuk  pembaca 

untuk percaya dan menerima apa yang dikemukakannya. Ia selalu memberikan bukti  

yang  objektif  dan  meyakinkan.  Ia  dapat  menggunakan  argumentsinya dengan  

metode  deduktif  atau  induktif.  Selain  itu,  ia  dapat  pula  mengajukan 

argumentasinya  berdasarkan  (1)  cobtoh-contoh,  (2)  analogi,  (3) akibat  ke sebab, 

dan (4) sebab ke akibat.  

 

5)  Tulisan Prosedural  

  Tulisan prosedural merupakan rangkaian  tuturan yang melukiskan sesuatu 

secara berurutan yang tidak boleh dibolak-balik unsurnya karena urgensi unsur yang  

lebih  dahulu  menjadi  landasan  unsur  yang  berikutnya (Nurjanah, 2008:9).  

Tulisan  ini biasanya  disusun  untuk  menjawab  pertanyaan  bagaimana  proses  

terjadinya atau bekerjanya sesuatu, atau bagaimana cara mengerjakan sesuatu, 

misalnya membongkar  dan  memasang  mesin  mobil  atau  bagian-bagian  tertentu  

yang memerlukan prosedur seperti itu.   
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6)  Tulisan Hortatorik (Persuasif)  

           Tulisan  ini merupakan  tuturan  yang  isinya  bersifat  ajakan,  bujukan,  atau 

nasihat. Kadang-kadang tuturan itu disusun untuk memperkuat keputusan atau 

meyakinkan pendapat.   

7) Tulisan Dialog  

  Tulisan  dialog  berisi  percakapan  yang  berupa  kalimat-kalimat  

langsung seorang  pembicara  dengan  orang  lain  secara  bergantian  dalam  peran 

pembicara dan pendengar. 

 

8) Tulisan Surat  

  Tulisan surat adalah tulisan yang berupa kalimat langsung seorang penulis 

yang ditujukan kepada teralamat. 

 

2.2.11 Dongeng dan Cerita Rakyat 

 Dongeng merupakan sebuah bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita. 

Pasalnya sejak kecil kita sudah diperkenalkan orang tua kita akan berbagai cerita 

rakyat yang ada di Nusantara ini. Bahkan seringkali dongeng tersebut menjadi 

inspisari bagi kita dalam bertingkah laku dan bercita-cita. Dongeng merupakan jenis 

tradisi lisan yang memiliki peran penting dalam masa pertumbuhan akhlak anak-anak. 

Sebab dalam dongeng terdapat unsur hiburan di samping pendidikan. Pesan-pesan 

mulia tersebut diharapkan mampu membawa anak-anak pada alam kehidupan sehari-

hari yang lebih baik. 
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 Supardo (1956:7) mengatakan bahwa dongeng adalah cerita khayalan 

semata-mata. Cerita yang ada kalanya dipertalikan dengan keadaan yang sebenarnya 

serta ditambah dengan keanehan dan keajaiban sesuatu hal, misalnya dongeng asal 

mulanya suatu negara, pulau, sungai, dan lain sebagainya. Menurut Nursisto 

(2000:43) dongeng adalah suatu cerita tentang suatu hal yang tidak mungkin terjadi 

atau fantastis belaka. Cerita fantastis ini sering berhubungan dengan kepercayaan, 

keajaiban, atau kehidupan binatang sering mengandung kelucuan dan bersifat 

didaktis. 

 Anak Indonesia saat ini hanya mengenal hiburan melalui, TV, DVD, dan 

Play Station. Di samping itu banyak orang tua yang sudah menghilangkan budaya 

menceritakan cerita rakyat kepada anak-anaknya, sehingga menyebabkan peran 

mendongeng menjadi lumpuh. Walaupun cerita dalam dongeng itu fiktif, tapi cerita-

cerita itu memicu daya pikir, daya cipta & fantasi si anak tentang kehidupan. 

 Dalam mendongeng biasanya unsur pendidikan dan pembinaan moral dapat 

'disusupkan' dalam benak anak-anak. Beberapa sifat yang selalu dimiliki tokoh-tokoh 

pembela kebenaran dalam dongeng adalah jujur, cinta kasih, adil, merawat alam 

lingkungan, santun dan bersahabat.  

 Dongeng juga merupakan suatu kisah yang di angkat dari pemikiran fiktif 

dan kisah nyata, menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral, yang 

mengandung makna hidup dan cara berinteraksi dengan mahluk lainnya. Dongeng 

juga merupakan dunia hayalan dan imajinasi, dari pemikiran seseorang yang 
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kemudian diceritakan secara turun-temurun dari generasi kegenerasi. Terkadang kisah 

dongeng bisa membawa pendengarnya terhanyut kedalam dunia fantasi, tergantung 

cara penyampaian dongeng tersebut dan pesan moral yang disampaikan.  

 Melalui pemahaman dongeng di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa 

dongeng merupakan bentuk warisan leluhur yang patut untuk dilestarikan. Bahasa 

yang digunakan mudah untuk dipahami, maka dari itu peminat dongeng umumnya 

dari kalangan anak-anak. Dongeng mengandung nilai-nilai moral dan etika yang 

tinggi, dan bermanfaat sekali dalam pembentukan karakteristik, watak, perilaku, dan 

tumbuh kembang anak 

 Cerita rakyat adalah cerita yang sifatnya turun temurun pada rakyat, 

biasanya kisahnya merujuk pada kisah masa lampau, dan biasanya seiring berjalannya 

waktu banyak mengalami perubahan pada kisahnya. Adapun ciri-ciri cerita rakyat 

yaitu (1) penyebarannya dilakukan secara lisan, (b) bersifat tradisional, (c) anonim, 

(d) memiliki banyak versi dan variasi, dan (e) mempunyai bentuk klise dalam 

susunan atau cara pengungkapannya. 

 

2.2.11.1 Jenis-Jenis Dongeng 

 Menurut Sugiarto (2009:14) dongeng dapat diklasifikasikan berdasarkan 

isinya menjadi lima macam, yaitu (1) fabel, (2) legenda, (3) mite atau mitos, (4) sage, 

dan (5) dongeng jenaka.  
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1) Fabel 

 Fabel atau dongeng binatang adalah dongeng yang pelakunya terdiri atas 

binatang yang sifatnya seperti manusia. Dalam fabel, binatang-binatang digambarkan 

memiliki sifat seperti manusia, misalnya bias bercakap-cakap, tertawa, menangis, dan 

sebagainya. Cerita didaktis (bersifat mendidik) sebagian besar berupa  fabel. 

Pasalnya, pengajaran moral diyakini lebih mudah diterima  jika tidak langsung 

dikenakan keapda diri pendengar atau pembaca. Dengan mengambil tokoh binatang 

layaknya sebagai manusia, para pendengar diharapkan  tidak tersinggung sehingga 

mereka bias menerima ajaran moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Kancil dan 

Buaya, Tupai dengan Rubah Bersahabat, serta Harimau dan Kancil termasuk dalam 

cerita fabel. 

 

2) Legenda 

 Legenda adalah dongeng yang berhubungan dengan peristiwa sejarah atau 

kejadian alam, misalnya terjadinya nama suatu tempat dan bentuk tipografi suatu 

daerah, yaitu bentuk permukaan suatu daerah (berbukit, jurang, dan sebagainya). 

Namun, peristiwa atau kejadian tersebut bercampur dengan unsure-unsur  fantasi. 

Sebuah legenda tersebut  dianggap sesuatu yang benar-benar terjadi oleh masyarakat 

pemilik legenda tersebut, tetapi tidak dianggap suci.   
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3) Mite  

 Mite (mitos) adalah dongeng yang mengandung unsur-unsur misteri, dunia 

gaib, dan alam dewa yang dianggap benar-benar terjadi oleh masyarakat. Mite 

dianggap suci oleh masyarakat pemiliknya. Mite biasanya menceritakan tenang 

terjadinya alam semesta, terjadinya manusia pertama, dunia dewata dan lain 

sebagainya.   

 

4) Sage 

 Sage adalah cerita yang mengandung unsur-unsur sejarah. Umumnya sage 

bersifat tragis, berbeda dengan dongeng yang biasanya bersifat optimis.   

 

5) Dongeng Jenaka 

 Dongeng jenaka adalah cerita dengan mengungkapkan hal-hal kocak atau 

lucu yang ada di dalam diri tokoh-tokohnya. Kelucuan dalam cerita jenaka biasanya 

muncul karena kebodohan maupun kecerdikan dalam tokoh cerita. Dalam cerita 

jenaka biasanya ada tokoh yang selalu beruntung, tetapi ada juga tokoh yang selalu 

malang atau sial. Cerita ini biasanya bersifat menghibur, selain itu juga terdapat pesan 

moral didalamnya.   

  Berbeda dengan Sugiarto, Nursisto (2000:44) menggolongkan dongeng 

menjadi beberapa macam, yaitu cerita jenaka, dongeng kepercayaan, legenda, mite, 

sage, parabel, dan cerita binatang. Penjelasannya diuraikan di bawah ini. 
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1) Cerita Jenaka 

 Cerita jenaka yaitu cerita tentang tingkah laku orang bodoh, orang malas 

atau orang cerdik. Cerita jenaka mempunyai fungsi untuk membuat orang merasa 

senang karena berisi tentang hal-hal yang lucu.   

 

2) Dongeng-Dongeng Kepercayaan (Takhayul) 

 Dongeng kepercayaan adalah dongeng-dongeng yang muncul sebagai akibat 

adanya kepercayaan bahwa disekeliling manusia penuh dengan makhluk yang lebih 

berkuasa dari manusia.   

 

3) Legenda 

 Legenda adalah dongeng berdasarkan sejarah yang sifatnya mencari-cari dan 

dihubungkan dengan keanehan dan keadaan alam. Legenda sering menceritakan 

tentang kejadian atau asal mula suatu daerah.   

 

4) Mite 

  Mite adalah cerita tentang dewa-dewa, roh atau makhluk halus yang 

berhubungan dengan animism.   

 

5) Sage  

Sage adalah dongeng mengenai kepahlawanan.   
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6) Parabel 

  Parabel adalah dongeng perumpamaan yang biasannya untuk mendidikan 

tentang kesusilaan atau keagamaan.   

 

7) Cerita Binatang (Fabel) 

 Fabel adalah dongeng tentang kehidupan binatang. Dongeng ini dipakai 

sebagai kiasan kehidupan manusia dan dipakai untuk mendidik masyarakat. 

Dongeng-dongeng binatang ada karena kepercayaan lama yang beranggapan bahwa 

manusia sudah meninggal akan mengalami reinkarnasi menjadi binatang.   

 

8) Cerita Rakyat 

 Dalam hal ini setiap daerah mempunyai cerita rakyat yang berkembang 

dalam bentuk lisan. Dalam cerita rakyat, ditokohkan seseorang yang bodoh tetapi 

cerdik dan melambangkan kejujuran dan kebersihan hatinya.   

Dalam penelitian ini dongeng yang dipilih adalah termasuk dalam kelompok 

mite (mitos) dan sage. Mite yaitu dongeng yang mengandung unsur-unsur misteri, 

dunia gaib, dan alam dewa yang dianggap benar-benar terjadi oleh masyarakat 

misalnya cerita tentang Nyi Roro Kidul. Sage adalah cerita yang mengandung unsur-

unsur sejarah misalnya Cindelaras. 
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2.2.5.2  Manfaat Dongeng 

 Yudha (2002:28-37) mengemukakan manfaat dongeng sebagai berikut: 

a. Dongeng merupakan komunikasi yang menarik perhatian anak-anak 

  Dongeng mengandung unsure imajinasi dan kreatifitas yang tinggi. Hal ini 

sesuai dengan sifat anak-anak yang selalu ingin berekspresi. Imajinasi dan kreatifitas 

mereka tersalurkan melalui dongeng. 

b. Dongeng mampu melatih daya konsentrasi anak 

 Dongeng sebagai media informasi dan komunikasi yang digemari anak-anak, 

dalam hal ini dongeng mampu melatih kemampuan anak-anak dalam memusatkan 

perhatian untuk beberapa waktu terhadap objek tertentu. 

c. Dongeng adalah cara belajar yang menyenangkan 

 Dongeng itu sesuatu yang manusiawi, artinya dongeng menggunakan mata, 

pendengaran, gerak, dan hatinya juga ikut merasakan. Cerita yang menyenangkan 

tidak harus cerita yang lucu, cerita yang sedih pun bisa jadi menyenangkan. 

Menyenangkan tidak harus tertawa. Sesuatu yang nyambung dan bermanfaat bisa jadi 

menyenangkan dan menentramkan. 

d. Dongeng melatih anak-anak berasosiasi 

 Cara bercerita yang tepat dan benar akan mengarahkan anak pada pemilihan 

tokoh yang baik dan berguna. Cara seperti ini yang baik untuk dijadian contoh. 

Hiburan yang tepat akan mengilhami anak yang benar dan membuat anak mencintai 

kebenaran itu dengan jalan meniru dan mengasosiasikannya. 
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 Imajinasi sangat dibutuhkan untuk proses kreatif karena kreativitas 

seseorang umumnya merupakan produk imajinasi. Oleh karena itu, seorang anak 

yang mendapat  kesempatan untuk bebas berimajinasi melalui bermain atau aktivitas-

aktivitas lainnya mendapat peluang besar untuk memunculkan potensi kreatifnya.  

e. Dongeng merupakan media bersosialisasi 

 Sebuah dongeng menjadi media bersosialisasi karena merefleksikan sikap 

umum, pandangan dan keyakinan masyarakat. Cerita tersebut menyajikan cita-cita, 

tanggung jawab, teladan, aturan hidup, dan lain sebagainya. Sehingga apabila 

dimanfaatkan secara benar, cerita akan lebih menjanjikan dan lebih ampuh untuk 

mengubah dan membentuk karakter anak. 

 

2.2.5.3 Unsur-Unsur Pembangun Dongeng 

 Unsur Intrinsik (intrinsic) menurut Nurgiyantoro (2002:23) adalah unsur-

unsur pembangun karya sastra itu sendiri.  Unsur yang dimaksud misalnya peristiwa, 

cerita plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan lain-lain. 

 Menurut Wiyanto (2005:58) dongeng adalah salah satu bentuk prosa lama. 

Prosa mempunyai stuktur pembangun yang berupa unsure intristik. Unsur intrinstik 

tersebut adalah tema, plot, penokohan (perwatakan), setting (lattar), gaya bahasa, dan 

amanat.  

 Selain itu, Suharianto (2005:17-27) mengemukakan unsur intrinsik sebagai 

berikut. 
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1) Tema 

 Tema sering disebut juga sebagai dasar cerita, yakni pokok permasalahan 

yang mendominasi suatu karya sastra. Hakikatnya tema adalah permasalahan yang 

merupakan titik tolak pengarang dalam menyusun cerita atau karya sastra tersebut, 

sekaligus merupakan permasalahan yang ingin dipecahkan pengarang dengan 

karyanya. 

 Menurut jenisnya, tema dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tema 

mayor dan tema minor. Tema mayor ialah tema pokok, yakni permasalahan yang 

paling dominan menjiwai suatu karya sastra. Sedanngkan tema minor  (tema 

bawahan) ialah permasalan yang merupakan cabangdari tema mayor. 

2) Alur 

  Alur atau plot, yakni cara pngarang menjalin kejadian-kejadian secara 

beruntun dengan memperhatikan hukum sebab akibat sehingga merupakan kesatuan 

yang padu, bulat, dan utuh. Alur biasanya terdiri atas lima bagian, yaitu: 

a) Pemaparan atau pendahuluan, yakni bagian cerita tempat pengarang mulai 

melukiskan suatu keadaan yang  merupakan awal cerita 

b) Penggawatan, yakni bagian yang melukiskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam 

cerita mulai bergerak. Pada bagian ini secara bertahap terasa adanya konflik dalam 

cerita tersebut. 

c) Penanjakan, yakni bagian cerita yang melukiskan konflik-konflik mulai 

memuncak. 
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d) Puncak atau klimaks, yakni bagian yang melukiskan peristiwa mencapai 

puncaknya. Bagian ini dapat berupa bertemunya dua tokoh yang sebelumnya 

digambarkan saling mengancam. 

e) Peleraian, yakni bagian cerita tempat pengarang memberikan pemecahan dari 

semua peristiwa yang telah terjadi da lam cerita atau bagian-bagian sebelumnya. 

 Alur dalam cerita dapat dibedakan menjadi alur lurus dan alur sorot balik 

(flashback). Suatu cerita dikatakan beralur lurus apabila cerita tersebut disusun mulai 

kejadian awal diteruskan dengan kejadian-kejadian berikutnya dan berakhir pada 

pemecahan permasalahan. Apabila suatu cerita disusun sebaliknya, yakni dari bagian 

akhir dan bergerak ke muka menuju titik awal cerita, alur cerita demikian disebut alur 

sorot balik. 

3) Penokohan  

  Penokohan atau perwatakan adalah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik 

keadaan lahirnya maupun pandangan batinnya yang dapat berupa pandangan 

hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat-istiadatnya, dan sebagainya. 

4) Latar  

 Latar atau setting yaitu tempat atau waktu terjadinya cerita. Kegunaan latar 

atau setting dalam cerita biasanya bukan hanya sekedar sebagai petunjuk kapan dan 

di mana cerita itu terjadi, melainkan juga sebagai tempat pengambilan nilai-nilai yang 

ingin diungkapkan pengarang melalui cerpennya.  
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5) Gaya Bahasa 

 Bahasa dalam karya sastra mempunyai fungsi ganda. Ia bukan hanya sebagai 

alat penyampai maksud pengarang, melainkan juga sebagai penyampai perasaannya. 

Dengan karyanya, seorang pengarang bukan hanya bermaksud sebagai alat 

penyampai maksud pengarang, melainkan juga sebagai penyampai perasaanya. 

Dengan karyanya, seorang pengarang bukan hanya bermaksud memberitahu, 

pembaca mengenai apa yang dilakukan, dan dialami tokoh ceritanya, melainkan 

bermaksud pada mengajak pembacanya ikut serta merasakan apa yang dilakukan oleh 

tokoh cerita. 

  Berbeda dengan Suharianto, Roekhan  (2009:67) mengklasifikasikan unsur 

intrinsik menjadi beberapa macam, yaitu: 

1) Setting atau latar  

  Setting adalah latar peristiwa dalam karya fiksi, baik berupa tempat, waktu, 

maupun peristiwa. Setting mampu menuansakan makna tertentu serta mampu 

menciptakan suasana-suasana tertentu yang menggerakkan emosi atau aspek 

kejiwaan pembacanya. 

2) Gaya Bahasa 

 Gaya bahasa yaitu cara seorang pengarang menyampaikan gagasanya 

dengan media bahasa yang indah dan harmonis serta mampu menuansakan makna 

dan suasana yang dapat menyentuhdaya intelektualdan emosi pembaca. 
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3) Penokohan dan Perwatakan 

  Tokoh adalah pelaku yang mengembangkan peristiwa dalam suatu cerita, 

sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Sedangkan cara pengarang 

menampilkan tokoh atau pelakudisebut dengan penokohan. 

 Para tokoh yangterdapat dalam suatu cerita memiliki peranan yang berbeda-

beda. Seorang tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita disebut 

dengan tokoh inti atau tokoh utama. Sedangkan tokoh yang memiliki peranan tidak 

penting karena pemunculannya hanya melengkapi, melayani peranan tidak penting 

karena munculnya hanya melengkapi, melayani, mendukung pelaku utama disebut 

tokoh tambahan atau tokoh pembantu. 

 Watak dalam suatu cerita digambarkan dua tokoh, yaitu protagonist dan 

antagonis. Pelaku protagonist yaitu pelaku yamg memiliki watak yang baik sehingga 

disenangi pembaca. Pelaku antagonis yaitu pelaku yang tidak disenangi pembaca 

karena memiliki watak yang tidak sesuai dengan apa yang diidamkan oleh pembaca 

4) Alur 

  Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa 

sehingga menjalin suatu cerita yang  dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. 

Istilah alur dalam hal ini sama dengan plot atau struktur cerita. Tahapan peristiwa 

yang menjalin suatu cerita bisa dalam rangkaian peristiwa yang berbagai macam. 
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5) Tema 

  Istilah tema dari bahasa Latin yang berarti “tempat meletakkan suatu 

perangkat”, disebut dekikian karena tema adalah ide yang mendasari suatu cerita 

sehingga berperan penting sebagai pangkal tolak pengarang dalm memaparkan karya 

yang diciptakan. Seorang pengarang harus memahami tema cerita yang harus 

dipaparkan sebelum melakukan proses kreatif penciptaan, sementara pembaca baru 

dapat memahami tema bila mereka telah selesai memahami unsur-unsur signifikan 

yang menjadi media pemapar tema tersebut. 

Jadi menurut peneliti, unsur yang membangun sebuah dongeng berupa tema, 

plot, penokohan (perwatakan), setting (lattar), gaya bahasa, dan amanat. Dengan 

adanya unsur-unsur ini maka sebuah dongeng akan menjadi lengkap dan lebih mudah 

dipahami cerita dan makna yang terkandung di dalamnya. 

 

2.2.5.4  Hakikat Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng 

   Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:1180) keterampilan diartikan  

sebagai kecakapan, kesanggupan. Dalam bidang bahasa, keterampilan diartikan 

sebagai kecakapan atau keterampilan seseorang untuk memakai bahasa dalam 

menulis, menyimak, membaca, dan berbicara. 

  Tarigan (1994:3) mengatakan  bahwa menulis merupakan keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak 

secara tatap muka dengan orang lain. Dari pendapat di atas, maka keterampilan 
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menulis adalah keterampilan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan 

kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis. 

  Dalam kegiatan menulis bukan pengetahuan teori yang diperlukan, 

melainkan praktik menulis, yaitu diperoleh dengan jalan berguru dan berlatih. 

Berlatih menulis merupakan tindak lanjut dari usaha seseorang dalam upaya 

menampilkan diri untuk berkreasi dalam bentuk lisan. Salah satu bentuk tulisan 

adalah menulis kembali dongeng. 

  Keterampilan menulis kembali dongeng adalah keterampilan dan kreativitas 

seseorang dalam menuangkan ide, pikiran, dan perasaan pada sebuah cerita khayalan 

yang  diceritakan secara turun-temurun atau secara tidak langsung (bahasa tulis) 

kemudian dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang dikemas dalam rangkaian kalimat 

yang indah dan menarik. 

  Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis kembali 

dongeng adalah kecakapan dan keteramilan mengungkapkan kembali pengalaman 

manusia berupa cerita khayalan secara ekspresif dikemas melalui rangkaian kalimat 

yang indah dan menarik berdasarkan aspek yang telah ditentukan. 

 

2.2.6 Media  

 Dalam metodologi pengajaran ada dua aspek yang paling menonjol yakni 

metode mengajar dan media pengajaran sebagai alat bantu mengajar. Sedangkan 

penilaian adalah alat untuk mengukur dan menentukan taraf tercapai tidaknya tujuan 

pengajaran. 
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2.2.6.1 Pengertian dan Kedudukan Media 

  Menurut Soeparno (1988:1-3), media adalah suatu alat yang dipakai sebagai 

saluran (channel) untuk menyampaikan suatu pesan (message) atau informasi dari 

suatu sumber (resource) kepekaan penerimanya (receiver). Dalam dunia pengajaran, 

umumnya pesan atau informasi tersebut biasanya berasal dari sumber formasi, yakni 

guru, sedangkan sebagai penerima informasinya adalah siswa. Pesan atau informasi 

yang dikomunikasikan tersebut sejumlah kemampuan yang perlu dikuasai oleh para 

siswa 

  Menurut Harjono (1988:93), media ialah semua alat yang dapat membantu 

proses belajar-mengajar agar mencapai hasil yang baik. Selanjutnya beberapa 

pengertian tentang media yang dipaparkan oleh para ahli dalam Rohani (1997:2-3), 

yaitu : 

a. Media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide, 

sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima (Hamijaya). 

b. Media adalah channel (saluran) karena pada hakekatnya media telah memperluas 

atau memperpanjang kemampuan manusia untuk merasakan, mendengar, dan 

melihat dalam batas-batas jarak, ruang, dan waktu tertentu. Dengan bantuan 

media batas-batas itu hampir menjadi tidak ada (Mc Luahan). 

c. Media adalah medium yang digfunakan untuk membawa menyampaikan suatu 

pesan, dimana medium ini merupakan jalan atau alat dengan suatu pesan berjalan 

antara komunikator dengan komunikan (Blake and Haralsen) 
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d. AECT (Association of Education and Communication Technology) menyatakan, 

media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran 

informasi. 

e. NEA (National Education Association), media adalah segala benda yang 

dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen 

yang digunakan untuk kegiatan tersebut. 

f. Menurut Brigg, media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang 

merangsang yang sesuai untuk belajar, misalnya media cetak, media elektronik 

(film, video) 

g. Menurut Donald P. Ely & Vernon S. Gerlach, pengertian media ada dua bagian, 

yakni arti sempit dan arti luas. 

1) Arti sempit, bahwa media itu berwujud:grafik, foto, alat mekanik, dan 

elektronik yang digunakan untuk menangkap, memproses, serta 

menyampaikan informasi. 

2) Arti luas, yaitu kegiatan yang dapat menciptakan suatu kondisi, sehingga 

memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan , keterampilan, 

dan sikap yang baru. 

 Jadi, media adalah segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai 

perantara/sarana/alat untuk proses komunikasi (proses belajar mengajar). Media tidak 

asing lagi digunakan oleh para pendidik, media digunakan sebagai alat bantu anak 

didik untuk dapat mengerti pembelajaran. Penggunaan media dapat menumbuhkan 

ketertarikan siswa untuk memahami mata pelajaran yang sedang diajarkan. Media 
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juga dapat digunakan untuk membangkitkan motivasi belajar sehingga siswa dapat 

mengerti kegunaannya dalam sehari-hari. Guru haruslah melatih terlebih dahulu 

sebagai persiapan mengajar di depan anak-anak sebelum memperkenalkan media-

media yang dapat digunakan, tujuannya untuk mempersiapkan konsep yang jelas dan 

dimengerti serta dipahami secara mudah oleh anak-anak awal sekolah, dan tentunya 

keberhasilan penggunaan media sangatlah tergantung dari kemampuan guru dalam 

mengolah media-media secara baik dan cepat. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan media pengajaran 

ada dalam komponen metode mengajar sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi 

proses interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. 

Oleh sebab itu, fungsi utama dari media pengajaran adalah sebagai alat bantu 

mengajar, yakni menunjang penggunaan metode mengajar yang dipergunakan guru. 

Melalui penggunaan media pengajaran diharapkan dapat mempertinggi kualitas 

proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil 

belajar siswa. 

 

2.2.6.2 Klasifikasi Media Pengajaran 

  Menurut Soeparno (1988:11-12), klasifikasi media dapat dilakukan dengan 

menggunakan tiga macam kriteria, yakni:(1) berdasarkan karakteristiknya,              

(2) berdasarkan dimensi presentasinya, dan (3) berdasarkan pemakainya. 

 Berdasarkan karakteristiknya, Bretz (1974) mengemukakan bahwa media 

mempunyai lima macam karakteristik utama, yakni:suara, gerak, gambar, garis, dan 
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tulisan. Berdasarkan dimensi presentasinya, media dapat dibedakan menurut lamanya 

presentasi (presentasi sekilas, presentasi tak sekilas), dan menurut sifat presentasinya 

(kontinyu dan tidak kontinyu). Berdasarkan pemakaiannya, media dapat dibeadakan 

atas:1) media untuk kelas besar, 2) untuk kelas kecil, dan 3) untuk belajar secara 

individu. 

  Selanjutnya menurut Hardjono (1988:93-94), media pengajaran dapat 

diklasifikasikan menurut bermacam-macam kriteria, yakni:1) media yang memberi 

informasi (misal rekaman dengan tape), 2) media yang memerlukan alat teknik dan 

yang tidak memerlukan alat teknik, 3) media spesifik dan media tidak spesifik, 4) 

media pengajaran integratif dan tidak integratif, dan 5) jumlah analisator yang aktif 

pada waktu menangkap pelajaran.  

 Menurut Sudjana dan Rivai (2001:3-4) membagi empat klasifikasi media, 

yaitu:1) media grafis, 2) media tiga dimensi, 3) media proyeksi, dan 4) penggunaan 

lingkungan sebagai media pengajaran. 

 

2.2.6.3 Kriteria Memilih Media Pengajaran 

  Menurut Soeparno (1988:8-11), ada empat hal yang perlu dibicarakan dalam 

memilih media pengajaran:(1) alasan memilih media (agar tepat digunakan dalam 

proses pembelajaran), (2) waktu yang tepat untuk memilih media, (3) pemilihan 

media (yang berhak memilih media adalah si penyusun desain instruksional, baik 

guru maupun bukan), dan (4) cara memilih (bergantung pada situasi pada saat 

pembelajaran). 
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 Sementara itu, Sudjana dan Rivai (2001:4-5) dalam memilih media untuk 

kepentingan pengajaran sebaiknya memperhatikan kriteria sebagai berikut:              

(1) ketepatan dengan tujuan pengajaran, (2) dukungan terhadap isi bahan pelajaran, 

(3) kemudahan memperoleh media, dan (4) keterampilan guru dalam 

menggunakannya, dan (5) tersedia waktu untuk menggunakannya. 

 

2.2.6.4 Fungsi Media Pengajaran 

 Menurut Hardjono (1988:94-96) penggunaan media pengajaran bertujuan 

untuk meningkatkan dan melancarkan tercapainya hasil belajar siswa. Selanjutnya 

dipaparkan fungsi-fungsi media sebagai berikut:1) sebagai informasi, 2) sebagai 

pengemban informasi, 3) sebagai alat untuk mengatasi perselisihan paham, 4) sebagai 

materi pengajaran tersendiri, 5) sebagai pengarah pengajaran, 6) sebagai pemberi 

stimulus, dan 7) sebagai alat yang mengintensifkan pelajaran dan mengefektifkan 

waktu. 

 Sementara itu, dalam Rohani (1997:7-10), para ahli mengemukakan fungsi 

media instruksional edukatif, sebagai berikut: 

1.) menurut Derek Rowntree, media pendidikan (media instruksional edukatif) 

berfungsi:membangkitkan motivasi, mengulang apa yang telah dipelajari, 

menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respon peserta didik, memberikan 

balikan dengan segera, menggalakkan latian yang serasi. 

2.) menurut McKnow ada empat fungsi, yaitu:(1) mengubah titik berat pendidikan 

formal, yaitu pendidikan yang menekankan pada instruksional akademis menjadi 
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oendidikan yang mementingkan kebutuhan kehidupan peserta didik,                  

(2) membangkitkan motivasi belajar pada peserta didik, (3) memberikan 

kejelasan (clarification), dan (4) memberikan rangsangan (stimulation) 

3.) berdasarkan hasil penyelidikan terhadap kegunaan berbagai media instruksional 

edukatif oleh Edgar Dale, YD Finn dan F. Hoban di Amerika Serikat, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa apabila Audio Visual Aids (AVA) digunakan secara 

baik memberikan sumbangan pendidikan sebagai berikut: (1) memberikan dasar 

pengalaman konkret bagi pemikiran dengan pengertian-pengertian abstrak, (2) 

mempertinggi perhatian anak, (3) memberikan realitas, sehingga mendorong 

adanya selfactifity, (4) memberikan hasil belajar yang permanent, (5) menambah 

pembendaharaan bahasa anak yang benar-benar dipahami (tidak verbalistik), dan 

(6) memberikan pengalaman yang sukar diperoleh dengan cara lain. 

 

2.2.7 Media Audio Visual 

  Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur antara suara dan 

gambar (Marsadji, 1993:49). Jenis media seperti ini, mempunyai kemampuan yang 

lebih baik karena meliputi suara dan gambar. Seperti film, bingkai, ada suaranya, dan 

ada pula gambar yang ditampilkannya. 

  Audio visual juga dapat menjadi media komunikasi. Penyebutan audio visual 

sebenarnya mengacu pada indra yang jadi sasaran dari media tersebut. Media audio 

visual menyandatkan pendengaran dan penglihatan dari khalayak sasaran (penonton). 
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 Belajar dengan menggunakan audio visual banyak sekali manfaatnya, karena 

dengan menggunakan audio visual dapat memperoleh pengalaman yang lebih banyak, 

mengesankan, lebih jelas dan kongkrit. Disamping itu, media audio visual 

mempunyai potensi pokok menurut Idger Dale sebagai berikut. 

1) Memberikan dasar-dasar kongkrit untuk berpikir. 

2) Membuat pelajaran lebih menarik. 

3) Memungkinkan hasil belajar lebih tahan lama. 

4) Memberikan pengalaman-pengalaman yang nyata. 

5) Mengembangkan keteraturan dan kontinuitas berpikir. 

6) Dapat memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak diperoleh dengan cara 

lain  membuat kegiatan belajar lebih mendalam efisien dan beraneka ragam. 

7) Media audio visual dapat dilakukan berulang-ulang. 

 

2.2.7.1  Film/Sinematografi 

 Film adalah alat yang ampuh untuk menyampaikan suatu maksud kepada 

masyarakat dan juga anak yang lebih banyak menggunakan aspek emosinya di 

banding aspek rasionalitasnya. Besarnya kegunaan media ini dapat pula dirasakan 

dalam dunia pendidikan. Munadi menekankan bahwa melalui media yang terlibat, dia 

menyimpulkan bahwa film adalah alat komonikasi yang dapat membantu proses 

pembelajaran efektif (Munadi, 2008:9). Karena apa yang terpandang mata dan 

terdengar oleh telinga, lebih cepat dan lebih mudah di ingat dari pada apa yang dapat 

dibaca saja atau hanya di dengar saja. Film yang digunakan dalam penelitian ini 
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menggunakan layar proyektor tentang dongeng cerita rakyat yaitu Nyi Roro Kidul 

dan Cindelaras. 

 

2.2.7.2 Materi Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng dengan  Menggunakan 

Media Film Dongeng Cerita Rakyat 

 Pembelajaran sastra pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di 

sekolah bertujuan agar siswa dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, dan meningkatkan kemampuan 

berbahasa. Selain itu, dengan adanya pembelajaran sastra diharapkan pula siswa 

dapat menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

Intelektual manusia Indonesia. 

 Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), salah satu 

kompetensi pembelajaran sastra yang harus dicapai oleh siswa jenjang pendidikan 

SMP/MTs. Terutama kelas VII adalah menulis kembali dengan bahasa sendiri 

dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Bahan pembelajaran yang digunakan 

adalah materi tentang menulis kembali isi dongeng. Materi tersebut terdiri atas 

langkah-langkah menulis kembali isi dongeng. 

 Adapun pemilihan dongeng yang diajarkan dan sesuai dengan kemampuan 

siswa SMP/MTs. Harus memenuhi kriteria tertentu, adapun kriteria tersebut adalah 

sebagai brikut. 

1) Sesuai dan menarik bagi tingkat kematangan jiwa. 
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2) Tingkat kesulitan bahasanya sesuai untuk tingkat kemampuan bahasa murid yang 

akan menggunakannya. Jika bahasanya terlalu sulit maka apresiasi tidak akan 

dibina. 

3) Bahasanya sedapat mungkin menggunakan bahasa standar dan mudah dicerna 

serta mudah dipahami. 

4) Isi dongeng harus mempunyai pesan moral yang baik sehingga pembaca dapat 

mengambil sisi dalam dongeng tersebut. 

5) Dongeng itu hendaknya mempunyai ciri-ciri yaitu adanya masalah yang jelas, 

adanya tema/tujuan yang jelas, keruntutan cerita dari awal sampai akhir cerita dan 

menggunakan bahasa yang baik (Waluyo 2001:199). 

 

2.2.7.3 Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng dengan  Menggunakan Media 

Film Dongeng Cerita Rakyat 

 Pembelajaran menulis kembali dongeng merupakan salah satu bagian 

pembelajaran sastra yang hakikatnya adalah seni sehingga dalam proses 

pembelajaranya selalu berkaitan dengan unsur-unsur keindahan. 

 Penggunakan media film dongeng cerita rakyat bertujuan agar terlebih 

dahulu dalam diri siswa timbul rasa tertarik dan motivasi tinggi untuk mengikuti 

proses pembelajaran karena film dongeng cerita rakyat berbentuk gambar bergerak 

yang menarik dan unik. Film dongeng cerita rakyat tidak hanya disajikan untuk 

hiburan dan artistik saja, tetapi yang lebih penting adalah penyampaikan nilai-nilai 

pendidikan dan budaya yang ada di dalamnya.   
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 Menulis kembali dongeng merupakan keterampilan bersastra yang sangat 

menyenangkan. Kemampuan menulis kembali dongeng yang baik tidak dapat 

diperoleh begitu saja oleh siswa tanpa latihan terus- menerus. Untuk memperoleh 

kemampuan menulis kembali dengan baik diperlukan adanya latihan dan bimbingan 

dari seseorang yang berkompeten dalam bidangnya. 

 Pada tahap awal kegiatan proses pembelajaran, guru melakukan apersepsi 

dengan menanyakan kepada siswa tentang pengalaman menulis kembali dongeng. 

Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran serta manfaat yang akan didapatkan. 

 Dalam kegiatan inti guru memberikan penjelasan materi dongeng. Guru juga 

menjelaskan langkah-langkah cara membuat tulisan kembali isi dongeng. Setelah 

selesai menjelaskan materi, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Apabila tidak ada siswa yang bertanya, siswa 

diminta untuk membentuk kelompok dengan anggota 2 anak tiap kelompok. Kegiatan 

berikutnya siswa disajikan sebuah tayangan berupa film dongeng cerita rakyat 

melalui layar proyektor. Siswa akan berdiskusi secara berkelompok untuk 

menentukan urutan peristiwa dalam dongeng cerita rakyat yang telah mereka 

saksikan. Masing-masing siswa dalam kelompok menulis kembali dongeng yang 

telah mereka saksikan dalam tayangan film dengan bahasa sendiri. Langkah-langkah 

demikian adalah merupakan penerapan elaborasi. Apabila siswa telah selesai 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, guru akan melakukan konfirmasi dengan 

cara meminta salah satu perwakilan dari kelompok menyampaikan hasil diskusi dan 

kelompok lain akan memberikan tanggapan dan menilai hasil diskusi kelompok lain. 

Siswa dan guru kemudian menyimpulkan isi dari dongeng yang telah mereka tulis 

kembali dengan bahasa sendri. 



54 
 

 
 

 Tahap akhir dalam pembelajaran adalah guru dan siswa bersama-sama 

menyimpulkan materi pembelajaran yang telah mereka pelajari hari ini. Siswa 

merefleksi hasil pembelajaran secara tertulis, barulah setelah itu guru melakukan 

evaluasi pembelajaran. Kita akan mengetahui kesulitan yang menjadi masalah bagi 

siswa setelah evaluasi tersebut. Kesulitan pada siklus I akan dijadikan tolak ukur 

untuk pembelajaran pada siklus berikutnya. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

      Pada dasarnya pengajaran menulis mempunyai tujuan supaya siswa memiliki 

keterampilan, pengalaman, dan memanfaatkan keterampilan menulis dalam berbagai 

keperluan. Keterampilan menulis kembali dengan bahasanya sendiri dongeng yang 

pernah didengar atau dibaca bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Kenyataan yang 

ada dalam pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang 

pernah dibaca atau diperdengarkan belum memenuhi tujuan yang akan dicapai. Pada 

umumnya siswa belum mampu menyampaikan ide, gagasan, pikiran, dan 

perasaannya dengan baik dalam sebuah karya sastra khususnya dongeng cerita rakyat. 

Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan keterampilan 

menulis kembali dengan bahasanya sendiri dongeng yang pernah didengar atau 

dibaca masih menggunakan metode konvensional, jadi siswa kurang dapat 

mengembangkan kemampuan bersastranya. 

 Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan metode pembelajaran 

yang tepat dalam pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang 

pernah dibaca atau didengar. Melalui prinsip pembelajaran aktif dan atraktif, 
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keterampilan menulis kembali dongeng  dengan bahasa sendiri dapat ditingkatkan 

secara maksimal. Pembelajaran aktif, karena dalam keseluruhan proses belajar 

mengajar yang berlangsung melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif 

selama proses pembelajaran. Pembelajaran atraktif, karena dalam proses 

pembelajaran terapat hal yang mempesona, menarik, mengasyikkan, menyenangkan, 

tidak membosankan, variatif, kreatif dan indah. Agar proses pembelajaran menulis 

kembali dongeng dengan bahasa sendiri melalui prinsip pembelajaran aktif dan 

aktraktif  dapat tepat guna dan siswa mudah menangkap materi yang disampaikan 

maka guru menggunakan media yang dapat membantu proses latihan pembelajaran 

aktif dan aktraktif tersebut yaitu dengan menggunakan film dongeng cerita rakyat. 

Media film dongeng cerita rakyat ini menampilkan gambar menarik dari mulai efek 

suara, gambar dan gerak, sehingga lebih  realistis, menampilkan hal-hal  yang abstrak 

dapat  terlihat menjadi lebih jelas yang menarik sehingga menumbuhkan motivasi 

siswa dalam proses pembelajaran dapat dijadikan sebagai pilihan dalam pembelajaran 

menulis dongeng. Melalui media tiga dimensi, siswa dilibatkan aktif dalam suasana 

yang menyenangkan serta tidak menjemukan karena pembelajaran bersifat atraktif 

yaitu dalam film tersebut menarik, mengasyikkan, tidak membosankan, variatif, 

kreatif dan indah. Pentingnya penggunaan media pembelajaran tersebut dapat 

digambar sebagai berikut. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, hipotesis ini adalah adanya 

peningkatan keterampilan menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang telah 

dibaca atau didengar siswa kelas VII B MTs Mu’allimin Malebo dan adanya 

perubahan perilaku, sikap, motivasi, serta minat siswa ke arah positif setelah 

dilakukan pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah 

dibaca atau didengar dengan menggunakan film dongeng cerita rakyat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Dalam bab ini dikemukakan (1) desain penelitian, (2) subjek penelitian,      

(3) variabel penelitian, (4) instrumen penelitian, (5) teknik pengumpulan data, dan   

(6) teknik analisis data. 

3.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas yang lazim 

disebut PTK. Penelitian ini sifatnya berbasis kelas karena dilakukan dengan 

melibatkan komponen yang terdapat dalam proses belajar mengajar di kelas 

dantaranya:materi pelajaran, media pembelajaran, dan metode pembelajaran. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki pembelajaran menulis dan 

meningkatkan kemampuan menulis dongeng dengan memanfaatkan media visual 

berupa film dongeng cerita rakyat. Diharapkan dari penelitian ini hasil belajar siswa 

dapat maksimal. Empat tahap digunakan secara sistematis dalam proses penelitian ini, 

dan diterapkan dalam dua siklus yaitu proses tindakan siklus 1 dan proses tindakan 

siklus II. Keempat tahapan dalam sebuah PTK dapat digambarkan sebagai berikut. 
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                                                   O                                                O 

 

Bagan 3.1. Model Penelitian Tindakan Kelas 

 

 Keterangan: 

  P  = Perencanaan 

 RP = Revisi Perencanaan 

 T = Tindakan 

 O = Observasi 

 R = Refleksi 

 

Namun, dalam penelitian ini diperlukan kajian awal berupa renungan atau 

refleksi awal sebagai studi pendahuluan sebelum melakukan perencanaan penelitian. 

 

Siklus I 

 

Siklus II 
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Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui semua gejala atau informasi tentang situasi-

situasi yang relevan dengan topik penelitian. Hal-hal tersebut dibahas dalam tahapan 

perencanaan, uraian selengkapnya dijelaskan sebagai berikut. 

 

3.1.1 Proses Tindakan Siklus I  

Proses penelitian tindakan kelas dalam siklus I terdiri atas empat tahap, yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Proses penelitian tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut.  

 

3.1.1.1 Perencanaan 

 Tahap ini dimulai dengan refleksi awal. Kegiatan yang dilakukan berupa 

renungan atau pemikiran terhadap wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas VII B MTs Mu’allimin Malebo. Kegiatan dilanjutkan dengan 

perencanaan pembelajaran yang dilakukan sebagai upaya memecahkan segala 

permasalahan yang dilakukan yang telah ditemukan pada refleksi awal dan  segala hal 

yang perlu dilakukan akan lebih terarah dan sistematis. 

Langkah-langkah proses perencanaan ini antara lain:(1) menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran menulis kembali dongeng dengan menggunakan media 

film dongeng cerita rakyat, (2) mempersiapkan materi pembelajaran menulis kembali 
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dongeng yang meliputi pengertian dongeng, jenis-jenis dongeng, unsur pembangun 

dongeng, cara menulis kembali dongeng, dan kriteria menulis kembali dongeng yang 

baik, (3) mempersiapkan instrumen tes dan pedoman penilaian untuk menilai 

kemampuan siswa dalam menulis kembali dongeng, (4) mempersiapkan instrumen 

nontes berupa lembar observasi, pedoman wawancara, jurnal, dan pedoman 

dokumentasi untuk mengamati proses pembelajaran, perilaku siswa selama 

pembelajaran, dan respon siswa terhadap pembelajaran pembelajaran menulis 

kembali dongeng dengan menggunakan media film dongeng cerita rakyat,               

(5) mengadakan koordinasi dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia,               

(6) mempersiapkan  fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di kelas seperti 

teknik pembelajaran dan media pembelajaran.  

 

3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan merupakan pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah 

dipersiapkan. Tindakan ini disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang telah 

disusun sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kemampuan menulis kembali 

dongeng yang pernah dibaca tau didengar. Pembelajaran dilaksanakan sebanyak satu 

kali pertemuan yang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap 

inti, dan tahap penutup.  

• Pendahuluan 

 Pada tahap ini, siswa dikondisikan untuk siap mengikuti proses 

pembelajaran dengan menanyakan keadaan siswa dan pengalaman siswa menulis 
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kembali dongeng. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat yang 

akan diperoleh siwa setelah mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng. 

• Inti  

Pada proses inti pembelajaran, guru memberi materi mengenai dongeng. 

Setelah selesai menjelaskan materi, guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Setelah tidak ada siswa yang bertanya, 

guru mengkondisikan siswa membentuk kelompok beranggotakan 2-3 orang secara 

teratur terlebih dahulu sebelum siswa menyaksikan film dongeng cerita rakyat yang 

akan ditayangkan di layar proyektor melalui LCD tentang dongeng “Nyi Roro 

Kidul”. Setelah selesai menyaksikan film dongeng cerita rakyat tersebut tiap 

kelompok yang telah dibentuk tadi diminta untuk mengidentifikasi beberapa unsur 

instrinsik dan menyusunya dalam  urutan peristiwa yang ada dalam dongeng tersebut.  

Selain itu, tiap-tiap siswa dalam kelompok diminta untuk menulis kembali dongeng 

yang telah mereka saksikan dalam tayangan film dongeng “Nyi Roro Kidul” secara 

individu dengan bahasa mereka sendiri. Setelah itu salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi mereka di dalam forum diskusi kelas. Guru (peneliti) 

memberikan bimbingan dan arahan pada saat pembahasan tugas kelompok dan 

individu yang telah mereka kerjakan tersebut. 
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• Penutup 

 Pada tahap ini, guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung. Peneliti membagikan lembar jurnal kepada 

siswa untuk diisi mengenai tanggapan, kesan, dan saran siswa terhadap pembelajaran 

menulis kembali dongeng  menggunakan media film dongeng cerita rakyat. Pada 

akhir pembelajaran, peneliti bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari hari itu.  

 

3.1.1.3 Pengamatan 

Pengamatan atau yang sering disebut observasi dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam pengamatan ini, akan diungkapkan segala 

peristiwa yang berhubungan dengan pembelajaran, baik aktivitas siswa selama 

melakukan yang berhubungan dengan pembelajaran, maupun respon siswa terhadap 

media dan metode pembelajaran. Pengambilan data dilakukan melalui tes dan nontes. 

Dalam proses pengamatan ini data diperoleh melalui beberapa cara antara 

lain:(1) tes tertulis untuk mengetahui kemampuan siswa menulis kembali dongeng 

dengan bahasa sendiri, (2) observasi siswa untuk mengetahui semua perilaku atau 

aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung, (3) jurnal penelitian yang 

diberikan, baik itu jurnal siswa maupun jurnal guru. Jurnal siswa berisi kesan, 

tanggapan dan saran siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng 



64 
 

 
 

dengan media film dongeng cerita rakyat. Jurnal guru berisi ungkapan perasaan guru 

setelah melakukan pembelajaran menulis kembali dongeng menggunakan media film 

dongeng cerita rakyat, (4) wawancara untuk memperoleh data berupa pendapat siswa, 

(5) dokumentasi foto yang sangat penting sebagai laporan berupa gambaran aktivitas 

siswa selama penelitian. Hal ini memperkuat data yang lain yakni sebagai 

memperjelas dan pendukung data lain. Semua data tersebut nantinya dijelaskan dalam 

deskripsi secara lengkap. 

3.1.1.4 Refleksi 

Refleksi dalam PTK adalah upaya untuk mengkaji apa yang terjadi, apa yang 

telah dihasilkan atau yang belum berhasil dituntaskan dengan tindakan perbaikan 

yang telah dilakukan. Hasil refleksi digunakan untuk menetapkan langkah-langkah 

lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan PTK. Dengan kata lain refleksi merupakan 

pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. 

Penelitian dilakukan dengan dua siklus. Siklus I bertujuan untuk mengetahui 

untuk keampuan siswa menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri 

menggunakan media film dongeng cerita rakyat pada tahap awal tindakan penelitian. 

Siklus ini sekaligus digunakan dalam refleksi untuk melakukan siklus II ini 

digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa menulis kembali 

dongeng dengan bahasa sendiri mengguanakan media film dongeng cerita rakyat 
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setelah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar 

yang didasarkan pada siklus I. 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menganalisis hasil tes, hasil observasi, 

hasil jurnal, dan hasil wawancara. Setelah dianalisis akan terlihat permasalahan atau 

muncul pemikiran baru, sehingga perlu perencanaan ulang atau tindakan ulang. 

 

3.1.2 Prosedur Tindakan Siklus II 

Proses tindakan pada siklus II merupakan tindakan dari siklus I. Perbaikan 

pada proses pembelajaran siklus II terletak pada persiapan pembelajaran, 

pengkondisian suasana pembelajaran agar lebih tenang dan kosentrasi. Langkah-

langkah siklus II adalah perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi atau 

evaluasi. 

  

3.1.2.1 Revisi Perencanaan  

Langkah-langkah proses perencanaan ini antara lain:(1) mengadakan 

perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tindakan yang akan 

dilakukan, dengan menekankan pada penjelasan tentang pentingnya menulis kembali 

dongeng dengan bahasa sendiri, (2) menyusun pedoman pengamatan yaitu meliputi 
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tes tertulis, observasi siswa, wawancara, jurnal siswa, (3) menambah jam mengajar, 

serta (4) menyusun rancangan evaluasi program. 

3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan yang dilakukan peneliti dalam meneliti proses pembelajaran 

menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri dengan media film dongeng cerita 

rakyat pada siklus II ini sesuai dengan tindakan perencanaan yang telah disusun. 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II akan sedikit berbeda dengan 

tindakan yang dilakukan siklus I walaupun ada tindakan dalam siklus I yang tetap 

dilakukan pada siklus II. Ada beberapa perubahan antara lain sebelum siswa menulis 

kembali dongeng dengan bahasa sendiri, dijelaskan terlebih dahulu kesalahan-

kesalahan yang terjadi pada siklus I, film dongeng cerita rakyatnya pun diganti 

menjadi film dongeng cerita rakyat yang lebih menarik, kemudian siswa diberi arahan 

dan bimbingan agar dalam pelaksanaan kegiatan menulis kembali dongeng dengan 

bahasa sendiri pada siklus II menjadi lebih baik.  

Adapun tindakan dalam siklus II ini dilakukan sebanyak satu kali pertemuan 

yang meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. 
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a. Pendahuluan 

 Pada tahap ini, siswa dikondisikan untuk siap mengikuti proses 

pembelajaran dengan menanyakan keadaan siswa dan pengalaman siswa menulis 

kembali dongeng. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat yang 

akan diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng. 

Selain itu, pada tahap pendahuluan siklus II ini, guru juga menjelaskan kesalahan dan 

kekurangan yang telah dilakukan siswa pada siklus I dan memberi penjelasan tentang 

cara memperbaiki kesalahan atau kekurangan tersebut dalam kegiatan menulis 

kembali dongeng. 

b. Inti  

Pada kegiatan inti, guru membahas materi mengenai menulis kembali 

dongeng pada pertemuan sebelumnya agar siswa menjadi lebih paham. Guru 

mengadakan tanya jawab seputar materi untuk melatih keaktifan siswa. Setelah itu, 

guru mengkondisikan siswa agar membentuk kelompok beranggotakan 2-3 orang 

secara teratur terlebih dahulu sebelum siswa menyaksikan film dongeng cerita rakyat 

yang akan ditayangkan di layar proyektor melalui LCD tentang dongeng 

“Cindelaras”. Guru lebih mengontrol siswa agar suasana kelas menjadi tenang 

sehingga konsentrasi siswa tidak terganggu dalam memahami isi dongeng. Kemudian 

setelah selesai menyaksikan film dongeng cerita rakyat tersebut tiap kelompok yang 

telah dibentuk tadi diminta untuk mengidentifikasi beberapa unsur instrinsik dan 



68 
 

 
 

menyusunya dalam  urutan peristiwa yang ada dalam dongeng tersebut. Pada siklus II 

ini lebih ditekankan pemahaman siswa secara individu. Selain itu, tiap-tiap siswa 

dalam kelompok diminta untuk menulis kembali dongeng yang telah mereka saksikan 

dalam tayangan film dongeng “Cindelaras” secara individu dengan bahasa mereka 

sendiri. Setelah itu salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di 

dalam forum diskusi kelas. Guru memberikan bimbingan dan arahan pada saat 

pembahasan tugas kelompok dan individu yang telah mereka kerjakan tersebut dan 

membetulkan jawaban siswa jika ada yang kurang tepat.  

c. Penutup 

 Pada tahap ini, guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung. Guru membagikan lembar jurnal kepada siswa 

untuk diisi mengenai tanggapan, kesan, dan saran siswa terhadap pembelajaran 

menulis kembali dongeng  menggunakan media film dongeng cerita rakyat. Pada 

akhir pembelajaran, peneliti bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari hari itu.  

 

3.1.2.3 Pengamatan  

Pengamatan yang dilakukan terhadap siswa selama pembelajaran 

berlangsung, pada siklus II ini terlihat peningkatan hasil tes dan perilaku siswa. 

perilaku siswa yang diamati antara lain keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, 



69 
 

 
 

ketertarikan siswa terhadap media, keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas, cara 

siswa menyampaikan hasil tugasnya, dan cara siswa menyampaikan tanggapannya. 

Dalam proses pengamatan ini data diperoleh melalui beberapa cara antara 

lain:(1) tes tertulis untuk mengetahui kemampuan siswa menulis kembali dongeng 

dengan bahasa sendiri, (2) observasi siswa untuk mengetahui semua perilaku atau 

aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung, (3) jurnal penelitian yang 

diberikan, baik itu jurnal siswa maupun jurnal guru. Jurnal siswa berisi kesan, 

tanggapan dan saran siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng 

dengan media film dongeng cerita rakyat. Jurnal guru berisi ungkapan perasaan guru 

setelah melakukan pembelajaran menulis kembali dongeng menggunakan media film 

dongeng cerita rakyat, (4) wawancara untuk memperoleh data berupa pendapat siswa, 

(5) dokumentasi foto yang sangat penting sebagai laporan berupa gambaran aktivitas 

siswa selama penelitian. Hal ini memperkuat data yang lain yakni sebagai 

memperjelas dan pendukung data lain. Semua data tersebut nantinya dijelaskan dalam 

deskripsi secara lengkap. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi ini diperoleh dengan memperhatikan hasil tes tertulis dan hasil 

nontes yang meliputi observasi siswa, wawancara, jurnal siswa, dan dokumentasi 

foto. Pada siklus II ini, evaluasi dilakukan untuk mengetahui keefektifan penggunaan 

media film dongeng cerita rakyat dalam menulis kembali dongeng dengan bahasa 
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sendiri dan untuk melihat peningkatan kemampuan menulis kembali dongeng dengan 

bahasa sendiri, serta untuk mengetahui perubahan perilaku siswa setelah mengikuti 

pembelajaran. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini yaitu keterampilan menulis dongeng siswa kelas VII B 

MTs Mu’allimin Malebo tahun pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 30 siswa. 

Dipilihnya kelas VII B didasarkan pada pertimbangan hasil wawancara dengan Guru 

Bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan diperoleh 

informasi bahwa siswa kelas VII B MTs Mu’allimin Malebo mempunyai masalah 

hasil belajar yang rendah akibat kejenuhan siswa mengikuti pelajaran. Alasan lain 

dipilihnya kelas VII B karena (1) kecenderungan siswa yang kurang aktif dan 

cenderung pasif dalam pembelajaran menulis kembali dongeng dengan bahasa 

sendiri, (2) siswa kurang memperhatikan kaidah-kaidah menulis kembali dongeng 

dengan bahasa sendiri, (3) kurangnya latihan yang diberikan guru dalam menulis 

kembali dongeng dengan bahasa sendiri. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka 

penelitian dilakukan terhadap siswa kelas VII B MTs Mu’allimin Malebo berbentuk 

penelitian tindakan kelas dalam upaya meningkatkan hasil pembelajaran menulis 

kembali dongeng dengan bahasa sendiri. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang diungkap dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis 

kembali dongeng dengan bahasa sendiri dan film dongeng cerita rakyat. 

 

3.3.1 Keterampilan Menulis Kembali dengan Bahasa Sendiri Dongeng yang 

Pernah Dibaca atau Didengar  

Keterampilan menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah 

dibaca atau didengar merupakan keterampilan siswa dalam menulis kembali dongeng 

yang pernah mereka dengar atau baca dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. 

Dalam hal ini, keterampilan menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang 

pernah dibaca atau didengar siswa kelas VII B MTs Mu’allimin Malebo diperoleh 

dari tes hasil karya dengan menggunakan film dongeng cerita rakyat. Adapun target 

yang diharapkan adalah siswa mampu menulis kembali dengan bahasa sendiri 

dongeng yang pernah dibaca atau didengar sesuai dengan aspek yang dinilai. Aspek-

aspek penilaian tersebut antara lain:1) menyusun urutan peristiwa yang ada dalam 

dongeng dan 2) menulis kembali dongeng yang pernah dibaca/didengar dengan 

bahasa sendiri.    

Pada penelitian tindakan kelas ini, siswa dikatakan berhasil dalam 

pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca 

atau didengar apabila telah mencapai nilai ketuntasan belajar sebesar 70 atau 
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berkategori baik dengan klasikal telah tercapai 70% diatas nilai minimal (standar 

ketuntasan). Standar ketuntasan ini ditentukan atas dasar hasil  nila tes menulis 

kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar sebelum 

dilakukan tes tindakan siklus I dan siklus II.    

 

3.3.2 Media Film Dongeng Cerita Rakyat 

Media yang digunakan dalam keterampilan menulis kembali dengan bahasa 

sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar berupa film. Media ini merupakan 

media film dongeng cerita rakyat yang tampilannya menarik  dari mulai efek suara, 

gambar dan gerak, sehingga lebih  realistis, menampilkan hal-hal  yang abstrak dapat  

terlihat menjadi lebih jelas, sehingga dapat menarik minat siswa dalam pembelajaran 

menulis dongeng dan siswa akan lebih terbantu dalam menemukan kata-kata, 

inspirasi dan mempermudahkan siswa untuk mengingat dalam menulis kembali 

dongeng dengan bahasanya sendiri.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian tindakan kelas ini  berupa soal tes dan nontes. Soal tes digunakan untuk 

mengungkapkan data kemampuan menulis kembali dongeng siswa. Soal nontes yang 
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terdiri atas lembar observasi, jurnal, pedoman wawancara, dan dokumentasi 

digunakan untuk mengungkapkan perubahan tingkah laku siswa. 

 

3.4.1 Instrumen Tes 

Instrumen berupa tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

keterampilan siswa menulis kembali dongeng dengan bahasanya sendiri diperlukan 

alat ukur berupa tes perbuatan/tes hasil karya. Teknik ini dilakukan dengan cara 

menyajikan dongeng dengan menggunakan media film dongeng cerita rakyat 

kemudian menuliskan kembali dongeng yang telah mereka saksikan dengan 

bahasanya sendiri sesuai dengan media film dongeng cerita rakyat yang ditampilkan. 

Bentuk tes ini berupa soal esai. Tes yang berupa soal esai digunakan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam menulis kembali dongeng dengan 

memperhatikan kriteria-kriteria penilaian yang telah ditentukan. kriteria-kriteria 

tersebut yakni (1) kesesuaian isi dengan dongeng,  (2) alur,  (3) tokoh dan penokohan, 

(4) latar atau setting, dan (5) bahasa dan ejaan. 
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Tabel 3.1 Pedoman Penilaian 

No Aspek Penilaian Skor  Bobot Skor 
Maksimal 

1 Kesesuaian isi 
dengan dongeng 

5 5 25 

2 Alur  5 5 25 

3 Tokoh dan 
penokohan 

5 4 20 

4 Latar atau setting 5 3 15 

5.  Bahasa  5 3 15 

 Jumlah 25 20 100 

 Adapun kriteria penilaian kelima aspek tersebut dapat dilihat pada pedoman 

penilaian berikut ini. 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Ketrampilan Menulis Kembali Dongeng 

No Aspek  Penilaian Aspek 
Penilaian 

Patokan  

1 Kesesuaian isi 
dengan dongeng 

Sangat baik Isi cerita diceritakan dengan tuntas 

  Baik Ada 1-2 bagian cerita yang tidak ditulis 
  Cukup baik Ada 3-4 bagian cerita yang tidak ditulis
  Kurang baik Ada lebih 5  bagian cerita yang tidak ditulis 

2 Alur  Sangat baik Permainan alur menarik, ada tegangan dan 
kejutan serta pembayangan yang akan terjadi, 
atmosfer cerita khas.

  Baik Permainan alur cukup menarik, cukup ada 
tegangan dan kejutan serta pembayangan yang 
akan terjadi, atmosfer cerita cukup khas. 

  Cukup baik Permainan alur kurang  menarik, kurang  ada 
tegangan dan kejutan serta pembayangan yang 
akan terjadi, atmosfer cerita kurang  khas. 
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  Kurang baik Permainan alur tidak menarik, tidak ada tegangan 
dan kejutan serta pembayangan yang akan terjadi, 
atmosfer cerita tidak  khas. 

3 Tokoh dan 
penokohan 

Sangat baik Pelukisan watak  tokoh tajam dan nyata, peneliti 
mampu membawa pembaca mengalami peristiwa  
cerita. 

  Baik Pelukisan watak  tokoh cukup  tajam dan cukup 
nyata, peneliti cukup  mampu membawa pembaca 
mengalami peristiwa  cerita 

  Cukup baik Pelukisan watak  tokoh kurang tajam dan kurang 
nyata, peneliti kurang mampu membawa pembaca 
mengalami peristiwa  cerita 

  Kurang baik Pelukisan watak  tokoh tidak tajam dan tidak 
nyata, peneliti tidak mampu membawa pembaca 
mengalami peristiwa  cerita 

4 Latar atau 
setting 

Sangat baik Tepat dalam memilih tempat yang mengukuhkan 
terjadinya peristiwa, tepat memilih waktu, dan 
tepat menggambarkan suasana yang mendukung 
peristiwa. 

  Baik Cukup Tepat dalam memilih tempat yang 
mengukuhkan terjadinya peristiwa, Cukup tepat 
memilih waktu, dan Cukup tepat menggambarkan 
suasana yang mendukung peristiwa. 

  Cukup baik Kurang tepat dalam memilih tempat yang 
mengukuhkan terjadinya peristiwa, kurang tepat 
memilih waktu, dan kurang  tepat 
menggambarkan suasana yang mendukung 
peristiwa. 

  Kurang baik Tidak tepat dalam memilih tempat yang 
mengukuhkan terjadinya peristiwa, tidak tepat 
memilih waktu, dan tidak tepat menggambarkan 
suasana yang mendukung peristiwa. 

5 Bahasa  Sangat baik Tepat dalam memilih bahasa yang baik pada 
tulisan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut. 

 Paragraf kohesi dan koheren 
 Struktur kalimat baku 
 Diksi tepat dan variatif 
Penerapan konjungsi secara tepat
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  Baik Cukup tepat dalam memilih bahasa yang baik 
pada tulisan dengan memenuhi kriteria sebagai 
berikut. 

 Paragraf kohesi dan koheren 
 Struktur kalimat baku 
 Diksi tepat dan variatif 
 Penerapan konjungsi secara tepat 

  Cukup baik Kurang tepat dalam memilih bahasa yang baik 
pada tulisan dengan memenuhi kriteria sebagai 
berikut. 

 Paragraf kohesi dan koheren 
 Struktur kalimat baku 
 Diksi tepat dan variatif 
 Penerapan konjungsi secara tepat 

  Kurang baik Tidak tepat dalam memilih bahasa yang baik pada 
tulisan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut. 

 Paragraf kohesi dan koheren 
 Struktur kalimat baku 
 Diksi tepat dan variatif 
 Penerapan konjungsi secara tepat. 

 

Berdasarkan kriteria pada tabel di atas, dapat diketahui siswa yang berhasil 

mencapai skala nilai sangat baik, cukup baik dan kurang baik. Berikut ini skala nilai 

menulis kembali dongeng. 
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Tabel 3.3 Daftar Skala Skor Keterampilan Menulis Kembali Dongeng 

No Aspek Penilaian 
Skala Skor 

SB B C K 

1 Kesesuaian isi dengan 
dongeng 

22-25 17-21 12-16 0-11 

2 Alur  22-25 17-21 12-16 0-11 

3 Tokoh dan penokohan 18-20 14-17 11-13 0-10 

4 Latar atau setting 14-15 11-13 8-10 0-7 

5.  Bahasa  14-15 11-13 8-10 0-7 

 

Keterangan: 

SB = Sangat Baik 

B =  Baik 

C =  Cukup 

K =  Kurang 

Tabel 3.4 Pedoman Penilaian Perilaku Menulis Kembali Dongeng 

Kategori Skala skor 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

86-100 

66-85 

50-65 

0-49 
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3.4.2 Instrumen Nontes 

Teknik nontes adalah alat penilaian yang dipergunakan untuk mendapatkan 

informasi tentang keadaan si tester tanpa alat tes. Teknik nontes dipergunakan untuk 

mendapatkan data yang langsung atau paling tidak secara tidak langsung berkaitan 

dengan tingkah laku kognitif. Instrumen nontes meliputi lembar observasi, pedoman 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi. 

3.4.2.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

pengamatan untuk siswa. Dengan observasi, seluruh aktivitas siswa selama proses 

pengajaran akan terpotret. Lembar pengamatan digunakan untuk mendapatkan data 

tentang perilaku dan respon siswa selam proses pembelajaran berlangsung pada siklus 

I dan siklus II. 

Aspek perilaku yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini lebih 

ditekankan pada aktivitas inti pembelajaran, yaitu aktivitas pada saat kegiatan 

menuliskan kembali dongeng yang telah mereka saksikan dengan bahasanya sendiri 

sesuai dengan media film dongeng cerita rakyat yang ditampilkan. 

Aspek-aspek yang dinilai pada aktivitas menulis kembali dengan bahasa 

sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar meliputi:1) perhatian terhadap 

penjelasan guru, 2) banyak bertanya, 3) senang media yang digunakan, 4) kurang 

respon, 5) malas bertanya, 6) bersemangat mengikuti pembelajaran menggunakan 

media film dongeng cerita rakyat, dan 7) tidak mengikuti pembelajaran menggunakan 

media film dongeng cerita rakyat. 
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3.4.2.2  Pedoman Jurnal Guru dan Siswa 

Pedoman jurnal digunakan untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi 

pada proses pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang 

pernah dibaca atau didengar dengan menggunakan media film dongeng cerita rakyat. 

Jurnal dibuat oleh guru setiap akhir pembelajaran pada sebuah lembar kertas yang 

disiapkan. 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dianggap 

penting selama pembelajaran berlangsung secara tertulis. Aspek pertanyaan yang 

digunakan dalam jurnal guru meliputi:1) respon siswa terhadap materi pembelajaran 

menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar,   

2) respon siswa terhadap media film dongeng cerita rakyat yang digunakan dalam 

proses pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah 

dibaca atau didengar, 3) keaktifan siswa saat mengikuti proses pembelajaran, dan 4) 

suasana dan situasi kelas. 

Jurnal siswa berisi uraian pendapat siswa terhadap hal-hal yang menarik 

pada keseluruhan proses pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri 

dongeng yang pernah dibaca atau didengar dengan media film dongeng cerita rakyat. 

Adapun hal-hal yang diuraikan antara lain:1) perasaan setelah mengikuti 

pembelajaran menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri dengan media film 

dongeng cerita rakyat, 2) pendapat tentang proses pembelajaran menggunakan media 

film dongeng cerita rakyat, 3) pendapat terhadap gaya guru mengajar, 4) kesulitan 

yang dialami dalam menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri, dan 5) proses 
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menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar 

dengan media film dongeng cerita rakyat. 

3.4.2.3  Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau 

pendapat siswa secara langsung terhadap pembelajaran menulis kembali dengan 

bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Wawancara berpedoman 

pada lembar pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Wawancara 

ditujukan pada siswa yang hasil tesnya baik, sedang, dan kurang baik. Wawancara 

dilakukan oleh peneliti diluar jam pelajaran atau setelah jam pelajaran berakhir. 

Beberapa hal yang ditanyakan dalam wawancara adalah sebagai berikut:      

1) perasaan siswa saat mengikuti pembelajaran menulis kembali dengan bahasa 

sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar dengan media film dongeng cerita 

rakyat, 2) kesulitan yang dihadapi dalam menulis kembali dengan bahasa sendiri 

dongeng yang pernah dibaca atau didengar dengan media film dongeng cerita rakyat, 

3) pendapat siswa mengenai pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri 

dongeng yang pernah dibaca atau didengar dengan media film dongeng cerita rakyat, 

dan 4) pendapat siswa mengenai kesulitan menulis kembali dengan bahasa sendiri 

dongeng yang pernah dibaca atau didengar. 

3.4.2.4  Pedoman Dokumentasi Foto 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi foto. 

Dokumentasi merupakan data yang cukup penting sebagai bukti terjadinya suatu 

peristiwa.dalam penelitian ini, peneliti memandang perlu menggunakan dokumen 
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sebagai salah satu data instrumen nontes. Foto diambil sebagai sumber data, dapat 

memperjelas data yang lain. Hasil dari pengambilan gambar ini dideskripsikan dan 

dipadukan dengan data yang lain. 

Dokumentasi dilakukan pada saat:(1) proses awal pelajaran, (2) siswa 

menyaksikan pemutaran film dongeng cerita rakyat, (3) siswa melakukan unjuk kerja 

menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar, 

dan (4) saat siswa diwawancarai tentang pembelajaran menulis kembali dengan 

bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes dan 

nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui keterampilan menulis kembali 

dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar pada siswa, 

sedangkan teknik nontes digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap media 

pembelajaran yang digunakan, yakni media film dongeng cerita rakyat. Untuk 

memperoleh data tes ini dilakukan dengan cara siswa diminta menulis kembali 

dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar sesuai media yang 

disajikan. Untuk memperoleh data nontes ini dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentsi foto dan video pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung. 
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3.5.1 Teknik Tes 

 Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil karya. 

Tes hasil karya diberikan kepada siswa diakhir pembelajaran menulis kembali dengan 

bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Bentuk tes ini berupa hasil 

karya menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng, yaitu siswa diminta untuk 

menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar 

dengan media film dongeng cerita rakyat yang disajikan. Dalam penelitian ini tes 

diberikan pada siklus I dan siklus II. 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan data dengan teknik 

tes adalah sebagai berikut. 

3 Melaksanakan tes dengan media film dongeng cerita rakyat. 

4 Siswa ditugasi untuk menulis kembali dongeng cerita rakyat dari dua dongeng  

cerita rakyat yang sudah disediakan masing-masing satu dongeng cerita rakyat 

pada setiap siklusnya. 

5 Meneliti dan mengolah data dari hasil penelitian. 

6 Peneliti mengukur kemampuan menulis siswa berdasarkan hasil tes pada siklus I 

dan siklus II. 

Target tingkat keberhasilan siswa ditetapkan jika mencapai nilai rata-rata 

kelas 70. 
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3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes dilakukan bertujuan mengetahui keadaan yang terjadi selama 

prosos pembelajaran. Data diperoleh dari hasil instrumen nontes yang berupa 

observasi siswa, wawancara, jurnal guru, jurnal siswa, dan dokumentasi foto. 

3.5.2.1 Observasi  

Observasi dilakukan peneliti untuk mengamati perubahan-perubahan tingkah 

laku siswa pada saat proses kegiatan pembelajaran menulis kembali dengan bahasa 

sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Observasi dilakukan dengan cara 

bekerja sama antara dua orang (peneliti dan guru kelas atau teman sejawat). Hal ini 

dilakukan untuk mengantisipasi jika peneliti lupa mencatat peristiwa-peristiwa yang 

muncul pada saat proses pembelajaran. Adapun tahap observasi yang dilakukan yaitu: 

(1) menyiapkan lembar observasi yang berisi butir-butir sasaran pengamatan tentang 

sikap siswa terhadap media dan teknik pembelajaran, keaktifan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran maupun keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas 

atau tes; (2) melaksanakan observasi selama proses pembelajaran yaitu mulai dari 

penjelasan guru, proses belajar mengajar sampai dengan observasi pada saat 

mengerjakan tes menulis kembali dongeng; dan (3) mencatat hasil observasi dengan 

mengisi lembar observasi yang telah disiapkan. 

3.5.2.2 Jurnal Refleksi Pembelajaran Guru dan Siswa 

Jurnal refleksi pembelajaran guru adalah sebuah dokumen  yang hidup dan 

dapat terus berkembang yang selalu ditulis guru untuk merekam kemajuan guru 

terhadap apa yang telah dilakukan setiap menyelesaikan pembelajaran. Jurnal refleksi 
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pembelajaran bukan buku agenda pembelajaran yang hanya mencatat peristiwa dan 

kegiatan belajar dari waktu ke waktu, tapi guru merekam refleksi dan pemikiran guru. 

Hal yang ditulis dalam jurnal refleksi  dituliskan biasanya difokuskan pada 

tanggapan/penilaian seorang guru tentang apa yang telah dipelajari.  

Jurnal refleksi pembelajaran siswa  adalah buku catatan yang dimiliki oleh 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jurnal siswa berisi pendapat siswa mengenai 

proses yang telah berlangsung, yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng 

yang pernah dibaca atau didengar yang mencangkup 1) pendapat siswa tentang 

pembelajaran menulis, 2) pendapat siswa tentang pembelajaran menulis kembali 

dongeng menggunakan media film cerita rakyat, 3) pendapat siswa tentang cara guru 

menyampaikan materi, 4) kemudahan dan kesulitan yang dialami siswa pada saat 

pembelajaran menulis kembali dongeng menggunakan media film cerita rakyat, dan 

5) kesan, pesan, dan saran siswa terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng 

yang menggunakan media film cerita rakyat, sedangkan untuk jurnal refleksi  guru 

berisi catatan-catatan mengenai perilaku siswa, respon siswa, keaktifan siswa pada 

saat pembelajaran menulis kembali dongeng menggunakan media film cerita rakyat. 

 

3.5.2.3 Wawancara 

Wawancara merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan tanya 

jawab. Teknik wawancara digunakan untuk mengungkap penyebab kesulitan dan 

hambatan dalam pembelajaran menulis kembali dongeng. Wawancara dilakukan 
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terhadap tiga orang siswa yaitu satu orang yang mendapat nilai tertinggi, satu orang 

yang mendapat nilai sedang, dan satu orang lagi yang mendapat nilai terendah. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di luar jam pelajaran setelah 

siswa mendapatkan pembelajaran menulis kembali dongeng. Cara yang ditempuh 

peneliti dalam pelaksanaan wawancara adalah (1) menyiapkan lembar wawancara 

berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa, (2) menentukan siswa 

yang memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah, (3) merekam dan mencatat hasil 

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

menganalisis jawaban siswa.  

3.5.2.4 Dokumentasi foto 

Data dokumentasi foto dalam penelitian ini diambil pada awal hingga akhir 

pembelajaran menulis kembali dongeng menggunakan media film dongeng cerita 

rakyat pada siklus I dan siklus II. Dokumentasi foto nantinya akan digunakan sebagai 

bukti otentik dari kegiatan pembelajaran yang telah peneliti lakukan. Peneliti 

meminta bantuan kepada seorang teman untuk mendokumentasikan kegiatan 

pembelajaran. Sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, peneliti memberikan 

pedoman dokumentasi yang berisi daftar kegiatan yang ingin didokumentasikan 

kepada teman yang membantu peneliti. Kegiatan yang didokumentasikan dalam 

kegiatan ini adalah:(1) kegiatan guru saat menyampaikan materi, (2) kegiatan siswa 

saat mendengarkan guru menyapaikan materi, (3) kegiatan siswa saat menulis 

dongeng, (4) kegiatan siswa saat bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru, dan 

(5) kegiatan siswa saat berdiskusi. 



86 
 

 
 

3.6  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kaualitatif 

dan kuantitatif. Tujuan teknik analisis data yaitu untuk mengetahui secara terperinci 

cara memperoleh data dan perkembangan hasil penelitian. Uraian tentang teknik 

kuantitatif dan teknik kualitatif adalah sebagai berikut. 

 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisi data kuantitaif yang diperoleh 

dari hasil tes menulis kembali dongeng pada siklus I dan siklus II. Hasil tes ditulis 

secara persentase dengan langkah berikut. 

a. Merekap nilai yang diperoleh siswa 

b. Menghitung nilai dari tugas-tugas siswa 

c. Menghitung nilai rata-rata  

d. Menghitung persentase  

 

Persentase ditulis dengan rumus berikut:  
 

            NK 
NP =   
            NR 
 
Keterangan: 

NP =  Nilai prosentase 

NK =  Nilai komulatif 
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NR  =  Jumlah responden 

Hasil perhitungan masing-masing siklus kemudian diperbandingkan yaitu 

antara antara hasil siklus I dengan hasil siklus II. Hasil ini akan memberikan 

gambaran mengenai persentase peningkatan ketrampilan menulis kembali dongeng 

dengan media film dongeng cerita rakyat. 

3.6.2 Teknik Kualitatif  

Teknik kualitatif dipakai untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh 

dari hasil nontes. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui yang mengalami 

kesulitan dalam menulis kembali dongeng dengan teknik bola panas. Hasil ini sebagai 

dasar untuk menentukan siswa yang akan diwawancarai selain dari hasil nilai tes. 

Penganalisaan data kualitatif adalah dengan menganalisis lembar observasi yang telah 

diisi pada saat pembelajaran. Data wawancara dianalisis dengan memutar lagi hasil 

wawancara dan menyalinnya dalam bentuk tulisan. Data jurnal dianalisis dengan cara 

membaca jurnal siswa. Hasil analisis secara keseluruhan digunakan untuk mengetahui 

efektifitas penggunaan media film cerita rakyat untuk meningkatkan kemampuan 

menulis kembali dongeng serta perubahan perilaku siswa yang semula negatif 

menjadi positif.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian   

Hasil penelitian ini meliputi hasil tes dan nontes yang diperoleh selama penelitian 

berlangsung. Hasil tes berasal dari pra siklus, siklus I dan siklus II berupa 

keterampilan menulis kembali dengan bahasa sendiri melalui media film dongeng 

cerita rakyat dan hasil nontes berasal dari observasi, wawancara, jurnal, serta 

dokumentasi foto. 

 
4.1.4 Hasil Penelitian Pra Siklus  

 Pra siklus merupakan keadaan awal siswa sebelum dilakukan tindakan 

peningkatan keterampilan menulis kembali dengan bahasa sendiri  melalui media 

film dongeng cerita rakyat. Pengambilan data pra siklus ini dilaksanakan sebagai 

upaya untuk mengetahui keterampilan siswa menulis dongeng dengan bahasa sendiri. 

Guru memerintahkan kepada siswa untuk menulis tentang dongeng cerita rakyat Nyi 

Roro Kidul dengan bahasa sendiri.  

Aspek penilaian pra siklus yaitu (1) aspek isi dongeng, (2) alur, (3) tokoh dan 

penokohan, (4) latar atau setting, dan (5) bahasa. Hasil penilaian pra siklus diuraikan 

secara rinci sebagai berikut. 
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4.1.1.1 Hasil Tes Pra Siklus  

Hasil tes pra siklus adalah keterampilan siswa menulis cerita dengan bahasa sendiri 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.1 

Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita dengan Bahasa Sendiri Pra Siklus  

No  Kategori Rentang Frekuensi (%) Jumlah 
skor 

Rata-rata skor 

1. Sangat baik 86-100 0 0 0 X=
30

1380  

    = 46 
Kategori Kurang 

2. Baik 66-85 0 0 0 
3. Cukup 50-65 11 36.7 600 
4. Kurang 0-49 19 63.3 780 
Jumlah 30 100 1380 

 

Dari tabel 4.1 dapat dikemukakan rata-rata skor yang dicapai siswa pada tes 

keterampilan menulis kembali dengan bahasa sendiri pra siklus  sebesar 46% dan 

termasuk dalam kategori kurang. Belum ada siswa yang mendapat kategori baik atau 

sangat baik. Siswa yang mendapat skor 50-65 dengan kategori cukup dicapai oleh 11 

siswa atau sebesar 36,7%, sedangkan untuk kategori kurang dengan skor 0-49 dicapai 

oleh 19 siswa atau 63,3%.  

Untuk lebih jelasnya hasil tes keterampilan menulis kembali dongeng dengan bahasa 

sendiri pra siklus siswa kelas VII B MTs Mu’allimin Malebo dapat dilihat pada 

diagram berikut: 
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4.1.1.1.1 Kesesuaian Isi Dongeng 

Hasil tes keterampilan siswa dalam menulis dongeng dengan bahasa sendiri pada 

aspek isi dengan dongeng pra siklus  dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 4.2 Hasil Tes Keterampilan siswa dalam Menulis Kembali Dongeng Aspek 

Isi Dongeng Pra Siklus  

No  Kategori Rentang  Frekuensi (%) Rata-rata skor 
1. Sangat baik 22-25 0 0 X=

30
405  

   = 13.50 
Kategori Cukup  

2. Baik 17-21 2 6.7 
3. Cukup 12-16 19 63.3 
4. Kurang 0-11 9 30 
Jumlah 30 100 

 
Dari tabel 4.2 dapat dinyatakan persentase rata-rata yang dicapai siswa pada tes 

keterampilan siswa dalam menulis dongeng dengan bahasa sendiri aspek isi dongeng 

sebesar 13,50% dan termasuk dalam kategori cukup. Tidak terdapat siswa yang 

mendapat kategori sangat baik. Siswa yang mendapat skor 17-21 sebesar 6,7% atau 

sejumlah 2 siswa. Siswa yang mendapat skor 12-16 sebesar 63,3% atau sejumlah 19 

siswa. Untuk kategori kurang dengan skor 0-11 dicapai oleh 9 siswa atau sebesar 

30%. 

 

4.1.1.1.2 Alur 

Hasil tes keterampilan siswa dalam menulis dongeng dengan bahasa sendiri pada 

aspek alur pra siklus dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.3 Hasil Tes Keterampilan siswa dalam Menulis Dongeng Aspek Alur 

Pra Siklus  

No  Kategori Rentang  Frekuensi (%) Rata-rata skor 
1. Sangat baik 22-25 0 0 X=

30
300  

   = 10 
Kategori Kurang  

2. Baik 17-21 0 0 
3. Cukup 12-16 5 16.7 
4. Kurang 0-11 25 83.3 
Jumlah 30 100 

Dari tabel 4.3 dapat dinyatakan rata-rata persentase tes keterampilan menulis dongeng 

aspek alur sebesar 10% dan termasuk dalam kategori kurang. Tidak terdapat siswa 

yang mendapat kategori baik atau sangat baik. Siswa yang mendapat skor 12-16 

sebesar 16,7% atau sejumlah 5 siswa. Untuk kategori kurang dengan skor 0-11 

dicapai oleh 25 siswa atau sebesar 83,3%. 

 

4.1.1.1.3 Tokoh dan Penokohan 

Hasil tes keterampilan siswa dalam menulis dongeng dengan bahasa sendiri pada 

aspek tokoh dan penokohan pra siklus  dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Tes Keterampilan dalam Menulis Dongeng Aspek Tokoh dan 

Penokohan Pra Siklus  

No  Kategori Rentang  Frekuensi (%) Rata-rata skor 
1. Sangat baik 18-20 0 0 X=

30
265  

   = 8.83 
Kategori Kurang 

2. Baik 14-17 0 0 
3. Cukup 11-13 2 6.7 
4. Kurang 0-10 28 93.3 
Jumlah 30 100 

 
Dari tabel 4.4 dapat diutarakan rata-rata persentase tes keterampilan menulis dongeng 

aspek tokoh dan penokohan sebesar 8,83% dan termasuk dalam kategori cukup. 

Tidak terdapat siswa yang mendapat kategori sangat baik dan baik. Siswa yang 
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mendapat skor 11-13 sebesar 6,7% atau sejumlah 2 siswa dengan kategori cukup. 

Sedangkan siswa yang mendapat skor 0-10 sebesar 93,3% atau sejumlah 28 siswa 

dengan kategori kurang. 

 
 
4.1.1.1.4 Latar atau Setting  

Hasil tes keterampilan siswa dalam menulis dongeng bahasa sendiri pada aspek latar 

atau setting pra siklus  dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Tes Keterampilan dalam Menulis Dongeng Aspek Latar atau 

Setting Pra Siklus  

No  Kategori Rentang  Frekuensi (%) Rata-rata skor 
1. Sangat baik 14-15 0 0 X=

30
210  

  = 7 
Kategori Kurang 

2. Baik 11-13 0 0 
3. Cukup 8-10 12 40 
4. Kurang 0-7 18 60 
Jumlah 30 100 

 
Dari tabel 4.5 dapat dinyatakan rata-rata persentase tes keterampilan menulis dongeng 

aspek latar atau setting sebesar 7% dan termasuk dalam kategori kurang. Tidak 

terdapat siswa yang mendapat kategori baik atau sangat baik. Siswa yang mendapat 

skor 89-10 sebesar 40% atau sejumlah 12 siswa dengan kategori cukup. Untuk 

kategori kurang dengan skor 0-7 dicapai oleh 18 siswa atau sebesar 60%. 

 

4.1.1.1.5 Bahasa 

Hasil tes keterampilan siswa dalam menulis dongeng dengan bahasa sendiri pada 

aspek bahasa pra siklus  dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.6 Hasil Tes Keterampilan dalam Menulis Dongeng Aspek Bahasa Pra 

Siklus  

No  Kategori Rentang  Frekuensi (%) Rata-rata skor 
1. Sangat baik 14-15 0 0 X=

30
200  

   = 6.67 
Kategori Kurang  

2. Baik 11-13 0 0 
3. Cukup 8-10 10 33.3 
4. Kurang 0-7 20 66.7 
Jumlah 30 100 

 
Dari  tabel 4.6 dapat dinyatakan rata-rata persentase tes keterampilan menulis 

dongeng aspek bahasa sebesar 6,67% dan termasuk dalam kategori kurang. Tidak 

terdapat siswa yang mendapat kategori baik atau sangat baik. Siswa yang mendapat 

skor 8-10 sebesar 33,3% atau sejumlah 10 siswa. Untuk kategori kurang dengan skor 

0-7 dicapai oleh 20 siswa atau sebesar 66,7%. 

 

4.1.1.2 Refleksi Pra Siklus 

Berdasarkan hasil tes pra siklus dapat dijelaskan bahwa keterampilan siswa menulis 

dongeng berada dalam kategori rendah. Hal ini dapat terlihat dari hasil tes siswa yang 

baru mencapai nilai rata-rata klasikal sebesar 46 yang berada dalam kategori kurang. 

Nilai tersebut belum mencapai nilai ketuntasan belajar sebesar 70. Dari hasil tersebut 

penelitian ini menerapkan tes keterampilan menulis kembali dengan bahasa sendiri 

menggunakan media film dongeng cerita rakyat pada siklus I. 
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4.1.5 Hasil Penelitian Siklus I 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I 

Hasil tes pada siklus I adalah hasil tes keterampilan menulis kembali dengan bahasa 

sendiri menggunakan media film dongeng cerita rakyat yang pertama. Hasil tes dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali dengan Bahasa Sendiri Siklus I 

No  Kategori Rentang Frekuensi (%) Jumlah 
skor 

Rata-rata skor 

1. Sangat baik 86-100 0 0 0 X=
30

1630  

   = 54.33 
Kategori Cukup 

2. Baik 66-85 9 30 595 
3. Cukup 50-65 11 36.7 600 
4. Kurang 0-49 10 33.3 435 
Jumlah 30 100 1630 

 

Dari tabel 4.7 dapat dikemukakan rata-rata skor yang dicapai siswa pada tes 

keterampilan menulis kembali dengan bahasa sendiri Siklus I sebesar 54,33% dan 

termasuk dalam kategori cukup. Belum ada siswa yang mendapat kategori sangat 

baik. Siswa yang mendapat skor 66-85 sebesar 30% atau sejumlah 9 siswa. Untuk 

kategori cukup dengan skor 50-65 dicapai oleh 11 siswa atau sebesar 36,7%, 

sedangkan untuk kategori kurang dengan skor 0-49 dicapai oleh 10 siswa atau 

33,33%.  

Untuk lebih jelasnya hasil tes keterampilan menulis kembali dongeng dengan bahasa 

sendiri Siklus I siswa kelas VII B MTs Mu’allimin Malebo dapat dilihat pada 

diagram berikut: 
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4.1.2.1.1 Kesesuaian Isi dengan Dongeng 

Hasil tes keterampilan siswa dalam menulis kembali dengan bahasa sendiri melalui 

media film dongeng cerita rakyat pada aspek kesesuaian isi dengan dongeng siklus I 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 4.8 Hasil Tes Keterampilan siswa dalam Menulis Kembali Dongeng Aspek 

Kesesuaian Isi dengan Dongeng Siklus I 

No  Kategori Rentang  Frekuensi (%) Rata-rata skor 
1. Sangat baik 22-25 0 0 X=

30
470  

   = 15.67 
Kategori Cukup  

2. Baik 17-21 9 30.0 
3. Cukup 12-16 16 53.3 
4. Kurang 0-11 5 16.7 
Jumlah 30 100 

 
Dari tabel 4.8 dapat dinyatakan persentase rata-rata yang dicapai siswa pada tes 

keterampilan siswa dalam menulis kembali dengan bahasa sendiri melalui media film 

dongeng cerita rakyat aspek kesesuaian isi dengan dongeng sebesar 15,67% dan 

termasuk dalam kategori cukup. Tidak terdapat siswa yang mendapat kategori sangat 

baik. Siswa yang mendapat skor 17-21 sebesar 30,0% atau sejumlah 9 siswa. Siswa 

yang mendapat skor 12-16 sebesar 53,3% atau sejumlah 16 siswa. Untuk kategori 

kurang dengan skor 0-11 dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 16,7%. 

 

4.1.2.1.2 Alur 

Hasil tes keterampilan siswa dalam menulis kembali dengan bahasa sendiri melalui 

media film dongeng cerita rakyat pada aspek alur siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.9 Hasil Tes Keterampilan siswa dalam Menulis Kembali Dongeng Aspek 

Alur Siklus I 

No  Kategori Rentang  Frekuensi (%) Rata-rata skor 
1. Sangat baik 22-25 0 0 X=

30
360  

   = 12 
Kategori Cukup 

2. Baik 17-21 1 3.3 
3. Cukup 12-16 12 40.0 
4. Kurang 0-11 17 56.7 
Jumlah 30 100 

 
Dari tabel 4.9 dapat dinyatakan rata-rata persentase tes keterampilan menulis kembali 

aspek alur sebesar 12% dan termasuk dalam kategori cukup. Tidak terdapat siswa 

yang mendapat kategori sangat baik. Siswa yang mendapat skor 17-21 sebesar 3,3% 

atau sejumlah 1 siswa. Siswa yang mendapat skor 12-16 sebesar 40,0% atau sejumlah 

12 siswa. Untuk kategori kurang dengan skor 0-11 dicapai oleh 17 siswa atau sebesar 

56,7%. 

 

4.1.2.1.3 Tokoh dan Penokohan 

Hasil tes keterampilan siswa dalam menulis kembali dengan bahasa sendiri melalui 

media film dongeng cerita rakyat pada aspek tokoh dan penokohan siklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 Hasil Tes Keterampilan dalam Menulis Kembali Dongeng Aspek 

Tokoh dan Penokohan Siklus I 

No  Kategori Rentang  Frekuensi (%) Rata-rata skor 
1. Sangat baik 18-20 0 0 X=

30
300  

   = 10 
Kategori Kurang 

2. Baik 14-17 7 23.3 
3. Cukup 11-13 0 0 
4. Kurang 0-10 23 76.7 
Jumlah 30 100 
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Dari tabel 4.10 dapat diutarakan rata-rata persentase tes keterampilan menulis 

kembali aspek tokoh dan penokohan sebesar 10% dan termasuk dalam kategori 

kurang. Tidak terdapat siswa yang mendapat kategori sangat baik dan cukup. Siswa 

yang mendapat skor 14-17 sebesar 23,3% atau sejumlah 7 siswa. Untuk kategori 

kurang dengan skor 0-10 dicapai oleh 23 siswa atau sebesar 76,7%. 

 

4.1.2.1.4 Latar atau Setting  

Hasil tes keterampilan siswa dalam menulis kembali dengan bahasa sendiri melalui 

media film dongeng cerita rakyat pada aspek latar atau setting siklus I dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.11 Hasil Tes Keterampilan dalam Menulis Kembali Dongeng Aspek 

Latar atau Setting Siklus I 

No  Kategori Rentang  Frekuensi (%) Rata-rata skor 
1. Sangat baik 14-15 3 10.0 X=

30
255  

   = 8.50 
Kategori Cukup 

2. Baik 11-13 0 0 
3. Cukup 8-10 15 30.0 
4. Kurang 0-7 12 40.0 
Jumlah 30 100 

 
Dari tabel 4.11 dapat dinyatakan rata-rata persentase tes keterampilan menulis 

kembali aspek latar atau setting sebesar 8,50% dan termasuk dalam kategori cukup. 

Tidak terdapat siswa yang mendapat kategori baik. Siswa yang mendapat skor 14-15 

sebesar 10,0% atau sejumlah 3 siswa. Siswa yang mendapat skor 8-10 sebesar 50,0% 

atau sejumlah 15 siswa. Untuk kategori kurang dengan skor 0-7 dicapai oleh 12 siswa 

atau sebesar 40,0%. 
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4.1.2.1.5 Bahasa 

Hasil tes keterampilan siswa dalam menulis kembali dengan bahasa sendiri melalui 

media film dongeng cerita rakyat pada aspek bahasa siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.12 Hasil Tes Keterampilan dalam Menulis Kembali Dongeng Aspek 

Bahasa Siklus I 

No  Kategori Rentang  Frekuensi (%) Rata-rata skor 
1. Sangat baik 14-15 0 0 X=

450
215  

   = 8.17 
Kategori Cukup 

2. Baik 11-13 0 0 
3. Cukup 8-10 19 63.3 
4. Kurang 0-7 11 36.7 
Jumlah 30 100 

 
Dari  tabel 4.12 dapat dinyatakan rata-rata persentase tes keterampilan menulis 

kembali aspek bahasa sebesar 8,17% dan termasuk dalam kategori cukup. Tidak 

terdapat siswa yang mendapat kategori baik dan sangat baik. Siswa yang mendapat 

skor 8-10 sebesar 63,3% atau sejumlah 19 siswa. Untuk kategori kurang dengan skor 

0-7 dicapai oleh 11 siswa atau sebesar 36,7%. 

 

4.1.2.2 Hasil Nontes 

 Hasil penelitian nontes pada siklus I ini diperoleh melalui observasi, jurnal 

guru dan siswa, wawancara dan dokumentasi foto. Hasil selengkapnya dijelaskan 

pada uraian berikut. 
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4.1.2.2.1 Observasi 

 Observasi dilakukan selama proses pembelajaran menulis kembali dengan 

bahasa sendiri melalui media film dongeng cerita rakyat pada siswa kelas VII B MTs 

Mu’allimin Malebo tahun pelajaran 2012/2013. Pengambilan data observasi 

bertujuan untuk mengetahui respon tingkah laku siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri melalui media film dongeng 

cerita rakyat. 

 Objek sasaran yang diamati dalam kegiatan observasi terhadap siswa meliputi 

sepuluh tingkah laku siswa, baik positif maupun negatif yang muncul saat 

pembelajaran berlangsung. Adapun tingkah laku positif tersebut meliputi:    1) 

perhatian terhadap penjelasan guru, 2) banyak bertanya, 3) senang media yang 

digunakan, 4) kurang respon, 5) malas bertanya, 6) bersemangat mengikuti 

pembelajaran menggunakan media film dongeng cerita rakyat, dan 7) tidak mengikuti 

pembelajaran menggunakan media film dongeng cerita rakyat. 

Pada siklus I ini terdapat beberapa perilaku siswa yang terdeskripsi melalui kegiatan 

observasi. Selama proses kegiatan pembelajaran menulis kembali dengan bahasa 

sendiri melalui media film dongeng cerita rakyat berlangsung, tidak semua siswa 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik, diperoleh siswa yang berilaku positif 

dan negatif. Peneliti memaklumi keadaan tersebut karena proses pembelajaran yang 

dilakukan peneliti merupakan sesuatu yang baru dan belum pernah diajarkan pada 

mereka sebelumnya sehingga dibutuhkan proses untuk menyesuaikannya. Selain itu 
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peneliti juga sadar bahwa setiap siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang 

berbeda. 

Tabel 4.13 

Hasil Observasi Perilaku Positif dan Negative Siswa Siklus I 

No Aspek Observasi Frekuensi Presentase 
1 
2 
3 
4 
 

Perhatian terhadap penjelasan guru 
Banyak bertanya 
Senang media yang digunakan 
Bersemangat mengikuti pembelajaran 
menggunakan film dongeng cerita rakyat  

 
10 
9 
13 
14 

 
33.33% 
30.00% 
43.33% 
46.67% 

 Rata-rata (%) 11.5 38.33% 
  

Berdasarkan data yang  ada,  dapat dikemukakan bahwa  38.33% siswa mempunyai 

antusias tinggi dalam proses pembelajaran. Mereka memperlihatkan sikap positif saat 

pembelajaran pada siklus I. Sedangkan sebanyak 44.44% siswa menunjukkan 

perilaku negatif saat pembelajaran pada siklus I. 

Dari keseluruhan siswa sebanyak 10 siswa atau 33.33% siswa memperhatikan dengan 

baik penjelasan guru, 9 siswa atau 30.00% siswa aktif dalam bertanya selama 

pembelajaran, 13 siswa atau 43.33% cukup antusian dengan media pembelajaran 

yang digunakan, dan 14 siswa atau 46.67% siswa terlihat bersemangat mengikuti 

pembelajaran menggunakan film dongeng cerita rakyat. 

 

4.1.2.2.2 Jurnal Guru dan Siswa 

 Jurnal guru dan siswa memuat jurnal guru dan jurnal siswa. Jurnal guru ditulis 

oleh guru setelah kegiatan belajar mengajar di kelas selesai, sedangkan jurnal siswa 

ditulis oleh siswa setelah kegiatan belajar mengajar selesai. 
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a. Jurnal Guru 

Jurnal dibuat oleh guru setiap akhir pembelajaran pada sebuah lembar kertas yang 

disiapkan. Pedoman jurnal digunakan untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi 

pada proses pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang 

pernah dibaca atau didengar dengan menggunakan media film dongeng cerita rakyat.  

Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dianggap penting 

selama pembelajaran berlangsung secara tertulis. Aspek pertanyaan yang digunakan 

dalam jurnal guru meliputi:1) respon siswa terhadap materi pembelajaran menulis 

kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar, 2) respon 

siswa terhadap media film dongeng cerita rakyat yang digunakan dalam proses 

pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca 

atau didengar, 3) keaktifan siswa saat mengikuti proses pembelajaran, dan 4) suasana 

dan situasi kelas. 

Tabel 4.14 
Jurnal Guru Siklus I 

No.  Aspek dalam jurnal guru Positif  Negatif Persentase 
Positif 
 

Negatif 

1. Respon siswa terhadap materi 
pembelajaran menulis kembali 
dengan bahasa sendiri dongeng 
yang pernah dibaca atau didengar  

10 20 33.33% 66.67%

2. Respon siswa terhadap media film 
dongeng cerita rakyat yang 
digunakan dalam proses 
pembelajaran menulis kembali 
dengan bahasa sendiri dongeng 
yang pernah dibaca atau didengar  

13 17 43.33% 56.67%

3. Keaktifan siswa saat mengikuti 
proses pembelajaran 9 21 30.00% 70.00%

4. Suasana dan situasi kelas 18 12 60.00% 40.00%
Rata-rata (%) 38.33% 61.67%
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Berdasarkan hasil jurnal guru yang mengacu pada objek sasaran yang diamati dan 

dirasakan peneliti saat melaksanakan pembelajaran keterampilan menulis kembali 

dengan bahasa sendiri melalui media film dongeng cerita rakyat dapat dikemukakan 

bahwa dalam siklus I, kegiatan pembelajaran berjalan kurang optimal. Sebagian siswa 

kurang serius dan kurang tertarik dengan kegiatan pembelajaran. Respon sebagian 

siswa terhadap materi pembelajaran menunjukan antusiasme yang rendah.  

Respon sebagian siswa terhadap media film dongeng cerita rakyat yang digunakan 

dalam proses pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang 

pernah dibaca atau didengar juga terlihat masih kurang. Pada saat pembelajaran 

berlangsung, perhatian siswa tidak terpusat pada kegiatan, hal ini menyebabkan 

respons siswa terhadap media pembelajaran masih kurang. 

Keaktifan siswa saat mengikuti proses pembelajaran menulis kembali dengan bahasa 

sendiri dongeng menggunakan media film belum sesuai harapan. Penggunaan media 

pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran 

masih kurang, sehingga siswa merasa tidak memiliki peran penting dalam 

pembelajaran. Untuk itu diperlukan perbaikan kembali media pembelajaran yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar aktif 

Namun demikian suasana dan situasi kelas pembelajaran menulis kembali dengan 

bahasa sendiri dongeng menggunakan media film dapat berjalan terkendali. Suasana 

pembelajaran yang kondusif dapat terlaksana dengan baik karena guru mampu 

mengkondisikan siswa dari awal pembelajaran sampai akhir.  
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b. Jurnal Siswa 

Setelah proses pembelajaran selesai, siswa membuat jurnal. Jurnal siswa berisi uraian 

pendapat siswa terhadap hal-hal yang menarik pada keseluruhan proses pembelajaran 

menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar 

dengan media film dongeng cerita rakyat. Pada siklus I film cerita rakyat yang 

disajikan untuk pembelajaran adalah dongeng “Nyi Roro Kidul”.  

Adapun hal-hal yang diuraikan dalam jurnal siswa antara lain:1) perasaan setelah 

mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri dengan 

media audio visual berupa film dongeng cerita rakyat, 2) pendapat tentang proses 

pembelajaran menggunakan media film dongeng cerita rakyat, 3) pendapat terhadap 

gaya guru mengajar, 4) kesulitan yang dialami dalam menulis kembali dongeng 

dengan bahasa sendiri, dan 5) proses menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng 

yang pernah dibaca atau didengar dengan media film dongeng cerita rakyat. Siswa 

disini menuliskan apakah siswa bisa memahami materi pembelajaran setelah 

pembelajaran selesai.  

Tabel 4.15 

Jurnal Siswa Terhadap Proses Pembelajaran 

No.  Aspek dalam jurnal siswa Positif  Negatif Persentase 
Positif Negatif 

1. Perasaan setelah mengikuti 
pembelajaran menulis kembali 
dongeng dengan bahasa sendiri 
dengan media audio visual berupa 
film dongeng cerita rakyat  

17 13 56.67% 43.33%

2. Pendapat tentang proses 
pembelajaran menggunakan 
media film dongeng cerita rakyat  

15 15 50.00% 50.00%

3. Pendapat terhadap gaya guru 
mengajar  12 18 40.00% 60.00%
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4. Kesulitan yang dialami dalam 
menulis kembali dongeng dengan 
bahasa sendiri 

12 18 40.00% 60.00%

5. Proses menulis kembali dengan 
bahasa sendiri dongeng yang 
pernah dibaca atau didengar 
dengan media film dongeng cerita 
rakyat 

17 13 51.67% 48.33%

Rata-rata (%) 51.67% 48.33%
Dari hasil jurnal siswa pada siklus I dapat diutarakan bahwa sebanyak 17 siswa atau 

sebesar 56,67% tertarik dan senang terhadap pembelajaran dongeng dengan bahasa 

sendiri dengan media audio visual berupa film dongeng cerita rakyat yang digunakan 

oleh guru. Mereka senang karena media yang ada mempermudah siswa untuk 

memahami isi ceritanya. Sisanya sebanyak 13 siswa atau 43,33% siswa masih merasa 

kurang senang terhadap pembelajaran dongeng dengan bahasa sendiri dengan media 

audio visual berupa film dongeng cerita rakyat yang digunakan oleh guru.  

Sebanyak 15 siswa  atau sebesar 50% siswa merasa senang mengenai proses 

pembelajaran menggunakan media film dongeng cerita rakyat. Siswa bisa melatih 

keterampilan menulis cerita sehingga pembelajarannya menjadi lebih aktif dan 

bersemangat. Namun, sebanyak 15 siswa atau 50% menyatakan masih kurang senang  

dengan media pembelajaran yang digunakan oleh guru.  

Hasil penelitian ini terdapat 18 siswa atau sebesar 60,0% dari jumlah siswa merasa 

belum nyaman dengan gaya guru mengajar. Apa yang dilakukan guru berbeda dari 

biasanya. Sebanyak 12 siswa atau 40,0% merasa cukup senang dengan proses 

pembelajaran menulis kembali cerita dengan bahasa sendiri dengan menggunakan 

media film dongeng cerita rakyat. 

Dalam proses siklus I ini sebanyak 18 siswa atau 60,00% siswa masih merasa 

kesulitan dalam menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri. Akan tetapi masih 
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ada 12 siswa atau sebesar 40,00% tidak mengalami kesilutan dalam menulis kembali 

dongeng dengan bahasa sendiri dengan menggunakan media film dongeng cerita 

rakyat. 

Sebanyak 17 siswa atau 51,67% mengungkapkan bahwa pernah membaca atau 

mendengar media film dongeng cerita rakyat yang digunakan guru pada pembelajaran 

siklus I, namun sebanyak 13 siswa atau 48.33% menyatakan belum pernah pernah 

membaca atau mendengar media film dongeng cerita rakyat yang digunakan guru.  

 
4.1.2.2.3 Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau pendapat 

siswa secara langsung terhadap pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri 

dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Wawancara berpedoman pada lembar 

pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Wawancara ditujukan pada 

siswa yang hasil tesnya baik, sedang, dan kurang baik. Wawancara dilakukan oleh 

peneliti diluar jam pelajaran atau setelah jam pelajaran berakhir. 

Beberapa hal yang ditanyakan dalam wawancara adalah sebagai berikut  1) perasaan 

siswa saat mengikuti pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng 

yang pernah dibaca atau didengar dengan media film dongeng cerita rakyat, 2) 

kesulitan yang dihadapi dalam menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang 

pernah dibaca atau didengar dengan media film dongeng cerita rakyat, 3) pendapat 

siswa mengenai pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang 

pernah dibaca atau didengar dengan media film dongeng cerita rakyat, dan 4) 
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pendapat siswa mengenai kesulitan menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng 

yang pernah dibaca atau didengar. 

Peneliti mewawancarai enam siswa dengan kriteria, dua siswa yang memperoleh nilai 

baik, dua siswa yang memperoleh nilai sedang dan dua siswa memperoleh nilai 

kurang baik. Hasil wawancara pada dua siswa yang memperoleh nilai baik 

menyatakan bahwa mereka sangat senang dan tertarik dalam pembelajaran 

keterampilan menulis kembali dengan bahasa sendiri melalui media film dongeng 

cerita rakyat. Mereka juga mendapat keuntungan dari pembelajaran dengan 

menggunakan media film dongen cerita rakyat karena siswa mampu memahami 

kesesuaian isi dengan dongeng, alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting dan 

bahasa. Selama pembelajaran mereka tidak mengalami kesulitan yang berarti dan 

tanggapan mereka terhadap pembelajaran kesesuaian isi dengan dongeng, alur, tokoh 

dan penokohan, latar atau setting dan bahasa dengan media film dongeng cerita 

rakyat sangat senang karena dapat bekerja sama dan lebih santai meskipun tetap 

serius. 

Hasil wawancara dengan dua siswa yang memperoleh nilai sedang dapat diketahui 

bahwa pada dasarnya siswa menyatakan bahwa senang pembelajaran menulis. 

Seorang siswa mengungkapkan tidak mengalami kesulitan dalam memahami 

kesesuaian isi dengan dongeng, alur dan bahasa tetapi dia kesulitan dalam memahami 

tokoh dan penokohan dan latar atau setting dalam cerita rakyat tersebut.  

Hasil wawancara dengan dua siswa yang memperoleh nilai rendah menyatakan 

bahwa mereka kurang senang dengan pembelajaran menulis karena  sangat sulit 

memahami alur, tokoh dan penokohan dan latar atau setting pada cerita yang 
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disampaikan guru. Meskipun demikian mereka senang dengan media pembelajaran 

yang diterapkan oleh guru karena mereka dapat memahami kesesuaian isi dengan 

dongeng dan bahasa yang digunakan dalam cerita dongeng tersebut. 

 
4.1.2.2.4 Dokumentasi 

 Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti otentik dari kegiatan pembelajaran 

keterampilan menulis kembali dengan bahasa sendiri melalui media film dongeng 

cerita rakyat yang telah dilakukan. Gambar yang merupakan kegiatan siswa pada saat 

pembelajaran siklus I dapat ditunjukkan sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1. Aktivitas Pembelajaran Keterampilan Menulis Kembali Siklus I 
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Gambar 4.1 merupakan gambar aktivitas siswa saat kegiatan pembelajaran menulis 

kembali dengan bahasa sendiri melalui media film dongeng cerita rakyat berlangsung. 

Pada gambar tersebut terlihat beberapa siswa masih kurang berkonsentrasi pada saat 

menyimak film dongeng cerita rakyat yang disajikan oleh guru. Pada gambar juga 

ditunjukkan bahwa siswa duduk dengan berbagai posisi yang kurang teratur,sehingga 

mereka tidak dapat memahami dengan baik isi cerita pada film dongeng cerita rakyat 

tersebut.  

 
Gambar 4.2. Siswa sedang Mengerjakan Latihan 

Berdasarkan gambar 2 dapat dikemukakan bahwa beberapa siswa cukup antusias 

pada saat mengerjakan tes menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri melalui 

media film dongeng cerita rakyat yang diberikan kepada mereka. Keseriusan siswa 
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dalam menyimak isi film ini karena sebagian siswa masih penasaran dengan tugas 

yang akan mereka kerjakan setelah film tersebut disajikan.  

 

4.1.2.3. Refleksi Siklus I 

  Hasil pembelajaran menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri 

menggunakan media audio visual yang diperoleh siswa pada siklus I belum sesuai 

dengan kriteria ketuntasan minimal. Hasil tes siswa pada siklus I baru mencapai skor 

53,33 termasuk dalam kategori cukup. Disamping itu dari hasil observasi dapat 

digambarkan bahwa pembelajaran dongeng dengan bahasa sendiri menggunakan 

media audio visual yang berupa film dongeng cerita rakyat pada tahap awal tindakan 

penelitian belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya respon siswa terhadap materi 

pembelajaran dan  keaktifan siswa saat mengikuti proses pembelajaran juga masih 

sangat kurang. Siswa belum terbiasa dengan pembelajaran dengan menggunakan 

media film dongeng cerita rakyat. Masih banyak siswa yang belum memahami 

maksud metode pembelajaran ini dan apa yang harus mereka lakukan. Pembelajaran 

dilakukan di kelas menggunakan layar LCD kecil sehingga siswa berdesak-desakan 

untuk dalam melihat film dongeng cerita rakyat. Dalam menulis cerita dongeng 

banyak siswa kurang teliti dalam menggunakan tata tulis seperti tanda baca, 

penggunaan huruf kapital, dan banyak diantara mereka menggunakan singkatan-

singkatan. Oleh sebab itu, sesuai dengan rancangan model penelitian maka 

pembelajaran akan dilanjutkan ke siklus berikutnya. Pada pembelajaran siklus II akan 

dilakukan perbaikan terutama terkait dengan kekurangan yang muncul pada siklus I.   
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4.1.3. Hasil Penelitian Siklus II 

Tindakan siklus II dilakukan karena pada siklus I belum memenuhi target pencapaian 

nilai rata-rata kelas yang diharapkan. Hal ini disebabkan perubahan tingkah laku 

siswa dalam pembelajaran belum tampak, juga pencapaian hasil belajar siswa masih 

belum optimal. Oleh karena itu, tindakan siklus II dilakukan untuk meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis dan mengubah tingkah laku siswa dalam 

pembelajaran. Tindakan siklus II terbukti dapat mengatasi masalah-masalah yang ada 

dalam pembelajaran siklus I. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kategori cukup 

ke kategori baik. Hasil tes menulis dengan bahasa sendiri dan hasil nontes siklus II 

dapat dilihat sebagai berikut. 

 

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II 

Hasil tes pada siklus II adalah hasil tes keterampilan menulis kembali dengan bahasa 

sendiri menggunakan media film dongeng cerita rakyat yang pertama. Hasil tes dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.16 

Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali dengan Bahasa Sendiri Siklus II 

No  Kategori Rentang Frekuensi (%) Jumlah 
skor 

Rata-rata skor 

1. Sangat baik 86-100 4 13.3 340 X=
30

2145  

   = 71.50 
Kategori Baik 

2. Baik 66-85 24 80 1690 
3. Cukup 50-65 2 6.7 115 
4. Kurang 0-49 0 0.0 0 
Jumlah 30 100 2145 
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memahami kesesuaian isi dengan dongeng, alur, tokoh dan penokohan, latar atau 

setting dan bahasa berada pada kategori baik, sedangkan untuk kategori sangat baik 

yaitu pada angka 13,33% dan kategori cukup pada angka 6,7%. 

  Hasil tes pada siklus II secara klasikal merupakan penjumlahan skor dari lima 

aspek penilaian ketrampilan menulis kembali dongeng, meliputi kesesuaian isi 

dengan dongeng, alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting, dan bahasa. Adapun 

hasil tiap-tiap aspek penilaian tersebut secara rinci dpat dilihat dari paparan berikut 

ini. 

 

4.1.3.1.1 Kesesuaian Isi dengan Dongeng 

Hasil tes keterampilan siswa dalam menulis kembali dengan bahasa sendiri melalui 

media film dongeng cerita rakyat pada aspek kesesuaian isi dengan dongeng siklus II 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.17 Hasil Tes Keterampilan dalam Menulis Kembali Dongeng Aspek 

Kesesuaian Isi dengan Dongeng Siklus II 

No  Kategori Rentang  Frekuensi (%) Rata-rata skor 
1. Sangat baik 22-25 0 0 X=

30
550  

   = 18.33 
Kategori Baik  

2. Baik 17-21 21 70.0 
3. Cukup 12-16 8 26.7 
4. Kurang 0-11 1 3.3 
Jumlah 30 100 

 
Dari tabel 4.17 dapat dikemukakan rata-rata persentase tes keterampilan menulis 

kembali aspek kesesuaian isi dengan dongeng sebesar 18,33% dan termasuk dalam 

kategori baik. Tidak terdapat siswa yang mendapat kategori sangat baik. Siswa yang 

mendapat skor 17-21 sebesar 70,0% atau sejumlah 21 siswa. Siswa yang mendapat 
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skor 12-16 sebesar 26,7% atau sejumlah 8 siswa. Untuk kategori kurang dengan skor 

0-11 dicapai oleh 1 siswa atau sebesar 3,3%. 

 
4.1.3.1.2 Alur 

Hasil tes keterampilan siswa dalam menulis kembali dengan bahasa sendiri melalui 

media film dongeng cerita rakyat pada aspek alur siklus II dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.18 Hasil Tes Keterampilan dalam Menulis Kembali Dongeng Aspek 

Alur Siklus II 

No  Kategori Rentang  Frekuensi (%) Rata-rata skor 
1. Sangat baik 22-25 0 0 X=

30
510  

   = 17 
Kategori Baik  

2. Baik 17-21 14 46.7 
3. Cukup 12-16 14 46.7 
4. Kurang 0-11 2 6.7 
Jumlah 30 100 

Dari tabel 4.18 dapat diutarakan rata-rata persentase tes keterampilan menulis 

kembali aspek alur sebesar 17% dan termasuk dalam kategori baik. Tidak terdapat 

siswa yang mendapat kategori sangat baik. Siswa yang mendapat skor 17-21 sebesar 

46,7% atau sejumlah 14 siswa. Siswa yang mendapat skor 12-16 sebesar 46.7% atau 

sejumlah 14 siswa. Untuk kategori kurang dengan skor 0-11 dicapai oleh 2 siswa atau 

sebesar 6,7%. 

 

4.1.3.1.3 Tokoh dan Penokohan 

Hasil tes keterampilan siswa dalam menulis kembali dengan bahasa sendiri melalui 

media film dongeng cerita rakyat pada aspek tokoh dan penokohan siklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.19 Hasil Tes Keterampilan dalam Menulis Kembali Aspek Tokoh dan 

Penokohan Siklus II 

No  Kategori Rentang  Frekuensi (%) Rata-rata skor 
1. Sangat baik 18-20 0 0 X=

30
420  

   = 14 
Kategori Baik  

2. Baik 14-17 24 80 
3. Cukup 11-13 0 0 
4. Kurang 0-10 6 20 
Jumlah 30 100 

 
Dari tabel 4.19 dapat dinyatakan rata-rata persentase tes keterampilan menulis 

kembali aspek tokoh dan penokohan sebesar 14% dan termasuk dalam kategori baik. 

Tidak terdapat siswa yang mendapat kategori sangat baik. Siswa yang mendapat skor 

14-17 sebesar 80% atau sejumlah 24 siswa. Siswa yang mendapat skor 0-10 sebesar 

20% atau sejumlah 6 siswa. 

 
4.1.3.1.4 Latar atau setting  

Hasil tes keterampilan siswa dalam menulis kembali dengan bahasa sendiri melalui 

media film dongeng cerita rakyat pada aspek latar atau setting siklus I dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.20 Hasil Tes Keterampilan dalam Menulis Kembali Aspek Latar atau 

Setting Siklus II 

No  Kategori Rentang  Frekuensi (%) Rata-rata skor 
1. Sangat baik 14-15 23 76.7 X=

30
335  

   = 11.17 
Kategori Baik  

2. Baik 11-13 0 0 
3. Cukup 8-10 7 23.3 
4. Kurang 0-7 0 0 
Jumlah 30 100 

 
Dari tabel 4.20 dapat dikemukakan rata-rata persentase tes keterampilan menulis 

kembali aspek latar atau setting sebesar 11,17% dan termasuk dalam kategori baik. 
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Tidak terdapat siswa yang mendapat kategori kurang. Siswa yang mendapat skor 14-

15 sebesar 76,7% atau sejumlah 23 siswa. Siswa yang mendapat skor 8-10 sebesar 

23,3% atau sejumlah 7 siswa dengan kategori cukup. 

 

4.1.3.1.5 Bahasa 

Hasil tes keterampilan siswa dalam menulis kembali dengan bahasa sendiri melalui 

media film dongeng cerita rakyat pada aspek bahasa siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.21 Hasil Tes Keterampilan dalam Menulis Kembali Aspek Bahasa 

Siklus II 

No  Kategori Rentang  Frekuensi (%) Rata-rata skor 
1. Sangat baik 14-15 8 26.7 X=

30
340  

   = 11.33 
Kategori Baik  

2. Baik 11-13 0 0 
3. Cukup 8-10 22 73.3 
4. Kurang 0-7 0 0 
Jumlah 30 100 

Dari tabel 4.21 dapat dikemukakan rata-rata persentase tes keterampilan menulis 

kembali aspek bahasa sebesar 11,33% dan termasuk dalam kategori baik. Tidak 

terdapat siswa yang mendapat kategori kurang. Siswa yang mendapat skor 14-15 

sebesar 26,7% atau sejumlah 8 siswa dengan kategori sangat baik. Untuk kategori 

cukup dengan skor 8-10 dicapai oleh 22 siswa atau sebesar 73,3%.   

 

4.1.3.2 Hasil Nontes 

 Hasil penelitian nontes pada siklus II sama seperti pada siklus sebelumnya 

yaitu melalui observasi, jurnal guru dan siswa, wawancara dan dokumentasi foto. 

Hasil selengkapnya dijelaskan pada uraian berikut. 
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4.1.3.2.1 Observasi 

 Observasi pada siklus II dilakukan selama proses pembelajaran menulis 

kembali dengan bahasa sendiri melalui media film dongeng cerita rakyat. Tujuan 

observasi pada siklus II dilakukan seperti pada siklus I yaitu untuk mengetahui respon 

tingkah laku siswa selama mengikuti proses pembelajaran menulis kembali dengan 

bahasa sendiri melalui media film dongeng cerita rakyat. 

Pada siklus II terdapat perubahan perilaku siswa yang terdeskripsi melalui kegiatan 

observasi. Selama proses kegiatan pembelajaran menulis kembali dengan bahasa 

sendiri melalui media film dongeng cerita rakyat berlangsung, semua siswa 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik, diperoleh siswa yang berilaku positif 

dan negatif. Pada siklus II siswa menunjukan perilaku lebih siap dibandingkan pada 

kegiatan pembelajaran sebelumnya. Berikut deskripsi hasil observasi perilaku siswa 

selama pembelajaran pada siklus II. 

 

Tabel 4.22 

Hasil Observasi Perilaku Positif dan Negative Siswa Siklus II 

No Aspek Observasi Frekuensi Presentase 
1 
2 
3 
4 
 

Perhatian terhadap penjelasan guru 
Banyak bertanya 
Senang media yang digunakan 
Bersemangat mengikuti pembelajaran 
menggunakan film dongeng cerita rakyat  

 
23 
19 
24 
23 

 
76.67% 
63.33% 
80.00% 
76.67% 

 Rata-rata (%) 22.25 74.17% 
  
Berdasarkan data yang  ada,  dapat dinyatakan bahwa  74.17% siswa mempunyai 

antusias tinggi dalam proses pembelajaran. Mereka memperlihatkan sikap positif saat 
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pembelajaran pada siklus II. Sedangkan sebanyak 30.00% siswa menunjukkan 

perilaku negatif saat pembelajaran pada siklus II. 

Dari keseluruhan siswa sebanyak 23 siswa atau 76.67% siswa memperhatikan dengan 

baik penjelasan guru, 19 siswa atau 63.33% siswa aktif dalam bertanya selama 

pembelajaran, 24 siswa atau 80.00% cukup antusian dengan media pembelajaran 

yang digunakan, dan 23 siswa atau 76.67% siswa terlihat bersemangat mengikuti 

pembelajaran menggunakan film dongen cerita rakyat. 

 

4.1.3.2.2 Jurnal Guru dan Siswa 

Jurnal pada siklus II sama dengan jurnal pada siklus I yaitu terdiri dari jurnal guru 

dan jurnal siswa.  

a. Jurnal Guru 

Jurnal pada siklus II disusun oleh guru setelah pembelajaran pada siklus II selesai. 

Pedoman jurnal pada siklus II digunakan untuk mengetahui segala sesuatu yang 

terjadi pada proses pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng 

yang pernah dibaca atau didengar dengan menggunakan media film dongeng cerita 

rakyat.  

Uraian pada siklus II berisi seluruh kejadian yang dianggap penting selama 

pembelajaran berlangsung. Aspek pertanyaan yang digunakan dalam jurnal guru 

siklus II juga sama dengan siklus I yang meliputi:1) respon siswa terhadap materi 

pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca 

atau didengar, 2) respon siswa terhadap media film dongeng cerita rakyat yang 
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digunakan dalam proses pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri 

dongeng yang pernah dibaca atau didengar, 3) keaktifan siswa saat mengikuti proses 

pembelajaran, dan 4) suasana dan situasi kelas. 

Tabel 4.23 
Jurnal Guru Siklus I 

No.  Aspek dalam jurnal guru Positif  Negatif Persentase 
Positif Negatif 

1. Respon siswa terhadap materi 
pembelajaran menulis kembali 
dengan bahasa sendiri dongeng 
yang pernah dibaca atau didengar  

22 8 73.33% 26.67%

2. Respon siswa terhadap media film 
dongeng cerita rakyat yang 
digunakan dalam proses 
pembelajaran menulis kembali 
dengan bahasa sendiri dongeng 
yang pernah dibaca atau didengar  

24 6 80.00% 20.00%

3. Keaktifan siswa saat mengikuti 
proses pembelajaran 19 11 63.33% 36.67%

4. Suasana dan situasi kelas 26 4 86.67% 13.33%
Rata-rata (%) 75.83% 24.17%

 
Berdasarkan hasil jurnal guru yang mengacu pada objek sasaran yang diamati dan 

dirasakan peneliti saat melaksanakan pembelajaran keterampilan menulis kembali 

dengan bahasa sendiri melalui media film dongeng cerita rakyat dapat diungkapkan 

bahwa dalam siklus II, kegiatan pembelajaran berjalan cukup optimal. Sebagian siswa 

serius dan sangat tertarik dengan kegiatan pembelajaran. Respon sebagian siswa 

terhadap materi pembelajaran menunjukan antusiasme yang cukup tinggi.  

Respon sebagian siswa terhadap media film dongeng cerita rakyat yang digunakan 

dalam proses pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang 

pernah dibaca atau didengar juga terlihat cukup baik. Pada saat pembelajaran 

berlangsung, perhatian siswa terpusat pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 
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oleh guru. Respon siswa terhadap apa yang disampaikan guru lebih baik 

dibandingkan pada siklus I. 

Keaktifan siswa saat mengikuti proses pembelajaran menulis kembali dengan bahasa 

sendiri dongeng menggunakan media film sesuai dengan yang diharapkan. 

Penggunaan media pembelajaran dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

pembelajaran cukup optimal, sehingga siswa merasa memiliki peran penting dalam 

pembelajaran.  

Namun demikian suasana dan situasi kelas pembelajaran menulis kembali dengan 

bahasa sendiri dongeng menggunakan media film dapat berjalan terkendali seperti 

pada siklus I. Suasana pembelajaran yang kondusif dapat terlaksana dengan baik 

karena guru mampu mengkondisikan siswa dari awal pembelajaran sampai akhir.  

b. Jurnal Siswa 

Setelah proses pembelajaran selesai, siswa membuat jurnal seperti pada siklus I. 

Jurnal siswa berisi uraian pendapat siswa terhadap hal-hal yang menarik pada 

keseluruhan proses pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng 

yang pernah dibaca atau didengar dengan media film dongeng cerita rakyat. Pada 

siklus II film yang diputar untuk pembelajaran mengenai dongeng “Cindelaras”.  

Adapun hal-hal yang diuraikan dalam jurnal siswa siklus II antara lain:    1) perasaan 

setelah mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri 

dengan media film dongeng cerita rakyat, 2) pendapat tentang proses pembelajaran 

menggunakan media film dongeng cerita rakyat, 3) pendapat terhadap gaya guru 

mengajar, 4) kesulitan yang dialami dalam menulis kembali dongeng dengan bahasa 

sendiri, dan 5) proses menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah 

dibaca atau didengar dengan media film dongeng cerita rakyat. 
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.Siswa disini menuliskan apakah siswa bisa memahami materi pembelajaran setelah 

pembelajaran selesai.  

Tabel 4.24 
Jurnal Siswa terhadap Proses Pembelajaran 

No.  Aspek dalam jurnal siswa Positif  Negatif Persentase 
Positif Negatif 

1. Perasaan setelah mengikuti 
pembelajaran menulis kembali 
dongeng dengan bahasa sendiri 
dengan media film dongeng 
cerita rakyat  

26 4 86.67% 13.33%

2. Pendapat tentang proses 
pembelajaran menggunakan 
media film dongeng cerita 
rakyat  

24 6 80.00% 20.00%

3. Pendapat terhadap gaya guru 
mengajar  21 9 70.00% 30.00%

4. Kesulitan yang dialami dalam 
menulis kembali dongeng 
dengan bahasa sendiri 

21 9 70.00% 30.00%

5. Proses menulis kembali dengan 
bahasa sendiri dongeng yang 
pernah dibaca atau didengar 
dengan media film dongeng 
cerita rakyat 

26 4 86.67% 13.33%

Rata-rata (%) 78.67% 21.33%
 
Dari hasil jurnal siswa pada siklus II dapat dikemukakan bahwa sebanyak 26 siswa 

atau sebesar 86,67% tertarik dan senang terhadap pembelajaran dongeng dengan 

bahasa sendiri dengan media film dongeng cerita rakyat yang digunakan oleh guru. 

Mereka senang karena media yang ada mempermudah siswa untuk memahami isi 

ceritanya. Sisanya sebanyak 4 siswa atau 13,33% siswa masih merasa kurang senang 

terhadap pembelajaran dongeng dengan bahasa sendiri dengan media film dongeng 

cerita rakyat yang digunakan oleh guru.  
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Sebanyak 24 siswa  atau sebesar 80,00% siswa merasa senang mengenai proses 

pembelajaran menggunakan media film dongeng cerita rakyat. Siswa bisa melatih 

keterampilan menulis cerita sehingga pembelajarannya menjadi lebih aktif dan 

bersemangat. Namun sebanyak 6 siswa atau 20,00% menyatakan masih kurang 

senang  dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru.  

Hasil penelitian ini terdapat 18 siswa atau sebesar 60,0% dari jumlah siswa merasa 

belum nyaman dengan gaya guru mengajar. Apa yang dilakukan guru berbeda dari 

biasanya. Sebanyak 12 siswa atau 40,0% merasa cukup senang dengan proses 

pembelajaran menulis kembali cerita dengan bahasa sendiri dengan menggunakan 

media film dongeng cerita rakyat. 

Dalam proses siklus II ini sebanyak 21 siswa atau 70,00% siswa tidak kesulitan 

dalam menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri. Akan tetapi masih ada 9 

siswa atau sebesar 30,00% mengalami kesilutan dalam menulis kembali dongeng 

dengan bahasa sendiri dengan menggunakan media film dongeng cerita rakyat. 

Sebanyak 24 siswa atau 80,00% mengungkapkan bahwa pernah membaca atau 

mendengar media film dongeng cerita rakyat yang digunakan guru pada pembelajaran 

siklus II, namun sebanyak 6 siswa atau 20.00% menyatakan belum pernah pernah 

membaca atau mendengar media film dongeng cerita rakyat yang digunakan guru.  
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4.1.3.2.3 Wawancara 

Wawancara pada siklus II ini juga dilakukan terhadap dua siswa yang mendapat nilai 

tinggi, dua siswa yang mendapat nilai sedang dan dua siswa yang mendapat nilai 

rendah dalam menulis dengan bahasa sendiri. 

Mereka menyatakan bahwa mereka lebih mudah menulis kembali dengan bahasa 

sendiri karena cerita dalam film tersebut sudah pernah dibaca atau didengan 

sebelumnya sehingga mudah dipahami. Dengan menulis kembali mereka dapat lebih 

santai dan dapat dilakukan dalam situasi apapun.  

Siswa yang mendapat nilai tinggi menyatakan bahwa mereka senang materi tentang 

menulis kembal dengan bahasa sendiri karena lebih mudah dimengerti. Setelah diberi 

pembelajaran menulis kembal dengan bahasa sendiri melalui media film, mereka jadi 

lebih mengerti bagaimana memahami kesesuaian isi dengan dongeng, alur, tokoh dan 

penokohan, latar atau setting dan bahasa. Jadi tidak hanya melihat jalan ceritanya 

saja. Dengan diskusi, mereka merasa lebih mudah memahami penggunaan bahasa 

(gaya bahasa) dalam dongeng. Siswa juga mulai percaya diri untuk mengungkapkan 

serta menunjukkan pendapatnya dari film dongeng cerita rakyat yang telah disajikan 

pada mereka. Pengetahuan dan kecakapan siswa mengalami peningkatan pada siklus 

II, selain itu siswa juga dapat memaksimalkan kemampuannya dalam memaknai film 

tersebut. 

Dari hasil wawancara terhadap dua siswa yang mendapat nilai sedang, mereka 

memang senang dengan film yang diputar karena film tersebut memiliki cerita yang 

sudah pernah dibaca atau didengar sebelumnya sehingga tidak membutuhkan waktu 
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yang lama untuk memahami isi ceritanya. Siswa juga merasa senang dengan metode 

pembelajaran dengan media film yang diterapkan oleh guru dalam pelajaran menulis. 

Mereka memberikan tanggapan bahwa pembelajaran memahami alur dan latar atau 

setting masih belum bisa optimal karena mereka terkadang masih kurang fokus. 

Tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis dengan media film sangat 

menyenangkan. Siswa semakin menjadi aktif dalam pembelajaran dan termotivasi 

untuk selalu lebih bersemangat.  

Sebagian besar siswa merasa senang terhadap metode pembelajaran yang digunakan 

karena melalui pembelajaran siswa merasa termotivasi untuk mendapatkan nilai yang 

baik, karena dasar menulis yang baik telah diperoleh siswa melalui media film.  
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4.1.3.2.4 Dokumentasi Foto 

 

Gambar 4.3. Situasi Kegiatan Pembelajaran Siklus II 

Gambar 4.3 diambil pada saat siswa masih menyaksikan film dongeng cerita rakyat 

“Cindelaras”. Pada gambar tersebut siswa tampak cukup antusias dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Perhatian mereka tampak terfokus pada film yang sedang 

ditayangkan di depan kelas. Pada gambar, semua siswa sangat serius dalam 

mengikuti proses pembelajaran karena pada siklus II guru telah mempersiapkan film 

yang lebih menarik dibandingkan dengan film pada siklus I. Hal ini dilakukan karena 

pada siklus I beberapa siswa menyarankan agar film selanjutnya harus lebih menarik.  
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Gambar 4.4. Siswa sedang Melakukan Tanya Jawab dengan Guru 

Gambar 4.4 terlihat siswa cukup aktif bertanya kepada guru. Perkembangan kondisi 

ini terjadi setelah siswa mendapat pengarahan dari guru yang diberikan pada saat 

siklus II. Perkembangan ini menunjukkan keberhasilan dalam penggunaan media film 

dalam pembelajaran menulis. Hal ini disebabkan guru melakukan perubahan posisi 

duduk siswa agar lebih dekat dengan film yang sedang ditayangkan, sehingga siswa 

terlihat antusias dalam pembelajaran.  

 

4.1.3.3 Refleksi Siklus II 

Melalui perbaikan dengan cara merevisi dan mematangkan rencana pembelajaran 

menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri menggunakan media film dongeng 

cerita rakyat yang dilaksanakan pada siklus II, yaitu            (a) memilih film yang 
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lebih menarik untuk siswa dengan menekankan pada pemberian pelatihan yang aktif, 

teratur, dan bertahap, (b) Memberitahukan kepada siswa tentang maksud metode 

pembelajaran dengan menggunakan media film,   (c) mengingatkan kepada siswa 

tentang tata tulis yang baik dan penggunaan tanda baca, (d) memindahkan 

pembelajaran dari ruang kelas ke aula sehingga ruangan lebih luas dan siswa tidak 

berdesakan, dan (e) menggunakan layar yang lebih besar sehingga siswa dapat 

memperhatikan dan berkonsentrasi dengan lebih baik. Hasil tes siswa pada siklus II 

mencapai skor 70,50 termasuk dalam kategori baik dan sudah memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). Pada siklus II pembelajaran guru memberikan bantuan 

kepada siswa dalam menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri. Perubahan 

tingkah laku dan respon positif siswa juga mengalami peningkatan selama proses 

pembelajaran siklus II.  

 

4.2  Pembahasan  

4.2.1 Besaran Tingkatan Keterampilan Pembelajaran Menulis Kembali 

Dongeng dengan Bahasa Sendiri  

Proses pembelajaran akan berlangsung baik apabila terdapat interaksi edukatif antara 

guru dan peserta didik. Guru sebagai unsur utama proses pembelajaran berusaha 

menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Dalam proses pembelajaran, guru harus 

memilih media pembelajaran yang tepat dan sesuai materi yang akan disampaikan 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Keberhasilan 

pembelajaran dapat diketahui dari hasil belajar siswa baik dari hasil tes maupun hasil 
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aktivitas belajar peserta didik. 

Sistem pembelajaran menuntut keaktifan peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar. Oleh karena itu, peneliti menggunakan media film dongeng cerita rakyat 

untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan meningkatkan 

hasil belajarnya. Penelitian ini didesain dengan model penelitian tindakan kelas 

karena bertujuan melaksanakan perbaikan proses pembelajaran.  

Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui 2 (dua) siklus yaitu siklus I dan siklus II. 

Pembelajaran pada siklus I dan siklus II selalu diawali dengan kegiatan apersepsi 

yaitu dengan memberikan suatu masalah yang kontekstual realistik kepada peserta 

didik yang akhirnya membawa peserta didik pada materi pokok. Pada kegiatan inti 

dengan menggunakan media film dongeng cerita rakyat, peserta didik memahami 

materi pembelajaran menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri. Kemudian 

untuk latihan soal guru memberikan permasalahan sebagai penerapan kesimpulan 

yang telah diperoleh pada kegiatan inti. Semua ini dilakukan peserta didik secara 

diskusi kelompok dan individu. Hasil penemuan siswa pada kegiatan inti 

dipresentasikan dan siswa yang lain memberikan tanggapan. Pada akhir pembelajaran 

guru mengadakan tes evaluasi dan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Aspek penilaian meliputi 5 aspek yaitu (1) aspek kesesuaian isi dengan 

dongeng, (2) alur, (3) tokoh dan penokohan, (4) latar atau setting, dan (5) bahasa.   

Hasil tes evaluasi pra siklus, siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.25 

 Perbandingan Nilai Tiap Aspek Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 

No Aspek 
Rata-rata Peningkatan 

PS S1 S2 PS - 
S1 % S1 - S2 % PS - S2 % 

1 Kesesuaian 
isi dengan 
dongeng 

13.50 15.67 18.33 2.17 16.05 2.67 17.02 4.83 35.80 

2 Alur 10.00 12.00 17.00 2.00 20.00 5.00 41.67 7.00 70.00 
3 Tokoh dan 

penokohan 8.83 10.00 14.00 1.17 13.21 4.00 40.00 5.17 58.49 

4 Latar atau 
setting 7.00 8.50 11.17 1.50 21.43 2.67 31.37 4.17 59.52 

5 Bahasa 6.67 8.17 11.33 1.50 22.50 3.17 38.78 4.67 70.00 
Rata-rata 9.20 10.87 14.37 1.67 18.64 3.50 33.77 5.17 58.76 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi data hasil tes keterampilan menulis dongeng prasiklus, 

siklus I dan siklus II sebagaimana terlihat dalam tabel 4.25, dapat disimpulkan bahwa 

pada siklus II mengalami peningkatan. Hasil rata-rata tes menulis dongeng dari pra 

siklus sampai siklus I meningkat 1,67 dari 9,20 menjadi 10,87. Pada siklus I ke siklus 

II nilai rata-rata tes meningkat 3,50 dari 10,87 menjadi 14,37. Pada pra siklus ke 

siklus II mengalami peningkatan pada nilai rata-rata tes sebesar 5,17 dari 9,20 

menjadi 14,37. Berikut penjelasan peningkatan hasil tes menulis dongeng pada setiap 

aspek. 

Aspek kesesuaian isi dengan dongeng dari pra siklus sampai siklus I meningkat 2,17 

dari 13,50 menjadi 15,67. Pada siklus I ke siklus II meningkat 2,67 dari 15,67 

menjadi 18,33. Pada pra siklus ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 4,83 dari 

13,50 menjadi 18,33.  Aspek alur dari pra siklus sampai siklus I meningkat 2 dari 10 

menjadi 12. Pada siklus I ke siklus II meningkat 5 dari 12 menjadi 17. Pada pra siklus 



 

 

k

p

s

m

A

8

k

b

s

I

P

I

s

ke siklus II 

penokohan d

siklus I ke 

mengalami p

Aspek latar 

8,5. Pada sik

ke siklus II 

bahasa dari 

siklus I ke si

II mengalam

Peningkatan

I dan siklus

sebagai berik

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

13

mengalami 

dari pra siklu

siklus II me

peningkatan 

atau setting 

klus I ke sikl

mengalami

pra siklus s

iklus II men

mi peningkata

n rata-rata ha

s II juga da

kut ini. 

A1 A

3.50

10.00

15.67

12

18.33

peningkatan

us sampai si

eningkat 4 d

sebesar 5,17

dari pra sikl

lus II menin

 peningkata

sampai siklu

ningkat 3,17

an sebesar 4

asil tes keter

apat dilihat d

A2 A3

0
8.83

2.00

10.00

17.00

14

 

n sebesar 7 d

iklus I menin

dari 10 men

7 dari 8,83 m

lus sampai s

gkat 2,67 da

an sebesar 4

us I meningk

dari 8,17 me

4,67 dari 6,67

ampilan men

dari diagram

A4

7.00

0
8.50

.00

11.17

dari 10 menj

ngkat 1,50 d

njadi 14. Pa

menjadi 14.  

siklus I meni

ari 8,50 menj

,17 dari 7,0

kat 1,50 dari

enjadi 11,33

7 menjadi 11

nulis dongen

m 4.4 hasil 

A5

6.67

8.17

7 11.33

jadi 17.  Asp

dari 8,83 me

da pra siklu

 

ingkat 1,50 d

jadi 11,17. P

00 menjadi 

i 6,67 menja

3. Pada pra s

1,33.   

ng dalam pra

tes masing-

Pra Siklu

Siklus 1

Siklus 2

1

pek tokoh d

njadi 10. Pa

us ke siklus 

dari 7 menja

Pada pra sikl

11,17.  Asp

adi 8,17. Pa

iklus ke sikl

a siklus, sikl

-masing asp

 

us

31 

dan 

ada 

II 

adi 

lus 

pek 

ada 

lus 

lus 

pek 



132 
 

 
 

Diagram 4.4. Rekapitulasi Nilai Tiap Aspek Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 

 

Keterangan: 

A1 = Aspek kesesuaian isi dongeng 

A2 = Aspek alur 

A3 = Aspek tokoh dan penokohan 

A4 = Aspek latar atau setting 

A5 = Aspek bahasa 

Berdasarkan hasil tes evaluasi pada siklus I dan siklus II dapat dikatakan bahwa 

terjadi peningkatan hasil belajar keterampilan siswa dalam menulis kembali dengan 

bahasa sendiri melalui media film dongeng cerita rakyat pada aspek kesesuaian isi 

dengan dongeng, alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting dan bahasa. 

Peningkatan ini ditandai dengan hasil tes evaluasi pada siklus II menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata kelas meningkat dan sudah mencapai ketuntasan klasikal. Peningkatan 

ini terjadi karena selain peserta didik mulai menyesuaikan diri dengan model 

pembelajaran yang diterapkan guru, dalam pelaksanaan pembelajarannya guru juga 

berusaha menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif dan menarik bagi peserta 

didik sehingga peserta didik semangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Peningkatan hasil belajar peserta didik diikuti pula meningkatnya aktivitas peserta 

didik dari siklus I sampai siklus II. Peningkatan aktivitas peserta didik dapat dilihat 

dalam hasil non tes. Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I, bahwa pada siklus I 

terdapat beberapa kekurangan. 
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 Keadaan yang tergambar pada siklus I merupakan permasalahan yang harus dicari 

jalan keluarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti memperbaiki, 

mematangkan rencana pembelajaran dan menambah waktu mengajar untuk siklus II. 

Pola pembelajaran pada siklus II ini masih tetap menerapkan model pembelajaran 

menggunakan media film dongeng cerita rakyat. Akan tetapi pada siklus II guru 

memberikan film yang berbeda dari siklus sebelumnya. Kerja kelompok, diskusi, dan 

tanya jawab pada siklus II masih tetap ada sesuai dengan tahapan-tahapan pada siklus 

I. 

Perencanaan ulang yang diterapkan pada siklus II ini ternyata membawa dampak 

positif. Dari hasil observasi diketahui bahwa suasana kelas dalam pembelajaran lebih 

kondusif. Peserta didik tampak lebih siap mengikuti pembelajaran dengan segala 

tugas yang diberikan oleh guru dan yang lebih penting adalah hasil belajar peserta 

didik pada materi menulis kembali dengan bahasa sendiri mengalami peningkatan. 

Berdasarkan lembar observasi peserta didik diketahui bahwa aktivitas peserta didik 

dalam pembelajaran menulis kembali dengan bahasa sendiri mengalami peningkatan. 

Suasana kelas yang semula kurang aktif menjadi lebih aktif. Peningkatan aktivitas ini 

terjadi karena peserta didik merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru. Berdasarkan lembar observasi yang dilakukan oleh observer 

juga menunjukkan bahwa guru sudah melakukan pembelajaran dengan sebaik-

baiknya dan berusaha agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh 

siswa. Guru juga sudah melakukan tahap-tahap pembelajaran sesuai dengan yang 

direncanakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. 
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Selain itu, dari hasil angket refleksi peserta didik pada siklus II menunjukkan bahwa 

respon siswa terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri 

menggunakan media film dongeng cerita rakyat menyenangkan. Ketika terjadi 

perbedaan pendapat antar anggota kelompok mereka saling mendiskusikannya dan 

meminta bantuan kepada guru. Kerjasama yang terjalin antar kelompok sangat baik. 

Siswa lebih senang jika pembelajaran dilakukan diskusi kelompok sehingga pelajaran 

menjadi lebih mudah diterima. 

Berdasarkan hasil observasi peserta didik dan guru, hasil angket, dan hasil tes 

evaluasi pada siklus II dapat dikatakan bahwa perencanaan yang telah diprogramkan 

dan dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian. Dengan 

demikian, pembelajaran menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri 

menggunakan media film dongeng cerita rakyat dapat meningkatkan hasil belajar dan 

aktivitas siswa kelas kelas VII B MTs Mu’allimin Malebo pada materi menulis 

kembali dongeng dengan bahasa sendiri. Secara umum, uraian di atas menunjukkan 

bahwa ada peningkatan hasil belajar dan aktivitas pada pembelajaran menulis 

kembali dongeng dengan bahasa sendiri menggunakan media film dongeng cerita 

rakyat. 
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4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa Setelah Mengikuti Pembelajaran Menulis 

Kembali Dongeng dengan Bahasa Sendiri Melalui Media film dongeng cerita 

rakyat 

Belajar merupakan proses perubahan perilaku sebagai akibat dari interaksi dengan 

lingkungan untuk mencapai tujuan. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan 

seseorang sebagai subjek yang menerima materi pelajaran. Belajar yang dilakukan 

oleh siswa bukan hanya menghafal atau mengingat saja, melainkan sebuah proses 

yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku pada diri siswa. Perubahan perilaku 

sebagai hasil belajar dapat ditujukan dalam berbagai bentuk seperti perubahan 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkahlaku, keterampilan, kecakapan dan 

kemampuan, daya reaksi, daya penerimaan dan lain-lain yang melibatkan semua 

aspek siswa. Inti dari upaya mewujudkan aktivitas belajar pada diri siswa harus 

bertitik tolak pada upaya untuk mengembangkan dan menciptakan serta mengatur 

situasi yang memungkinkan siswa melakukan proses belajar, sehingga bisa merubah 

perilaku dalam proses pengajaran. 

Penggunaan media film dongeng cerita rakyat dalam penelitian ini diharapkan 

mampu merubah perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan bahasa sendiri dengan media film dongeng cerita rakyat. Hasil 

penelitian menunjukan pada siklus I siswa masih kurang berkonsentrasi pada saat 

menyimak film dongeng cerita rakyat yang disajikan oleh guru. Sebagian siswa posisi 

duduknya kurang teratur,sehingga mereka tidak dapat memahami dengan baik 

mengenai isi cerita pada film dongeng cerita rakyat tersebut.  
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Perubahan perilaku siswa terlihat pada siklus berikutnya setelah dilakukan perbaikan. 

Pada siklua II siswa lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Perhatian 

siswa terfokus pada film yang sedang ditayangkan di depan kelas. Semua siswa 

sangat serius dalam mengikuti proses pembelajaran karena pada siklus II guru telah 

mempersiapkan film yang lebih menarik dibandingkan dengan film pada siklus I. 

Pada siklus II siswa juga cukup aktif bertanya kepada guru. Perkembangan kondisi 

ini terjadi setelah siswa mendapat pengarahan dari guru yang diberikan pada saat 

siklus II. Perkembangan ini menunjukkan keberhasilan dalam penggunaan media film 

dalam pembelajaran menulis. Hal ini disebabkan guru melakukan perubahan posisi 

duduk siswa agar lebih dekat dengan film yang sedang ditayangkan, sehingga siswa 

terlihat antusias dalam pembelajaran 

Proses pembelajaran pada dasarnya menuntut kemampuan guru dalam 

mengendalikan kegiatan belajar siswa. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab 

guru dalam proses pembelajaran adalah merancang dan melaksanakan proses 

pembelajaran sedemikian rupa sehingga para siswa dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dalam penelitian ini disimpulkan 

sebagai berikut. 

1) Terdapat peningkatan keterampilan menulis kembali dengan bahasa sendiri  

melalui media film dongeng cerita rakyat pada siswa kelas VII B MTs 

Mu’allimin Malebo Temanggung setelah dilakukan tindakan penelitian 

keterampilan menulis kembali dengan bahasa sendiri  dalam aspek kesesuaian isi 

dengan dongeng, alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting dan bahasa 

tersebut diketahui dari hasil pra siklus, siklus I dan siklus II. Skor rata-rata tes 

kemampuan pra siklus sebesar 46,50 dalam kategori kurang, siklus I sebesar 

53,33 dalam kategori cukup setelah dilakukan tindakan siklus II mencapai 70,50 

dengan kategori baik.  

2) Ada perubahan positif perilaku siswa terhadap pembelajaran keterampilan 

menulis kembali dengan bahasa sendiri  melalui media film dongeng cerita 

rakyat. Perubahan sikap dan perilaku siswa kelas VII B MTs Mu’allimin Malebo 

Temanggung mengalami peningkatan yang lebih baik, yaitu siswa kurang 

berkonsentrasi menjadi lebih berkonsentrasi dalam pembelajaran menulis 

kembali dengan bahasa sendiri  melalui media film dongeng cerita rakyat. 
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Dengan demikian, bahwa pembelajaran menulis kembali dengan bahasa 

sendiri melalui media film dongeng cerita rakyat pada aspek kesesuaian isi dengan 

dongeng, alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting dan bahasa berhasil 

meningkatkan kemampuan siswa kelas VII B MTs Mu’allimin Malebo Temanggung. 

Hal ini membuktikan adanya perubahan perilaku yang positif melalui pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran tersebut. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil tindakan kelas tersebut, peneliti menyampaikan saran 

sebagai berikut. 

1) Para guru bahasa dan sastra Indonesia hendaknya berperan aktif sebagai innovator 

dan fasilitator dalam memilih media pembelajaran yang paling tepat sehingga 

pembelajaran yang dilakukan dapat menjadi pengalaman belajar yang positif bagi 

siswa. Pembelajaran menulis kembali dongeng menggunakan media film dongeng 

cerita rakyat hendaknya dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran menulis 

kembali dongeng agar siswa dapat menjadi lebih semangat dan senang dalam 

mengikuti kegiatan pembelajarn. Selain itu, hal ini juga diperlukan untuk 

meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa dalam upaya 

pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal. 

2) Penelitian ini hanya terbatas pada penerapan media film pada pembelajaran 

menulis. Untuk itu disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat 

mengembangkan penggunaan media film pada materi-materi lain, yang dipandang 
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sesuai sehingga siswa akan lebih mudah dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. 

3) Peneliti yang mengembangkan penelitian tentang menulis dongeng, dalam hal ini 

menulis dongeng dengan bahasa sendiri dapat menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai acuan dan pembanding hasil penelitian. 
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Lampiran : 1 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

Sekolah : Mts Mu’allimin Malebo Temanggung 

Mata 

Pelajaran 

: Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VII/1 

Alokasi Waktu 

Kompetensi 

Dasar  

       Indikator         

:

:

 

:

  

2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

8.2 Menulis kembali dongeng yang pernah 

dibaca/didengar dengan bahasa sendiri 

1. Siswa dapat menyimpulkan urutan 

peristiwa dalam dongeng 

2. Siswa dapat menulis kembali dongeng 

yang pernah dibaca/didengar dengan 

bahasa sendiri 

 

 

A.  Tujuan Pembelajaran  

  Siswa dapat menulis kembali dongeng yang pernah dibaca/didengar dengan 

bahasa sendiri. 

B. Meteri Ajar 
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lampiran 1  Teks dongeng 

lampiran 2 Teknik menulis 

C. Skenario Pembelajaran 

1.  Pendahuluan 

a. Guru mengkondisikan siswa agar siap belajar di kelas 

b. Guru mengadakan apersepsi dengan cara tanya jawab,  

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

d. Siswa dan guru bertanya jawab tentang dongeng. 

2.  Kegiatan Inti      

a. Eksplorasi 

1. Siswa dan guru bertanya jawab tentang dongeng/cerita rakyat yang pernah 

dibaca 

2. Guru dan siswa bersama-sama menggali informasi tentang dongeng tersebut 

3. Guru dan siswa bersama-sama menggali informasi tentang cara  

menyimpulkan urutan peristiwa dan unsur instrinsik yang terdapat dalam 

dongeng tersebut 

b. Elaborasi 

4. Siswa membentuk kelompok dengan anggota 2 anak 

5. Siswa diminta untuk menyaksikan tayangan berupa film dongeng cerita rakyat 

melalui layar proyektor 

6. Siswa secara berkelompok berdiskusi untuk menentukan urutan peristiwa dan 

unsur instrinsik dalam dongeng cerita rakyat yang telah mereka saksikan. 
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8. Tiap-tiap siswa dalam kelompok menulis kembali dongeng yang telah mereka 

saksikan dalam tayangan film dengan bahasa sendiri. 

c. Konfirmasi 

9. Salah satu perwakilan dari kelompok menyampaikan hasil diskusi  

10. Kelompok memberi tanggapan dan menilai hasil diskusi kelompok lain 

11. Siswa dan guru menyimpulkan isi dongeng Nyi Roro Kidul 

 

3.   Kegiatan Akhir  

a. Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran  

b. Guru dan siswa merefleksi hasil pembelajaran 

c. Guru melakukan evaluasi 

d. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR tugas rumah 

D. Metode Pembelajaran  

1. Penugasan 

2. Tanya jawab 

E. Alat / Bahan / Sumber Belajar  

7 Buku kumpulan cerita rakyat 

8 Buku apresiasi sastra 

F. Penilaian  

 1. Teknik  : Tes Tulis, Penugasan 

 2. Bentuk Instrumen : Produk 
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Butir Soal 

1. Tentukan pokok-pokok dongeng yang telah kamu saksikan ! 

2. Tuliskanlah kembali dengan bahasamu sendiri dongeng yang telah kamu 
saksikan! 

Tabel Pedoman Penilaian 

No Aspek 
Penilaian 

Skor  Bobot Skor 
Maksimal

1 Kesesuaian isi 
dengan dongeng 

5 5 25 

2 Alur  5 5 25 

3 Tokoh dan 
penokohan 

5 4 20 

4 Latar atau 
setting 

5 3 15 

5.  Bahasa  5 3 15 

 Jumlah 25 20 100 

 Adapun kriteria penilaian kelima aspek tersebut dapat dilihat pada pedoman 

penilaian berikut ini. 

Kriteria Penilaian Ketrampilan Menulis Kembali Dongeng 

No Aspek 
Penilaian 

Aspek 
Penilaian 

Patokan  

1 kesesuaian 
isi dengan 
dongeng 

Sangat baik Isi cerita diceritakan 
dengan tuntas 

  Baik Ada 1-2 bagian cerita yang 
tidak ditulis  

  Cukup baik  Ada 3-4 bagian cerita yang 
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tidak ditulis 

  Kurang baik  Ada lebih 5  bagian cerita 
yang tidak ditulis 

2 Alur  Sangat baik Permainan alur menarik, 
ada tegangan dan kejutan 
serta pembayangan yang 
akan terjadi, atmosfer 
cerita khas. 

  Baik Permainan alur cukup 
menarik, cukup ada 
tegangan dan kejutan serta 
pembayangan yang akan 
terjadi, atmosfer cerita 
cukup  khas. 

  Cukup baik  Permainan alur kurang  
menarik, kurang  ada 
tegangan dan kejutan serta 
pembayangan yang akan 
terjadi, atmosfer cerita 
kurang  khas. 

  Kurang baik  Permainan alur tidak 
menarik, tidak ada 
tegangan dan kejutan serta 
pembayangan yang akan 
terjadi, atmosfer cerita 
tidak  khas. 

3 Tokoh dan 
penokohan 

Sangat baik Pelukisan watak  tokoh 
tajam dan nyata, penulis 
mampu membawa 
pembaca mengalami 
peristiwa  cerita. 

  Baik Pelukisan watak  tokoh 
cukup  tajam dan cukup 
nyata, penulis cukup  
mampu membawa 
pembaca mengalami 



150 
 

 
 

peristiwa  cerita 

  Cukup baik  Pelukisan watak  tokoh 
kurang tajam dan kurang 
nyata, penulis kurang 
mampu membawa 
pembaca mengalami 
peristiwa  cerita 

  Kurang baik  Pelukisan watak  tokoh 
tidak tajam dan tidak 
nyata, penulis tidak 
mampu membawa 
pembaca mengalami 
peristiwa  cerita 

4 Latar atau 
setting 

Sangat baik Tepat dalam memilih 
tempat yang mengukuhkan 
terjadinya peristiwa, tepat 
memilih waktu, dan tepat 
menggambarkan suasana 
yang mendukung 
peristiwa. 

  Baik Cukup Tepat dalam 
memilih tempat yang 
mengukuhkan terjadinya 
peristiwa, Cukup tepat 
memilih waktu, dan Cukup 
tepat menggambarkan 
suasana yang mendukung 
peristiwa. 

  Cukup baik  Kurang tepat dalam 
memilih tempat yang 
mengukuhkan terjadinya 
peristiwa, kurang tepat 
memilih waktu, dan kurang  
tepat menggambarkan 
suasana yang mendukung 
peristiwa. 

  Kurang baik  Tidak tepat dalam memilih 
tempat yang mengukuhkan 
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terjadinya peristiwa, tidak 
tepat memilih waktu, dan 
tidak tepat 
menggambarkan suasana 
yang mendukung 
peristiwa. 

5 Bahasa  Sangat baik Tepat dalam memilih 
bahasa yang baik pada 
tulisan dengan memenuhi 
kriteria sebagai berikut. 

5.3 Paragraf kohesi dan 
koheren 

5.4 Struktur kalimat baku 
5.5 Diksi tepat dan variatif 
5.6 Penerapan konjungsi 

secara tepat 
  Baik Cukup tepat dalam 

memilih bahasa yang baik 
pada tulisan dengan 
memenuhi kriteria sebagai 
berikut. 

5.7 Paragraf kohesi dan 
koheren 

5.8 Struktur kalimat baku 
5.9 Diksi tepat dan variatif 
5.10 Penerapan 

konjungsi secara tepat 
  Cukup baik  Kurang tepat dalam 

memilih bahasa yang baik 
pada tulisan dengan 
memenuhi kriteria sebagai 
berikut. 

5.11 Paragraf kohesi 
dan koheren 

5.12 Struktur kalimat 
baku 

5.13 Diksi tepat dan 
variatif 

5.14 Penerapan 
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konjungsi secara tepat 
  Kurang baik  Tidak tepat dalam memilih 

bahasa yang baik pada 
tulisan dengan memenuhi 
kriteria sebagai berikut. 

5.15 Paragraf kohesi 
dan koheren 

5.16 Struktur kalimat 
baku 

5.17 Diksi tepat dan 
variatif 

5.18 Penerapan 
konjungsi secara tepat. 
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Lampiran : 2 

Nyi Roro Kidul 
  Di suatu masa, hiduplah seorang putri cantik bernama Kadita. Karena 

kecantikannya, ia pun dipanggil Dewi Srengenge yang berarti matahari yang indah. 

Dewi Srengenge adalah anak dari Raja Munding Wangi dari Kerajaan Kertodiningrat. 

Meskipun sang raja mempunyai seorang putri yang cantik, ia selalu bersedih karena 

sebenarnya ia selalu berharap mempunyai anak laki-laki. Raja pun kemudian menikah 

dengan Dewi Mutiara, dan mendapatkan putra dari perkawinan tersebut. Maka, 

bahagialah sang raja. 

  Dewi Mutiara ingin agar kelak putranya itu menjadi raja, dan ia pun berusaha 

agar keinginannya itu terwujud. Kemudian Dewi Mutiara datang menghadap raja, dan 

meminta agar sang raja menyuruh putrinya pergi dari istana. Sudah tentu raja 

menolak. "Sangat menggelikan. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang ingin 

bertindak kasar pada putriku", kata Raja Munding Wangi. Mendengar jawaban itu, 

Dewi Mutiara pun tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi 

kepadanya. Tapi walaupun demikian, dia tetap berniat mewujudkan keinginannya itu. 

  Pada pagi harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus 

pembantunya untuk memanggil seorang dukun. Dia ingin sang dukun mengutuk 

Kadita, anak tirinya. "Aku ingin tubuhnya yang cantik penuh dengan kudis dan gatal-

gatal. Bila engkau berhasil, maka aku akan memberikan suatu imbalan yang tak 

pernah kau bayangkan sebelumnya." Sang dukun menuruti perintah sang ratu. Pada 

malam harinya, tubuh Kadita telah dipenuhi dengan kudis dan gatal-gatal. Ketika dia 

terbangun, dia menyadari tubuhnya berbau busuk dan dipenuhi dengan bisul. Puteri 

yang cantik itu pun menangis dan tak tahu harus berbuat apa. 

  Ketika Raja mendengar kabar itu, beliau menjadi sangat sedih dan 

mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan penyakit putrinya. Beliau sadar 

bahwa penyakit putrinya itu tidak wajar, seseorang pasti telah mengutuk atau 
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mengguna-gunainya. Masalah pun menjadi semakin rumit ketika Ratu Dewi Mutiara 

memaksanya untuk mengusir puterinya. "Puterimu akan mendatangkan kesialan bagi 

seluruh negeri," kata Dewi Mutiara. Karena Raja tidak menginginkan puterinya 

menjadi gunjingan di seluruh negeri, akhirnya beliau terpaksa menyetujui usul Ratu 

Mutiara untuk mengirim putrinya ke luar dari negeri itu. 

  Puteri harus yang malang itu pun pergi sendirian, tanpa tahu kemana pergi. 

Dia hampir tidak dapat menangis lagi. Dia memang memiliki hati yang mulia. Dia 

tidak menyimpan dendam kepada ibu tirinya, malahan ia selalu meminta agar Tuhan 

mendampinginya dalam menanggung penderitaan. 

  Hampir tujuh hari dan tujuh malam dia berjalan sampai akhirnya tiba di 

Samudera Selatan. Dia memandang samudera itu. Airnya bersih dan jernih, tidak 

seperti samudera lainnya yang airnya biru atau hijau. Dia melompat ke dalam air dan 

berenang. Tiba-tiba, ketika air Samudera Selatan itu menyentuh kulitnya, mukjizat 

terjadi. Bisulnya lenyap dan tak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kudisan atau gatal-

gatal. Malahan, dia menjadi lebih cantik daripada sebelumnya. Bukan hanya itu, kini 

dia memiliki kuasa untuk memerintah seisi Samudera Selatan. Kini ia menjadi 

seorang peri yang disebut Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Samudera Selatan yang 

hidup selamanya. 
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Lampiran : 3 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

Sekolah : Mts Mu’allimin Malebo Temanggung 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VII/1 

Alokasi Waktu 

Kompetensi 

Dasar  

       Indikator         

:

:

 

: 

2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

8.2 Menulis kembali dongeng yang pernah 

dibaca/didengar dengan bahasa sendiri 

1. Siswa dapat menyimpulkan urutan 

peristiwa dalam dongeng 

2. Siswa dapat menulis kembali dongeng 

yang pernah dibaca/didengar dengan 

bahasa sendiri 

 

A.  Tujuan Pembelajaran  

  Siswa dapat menulis kembali dongeng yang pernah dibaca/didengar dengan 

bahasa sendiri. 

B. Materi Ajar 

•  Teks dongeng 

• Teknik menulis 
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C. Skenario Pembelajaran 

1.  Pendahuluan 

a. Guru mengkondisikan siswa agar siap belajar di aula sekolah 

b. Guru mengadakan apersepsi dengan cara tanya jawab,  

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

d. Siswa dan guru bertanya jawab tentang dongeng. 

e. Guru memberitahukan penggunaan tata tulis yang benar menurut EYD dalam 

penulisan dongeng 

2.  Kegiatan Inti      

a. Eksplorasi 

1. Siswa dan guru bertanya jawab tentang dongeng/cerita rakyat yang pernah 

dibaca 

2. Guru dan siswa bersama-sama menggali informasi tentang dongeng tersebut 

3.Guru dan siswa bersama-sama menggali informasi tentang cara  menyimpulkan 

urutan peristiwa dan unsur instrinsik dalam dongeng tersebut 

b. Elaborasi 

4. Siswa membentuk kelompok dengan anggota 2 anak 

5. Siswa diminta untuk menyaksikan sebuah tayangan berupa film dongeng cerita 

rakyat melalui layar proyektor di aula sekolah 
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6. Siswa secara berkelompok berdiskusi untuk menentukan urutan peristiwa dan 

unsur  instrinsik dalam dongeng cerita rakyat yang telah mereka saksikan. 

8. Tiap-tiap siswa dalam kelompok menulis kembali dongeng yang telah mereka 

saksikan dalam tayangan film dengan bahasa sendiri. 

c. Konfirmasi 

9. Salah satu perwakilan dari kelompok menyampaikan hasil diskusi  

10. Kelompok memberi tanggapan dan menilai hasil diskusi kelompok lain 

11. Siswa dan guru menyimpulkan isi dongeng Cindelaras 

3.   Kegiatan Akhir  

a. Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran  

b. Guru dan siswa merefleksi hasil pembelajaran 

c. Guru melakukan evaluasi 

D. Metode Pembelajaran  

4.1 Penugasan 

4.2 Tanya jawab 

E. Alat / Bahan / Sumber Belajar  

3. Buku kumpulan cerita rakyat 

4. Buku apresiasi sastra 

F. Penilaian  

 1. Teknik  : Tes Tulis, Penugasan 

 2. Bentuk Instrumen : Produk 
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Butir Soal 

1. Tentukan pokok-pokok dongeng yang telah kamu saksikan ! 

2. Tuliskanlah kembali dengan bahasamu sendiri dongeng yang telah kamu 
saksikan! 

 

 

 

Tabel Pedoman Penilaian 

No Aspek 
Penilaian 

Skor  Bobot Skor 
Maksimal

1 Kesesuaian isi 
dengan dongeng 

5 5 25 

2 Alur  5 5 25 

3 Tokoh dan 
penokohan 

5 4 20 

4 Latar atau 
setting 

5 3 15 

5.  Bahasa  5 3 15 

 Jumlah 25 20 100 
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 Adapun kriteria penilaian kelima aspek tersebut dapat dilihat pada pedoman 

penilaian berikut ini. 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Ketrampilan Menulis Kembali Dongeng 

No Aspek 
Penilaian 

Aspek 
Penilaian 

Patokan  

1 kesesuaian 
isi dengan 
dongeng 

Sangat baik Isi cerita diceritakan dengan 
tuntas 

  Baik Ada 1-2 bagian cerita yang tidak 
ditulis  

  Cukup baik Ada 3-4 bagian cerita yang tidak 
ditulis 

  Kurang 
baik  

Ada lebih 5  bagian cerita yang 
tidak ditulis 

2 Alur  Sangat baik Permainan alur menarik, ada 
tegangan dan kejutan serta 
pembayangan yang akan terjadi, 
atmosfer cerita khas. 

  Baik Permainan alur cukup menarik, 
cukup ada tegangan dan kejutan 
serta pembayangan yang akan 
terjadi, atmosfer cerita cukup  
khas. 

  Cukup baik Permainan alur kurang  menarik, 
kurang  ada tegangan dan 
kejutan serta pembayangan yang 
akan terjadi, atmosfer cerita 
kurang  khas. 

  Kurang 
baik  

Permainan alur tidak menarik, 
tidak ada tegangan dan kejutan 
serta pembayangan yang akan 
terjadi, atmosfer cerita tidak  
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khas. 

3 Tokoh dan 
penokohan 

Sangat baik Pelukisan watak  tokoh tajam 
dan nyata, penulis mampu 
membawa pembaca mengalami 
peristiwa  cerita. 

  Baik Pelukisan watak  tokoh cukup  
tajam dan cukup nyata, penulis 
cukup  mampu membawa 
pembaca mengalami peristiwa  
cerita 

  Cukup baik Pelukisan watak  tokoh kurang 
tajam dan kurang nyata, penulis 
kurang mampu membawa 
pembaca mengalami peristiwa  
cerita 

  Kurang 
baik  

Pelukisan watak  tokoh tidak 
tajam dan tidak nyata, penulis 
tidak mampu membawa 
pembaca mengalami peristiwa  
cerita 

4 Latar atau 
setting 

Sangat baik Tepat dalam memilih tempat 
yang mengukuhkan terjadinya 
peristiwa, tepat memilih waktu, 
dan tepat menggambarkan 
suasana yang mendukung 
peristiwa. 

  Baik Cukup Tepat dalam memilih 
tempat yang mengukuhkan 
terjadinya peristiwa, Cukup tepat 
memilih waktu, dan Cukup tepat 
menggambarkan suasana yang 
mendukung peristiwa. 

  Cukup baik Kurang tepat dalam memilih 
tempat yang mengukuhkan 
terjadinya peristiwa, kurang 
tepat memilih waktu, dan kurang  
tepat menggambarkan suasana 
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yang mendukung peristiwa. 

  Kurang 
baik  

Tidak tepat dalam memilih 
tempat yang mengukuhkan 
terjadinya peristiwa, tidak tepat 
memilih waktu, dan tidak tepat 
menggambarkan suasana yang 
mendukung peristiwa. 

5 Bahasa  Sangat baik Tepat dalam memilih bahasa 
yang baik pada tulisan dengan 
memenuhi kriteria sebagai 
berikut. 

 Paragraf kohesi dan koheren 
 Struktur kalimat baku 
 Diksi tepat dan variatif 
 Penerapan konjungsi secara 

tepat 
  Baik Cukup tepat dalam memilih 

bahasa yang baik pada tulisan 
dengan memenuhi kriteria 
sebagai berikut. 

 Paragraf kohesi dan koheren 
 Struktur kalimat baku 
 Diksi tepat dan variatif 
 Penerapan konjungsi secara 

tepat 
  Cukup baik Kurang tepat dalam memilih 

bahasa yang baik pada tulisan 
dengan memenuhi kriteria 
sebagai berikut. 

 Paragraf kohesi dan koheren 
 Struktur kalimat baku 
 Diksi tepat dan variatif 
 Penerapan konjungsi secara 

tepat 
  Kurang 

baik  
Tidak tepat dalam memilih 
bahasa yang baik pada tulisan 
dengan memenuhi kriteria 
sebagai berikut. 
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 Paragraf kohesi dan koheren 
 Struktur kalimat baku 
 Diksi tepat dan variatif 
 Penerapan konjungsi secara 

tepat. 
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Lampiran : 4 

 

CINDELARAS 

 

Kerajaan Jenggala dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia 

didampingi oleh seorang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang memiliki 

sifat iri dan dengki. Raja Putra dan kedua istrinya tadi hidup di dalam istana yang 

sangat megah dan damai. Hingga suatu hari selir raja merencanakan sesuatu yang 

buruk pada permaisuri raja. Hal tersebut dilakukan karena selir Raden Putra ingin 

menjadi permaisuri. 

  Selir baginda lalu berkomplot dengan seorang tabib istana untuk 

melaksanakan rencana tersebut. Selir baginda berpura-pura sakit parah. Tabib istana 

lalu segera dipanggil sang Raja. Setelah memeriksa selir tersebut, sang tabib 

mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun dalam minuman tuan 

putri. “Orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri,” kata sang tabib. 

Baginda menjadi murka mendengar penjelasan tabib istana. Ia segera memerintahkan 

patih untuk membuang permaisuri ke hutan dan membunuhnya. 

  Sang Patih segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke 

tengah hutan belantara. Tapi, patih yang bijak itu tidak mau membunuh sang 

permaisuri. Rupanya sang patih sudah mengetahui niat jahat selir baginda. “Tuan 

putri tidak perlu khawatir, hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa tuan putri 

sudah hamba bunuh,” kata patih. Untuk mengelabui raja, sang patih melumuri 



166 
 

 
 

pedangnya dengan darah kelinci yang ditangkapnya. Raja merasa puas ketika sang 

patih melapor kalau ia sudah membunuh permaisuri. 

  Setelah beberapa bulan berada di hutan, sang permaisuri melahirkan seorang 

anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi 

seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil ia sudah berteman dengan binatang 

penghuni hutan. Suatu hari, ketika sedang asyik bermain, seekor rajawali 

menjatuhkan sebutir telur ayam. Cindelaras kemudian mengambil telur itu dan 

bermaksud menetaskannya. Setelah 3 minggu, telur itu menetas menjadi seekor anak 

ayam yang sangat lucu. Cindelaras memelihara anak ayamnya dengan rajin. Kian hari 

anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah dan kuat. Tetapi ada 

satu yang aneh dari ayam tersebut. Bunyi kokok ayam itu berbeda dengan ayam 

lainnya. “Kukuruyuk… Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun 

kelapa, ayahnya Raden Putra…”, kokok ayam itu 

  Cindelaras sangat takjub mendengar kokok ayamnya itu dan segera 

memperlihatkan pada ibunya. Lalu, ibu Cindelaras menceritakan asal usul mengapa 

mereka sampai berada di hutan. Mendengar cerita ibundanya, Cindelaras bertekad 

untuk ke istana dan membeberkan kejahatan selir baginda. Setelah di ijinkan 

ibundanya, Cindelaras pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam 

perjalanan ada beberapa orang yang sedang menyabung ayam. Cindelaras kemudian 

dipanggil oleh para penyabung ayam. “Ayo, kalau berani, adulah ayam jantanmu 

dengan ayamku,” tantangnya. “Baiklah,” jawab Cindelaras. Ketika diadu, ternyata 

ayam jantan Cindelaras bertarung dengan perkasa dan dalam waktu singkat, ia dapat 
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mengalahkan lawannya. Setelah beberapa kali diadu, ayam Cindelaras tidak 

terkalahkan. 

  Berita tentang kehebatan ayam Cindelaras tersebar dengan cepat hingga 

sampai ke Istana. Raden Putra akhirnya pun mendengar berita itu. Kemudian, Raden 

Putra menyuruh hulubalangnya untuk mengundang Cindelaras ke istana. “Hamba 

menghadap paduka,” kata Cindelaras dengan santun. “Anak ini tampan dan cerdas, 

sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata,” pikir baginda. Ayam Cindelaras diadu 

dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat, jika ayam Cindelaras kalah maka ia 

bersedia kepalanya dipancung, tetapi jika ayamnya menang maka setengah kekayaan 

Raden Putra menjadi milik Cindelaras. 

Dua ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tetapi dalam waktu 

singkat, ayam Cindelaras berhasil menaklukkan ayam sang Raja. Para penonton 

bersorak sorai mengelu-elukan Cindelaras dan ayamnya. “Baiklah aku mengaku 

kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi, siapakah kau sebenarnya, anak muda?” 

Tanya Baginda Raden Putra. Cindelaras segera membungkuk seperti membisikkan 

sesuatu pada ayamnya. Tidak berapa lama ayamnya segera berbunyi. “Kukuruyuk… 

Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden 

Putra…,” ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Raden Putra terperanjat 

mendengar kokok ayam Cindelaras. “Benarkah itu?” Tanya baginda keheranan. 

“Benar Baginda, nama hamba Cindelaras, ibu hamba adalah permaisuri Baginda.” 

  Bersamaan dengan itu, sang patih segera menghadap dan menceritakan semua 

peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada permaisuri. “Aku telah melakukan 
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kesalahan,” kata Baginda Raden Putra. “Aku akan memberikan hukuman yang 

setimpal pada selirku,” lanjut Baginda dengan murka. Kemudian, selir Raden Putra 

pun di buang ke hutan. Raden Putra segera memeluk anaknya dan meminta maaf atas 

kesalahannya Setelah itu, Raden Putra dan hulubalang segera menjemput permaisuri 

ke hutan.. Akhirnya Raden Putra, permaisuri dan Cindelaras dapat berkumpul 

kembali. Setelah Raden Putra meninggal dunia, Cindelaras menggantikan kedudukan 

ayahnya. Ia memerintah negerinya dengan adil dan bijaksana. 
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Lampiran : 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 

 

Data Hasil Penelitian Pra Siklus 
Keterampilan Menulis Kembali dengan Bahasa Sendiri 

Melalui Media Film Dongeng Cerita Rakyat 
 

No Kode Resp 

Keterampilan Menulis Kembali dengan Bahasa Sendiri 

Jumlah Kategori Kesesuaian isi 
dengan dongeng Alur Tokoh dan 

penokohan 
Latar atau 

setting Bahasa 

1 R - 01 10 Kurang  10 Kurang 10 Kurang 5 Kurang 5 Kurang  40 Kurang  

2 R - 02 10 Kurang  15 Cukup 10 Kurang 10 Cukup 10 Cukup 55 Cukup 

3 R - 03 10 Kurang  15 Cukup 10 Kurang 5 Kurang 5 Kurang  45 Kurang  

4 R - 04 15 Cukup 10 Kurang 10 Kurang 5 Kurang 5 Kurang  45 Kurang  

5 R - 05 15 Cukup 10 Kurang 5 Kurang 5 Kurang 5 Kurang  40 Kurang  

6 R - 06 15 Cukup 15 Cukup 10 Kurang 10 Cukup 5 Kurang  55 Cukup 

7 R - 07 10 Kurang  10 Kurang 5 Kurang 5 Kurang 5 Kurang  35 Kurang  

8 R - 08 15 Cukup 5 Kurang 10 Kurang 5 Kurang 10 Cukup 45 Kurang  

9 R - 09 15 Cukup 10 Kurang 5 Kurang 5 Kurang 5 Kurang  40 Kurang  

10 R - 10 15 Cukup 10 Kurang 5 Kurang 5 Kurang 5 Kurang  40 Kurang  

11 R - 11 15 Cukup 10 Kurang 10 Kurang 10 Cukup 10 Cukup 55 Cukup 

12 R - 12 15 Cukup 10 Kurang 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 60 Cukup 

13 R - 13 15 Cukup 10 Kurang 10 Kurang 5 Kurang 5 Kurang  45 Kurang  

14 R - 14 5 Kurang  15 Cukup 5 Kurang 5 Kurang 5 Kurang  35 Kurang  

15 R - 15 15 Cukup 10 Kurang 10 Kurang 10 Cukup 5 Kurang  50 Cukup 

16 R - 16 15 Cukup 15 Cukup 5 Kurang 10 Cukup 5 Kurang  50 Cukup 

17 R - 17 15 Cukup 10 Kurang 10 Kurang 10 Cukup 10 Cukup 55 Cukup 

18 R - 18 15 Cukup 10 Kurang 10 Kurang 5 Kurang 5 Kurang  45 Kurang  

19 R - 19 10 Kurang  5 Kurang 10 Kurang 10 Cukup 10 Cukup 45 Kurang  

20 R - 20 15 Cukup 10 Kurang 5 Kurang 10 Cukup 5 Kurang  45 Kurang  

21 R - 21 20 Baik 10 Kurang 10 Kurang 10 Cukup 10 Cukup 60 Cukup 

22 R - 22 15 Cukup 10 Kurang 15 Baik 10 Cukup 5 Kurang  55 Cukup 

23 R - 23 15 Cukup 10 Kurang 10 Kurang 5 Kurang 5 Kurang  45 Kurang  

24 R - 24 15 Cukup 5 Kurang 5 Kurang 5 Kurang 5 Kurang  35 Kurang  

25 R - 25 15 Cukup 10 Kurang 10 Kurang 5 Kurang 10 Cukup 50 Cukup 

26 R - 26 20 Baik 10 Kurang 10 Kurang 10 Cukup 5 Kurang  55 Cukup 

27 R - 27 15 Cukup 10 Kurang 10 Kurang 5 Kurang 5 Kurang  45 Kurang  

28 R - 28 10 Kurang  5 Kurang 10 Kurang 5 Kurang 10 Cukup 40 Kurang  

29 R - 29 5 Kurang  5 Kurang 5 Kurang 5 Kurang 5 Kurang  25 Kurang  

30 R - 30 10 Kurang  10 Kurang 10 Kurang 5 Kurang 10 Cukup 45 Kurang  

Jumlah 405   300   265   210   200   1380   

Rata-Rata 13.50   10.00   8.83   7.00   6.67   46.00   
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Data Hasil Penelitian Siklus I 
Keterampilan Menulis Kembali dengan Bahasa Sendiri 

Melalui Media Film Dongeng Cerita Rakyat 
 

No Kode 
Resp 

Keterampilan Menulis Kembali dengan Bahasa Sendiri 

Jumlah Kategori Kesesuaian isi 
dengan dongeng Alur Tokoh dan 

penokohan Latar atau setting Bahasa 

1 R - 01 15 Cukup 15 Cukup 10 Kurang 10 Cukup 10 Cukup 60.00 Cukup 

2 R - 02 10 Kurang  20 Baik 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 65.00 Baik 

3 R - 03 10 Kurang  15 Cukup 10 Kurang 5 Kurang  5 Kurang 45.00 Kurang  

4 R - 04 15 Cukup 15 Cukup 10 Kurang 5 Kurang  5 Kurang 50.00 Cukup 

5 R - 05 15 Cukup 10 Kurang 5 Kurang 10 Cukup 5 Kurang 45.00 Kurang  

6 R - 06 15 Cukup 15 Cukup 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 65.00 Baik 

7 R - 07 10 Kurang  15 Cukup 5 Kurang 5 Kurang  5 Kurang 40.00 Kurang  

8 R - 08 15 Cukup 10 Kurang 10 Kurang 10 Cukup 10 Cukup 55.00 Cukup 

9 R - 09 15 Cukup 10 Kurang 5 Kurang 5 Kurang  5 Kurang 40.00 Kurang  

10 R - 10 15 Cukup 15 Cukup 10 Kurang 5 Kurang  5 Kurang 50.00 Cukup 

11 R - 11 20 Baik 10 Kurang 10 Kurang 15 Sangat Baik 10 Cukup 65.00 Baik 

12 R - 12 20 Baik 10 Kurang 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 65.00 Baik 

13 R - 13 20 Baik 15 Cukup 15 Baik 5 Kurang  10 Cukup 65.00 Baik 

14 R - 14 10 Kurang  15 Cukup 5 Kurang 5 Kurang  10 Cukup 45.00 Kurang  

15 R - 15 15 Cukup 10 Kurang 10 Kurang 10 Cukup 10 Cukup 55.00 Cukup 

16 R - 16 15 Cukup 15 Cukup 5 Kurang 10 Cukup 5 Kurang 50.00 Cukup 

17 R - 17 20 Baik 15 Cukup 10 Kurang 15 Sangat Baik 10 Cukup 70.00 Baik 

18 R - 18 15 Cukup 10 Kurang 10 Kurang 5 Kurang  5 Kurang 45.00 Kurang  

19 R - 19 15 Cukup 10 Kurang 10 Kurang 10 Cukup 10 Cukup 55.00 Cukup 

20 R - 20 15 Cukup 10 Kurang 5 Kurang 10 Cukup 5 Kurang 45.00 Kurang  

21 R - 21 20 Baik 15 Cukup 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 70.00 Baik 

22 R - 22 20 Baik 10 Kurang 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 65.00 Baik 

23 R - 23 20 Baik 10 Kurang 10 Kurang 5 Kurang  5 Kurang 50.00 Cukup 

24 R - 24 15 Cukup 5 Kurang 5 Kurang 5 Kurang  10 Cukup 40.00 Kurang  

25 R - 25 20 Baik 10 Kurang 15 Baik 5 Kurang  10 Cukup 60.00 Cukup 

26 R - 26 20 Baik 15 Cukup 10 Kurang 10 Cukup 10 Cukup 65.00 Baik 

27 R - 27 15 Cukup 10 Kurang 10 Kurang 5 Kurang  5 Kurang 45.00 Kurang  

28 R - 28 15 Cukup 10 Kurang 10 Kurang 15 Sangat Baik 10 Cukup 60.00 Cukup 

29 R - 29 10 Kurang  5 Kurang 10 Kurang 10 Cukup 10 Cukup 45.00 Kurang  

30 R - 30 15 Cukup 10 Kurang 10 Kurang 10 Cukup 10 Cukup 55.00 Cukup 

Jumlah 470   360   300   255   245   1630.00   

Rata-Rata 15.67   12.00   10.00   8.50   8.17   54.33   
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Data Hasil Penelitian Siklus II 
Keterampilan Menulis Kembali dengan Bahasa Sendiri 

Melalui Media Film Dongeng Cerita Rakyat 
 

No Kode 
Resp 

Keterampilan Menulis Kembali dengan Bahasa Sendiri 

Jumlah Kategori Kesesuaian isi 
dengan dongeng Alur Tokoh dan 

penokohan Latar atau setting Bahasa 

1 R - 01 20 Baik 15 Cukup 10 Kurang  10 Cukup 10 Cukup 65 Baik 

2 R - 02 20 Baik 20 Baik 15 Baik 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 85 Sangat Baik 

3 R - 03 15 Cukup 20 Baik 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 70 Baik 

4 R - 04 20 Baik 15 Cukup 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 70 Baik 

5 R - 05 15 Cukup 20 Baik 10 Kurang  10 Cukup 10 Cukup 65 Baik 

6 R - 06 20 Baik 20 Baik 15 Baik 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 85 Sangat Baik 

7 R - 07 20 Baik 20 Baik 15 Baik 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 85 Sangat Baik 

8 R - 08 20 Baik 20 Baik 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 75 Baik 

9 R - 09 15 Cukup 20 Baik 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 70 Baik 

10 R - 10 20 Baik 15 Cukup 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 70 Baik 

11 R - 11 20 Baik 15 Cukup 15 Baik 15 Sangat Baik 10 Cukup 75 Baik 

12 R - 12 20 Baik 15 Cukup 15 Baik 10 Cukup 15 Sangat Baik 75 Baik 

13 R - 13 20 Baik 15 Cukup 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 70 Baik 

14 R - 14 15 Cukup 20 Baik 10 Kurang  10 Cukup 10 Cukup 65 Baik 

15 R - 15 20 Baik 20 Baik 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 75 Baik 

16 R - 16 20 Baik 15 Cukup 10 Kurang  10 Cukup 10 Cukup 65 Baik 

17 R - 17 20 Baik 20 Baik 15 Baik 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 85 Sangat Baik 

18 R - 18 15 Cukup 15 Cukup 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 65 Baik 

19 R - 19 20 Baik 15 Cukup 10 Kurang  10 Cukup 10 Cukup 65 Baik 

20 R - 20 15 Cukup 20 Baik 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 70 Baik 

21 R - 21 20 Baik 20 Baik 15 Baik 10 Cukup 15 Sangat Baik 80 Baik 

22 R - 22 20 Baik 15 Cukup 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 70 Baik 

23 R - 23 20 Baik 20 Baik 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 75 Baik 

24 R - 24 20 Baik 15 Cukup 15 Baik 10 Cukup 15 Sangat Baik 75 Baik 

25 R - 25 20 Baik 20 Baik 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 75 Baik 

26 R - 26 20 Baik 15 Cukup 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 70 Baik 

27 R - 27 15 Cukup 15 Cukup 15 Baik 15 Sangat Baik 10 Cukup 70 Baik 

28 R - 28 20 Baik 10 Kurang 15 Baik 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 75 Baik 

29 R - 29 10 Kurang  10 Kurang 15 Baik 10 Cukup 10 Cukup 55 Cukup 

30 R - 30 15 Cukup 15 Cukup 10 Kurang  10 Cukup 10 Cukup 60 Cukup 

Jumlah 550   510   420   335   340   2155   

Rata-Rata 18.33   17.00   14.00   11.17   11.33   71.83   
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Lampiran 9 

 
Rekapitulasi Nilai Perbandingan Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

Keterampilan Menulis Kembali dengan Bahasa Sendiri 
Melalui Media Film Dongeng Cerita Rakyat 

No Kode 
Resp 

Keterampilan Menulis Kembali dengan Bahasa Sendiri 

Kesesuaian isi dengan 
dongeng Alur Tokoh dan penokohan Latar atau setting Bahasa 

Pra 
Siklus 

Siklus 
I 

Siklus 
II 

Pra 
Siklus 

Siklus 
I 

Siklus 
II 

Pra 
Siklus 

Siklus 
I 

Siklus 
II 

Pra 
Siklus 

Siklus 
I 

Siklus 
II 

Pra 
Siklus 

Siklus 
I 

Siklus 
II 

1 R - 01 10 15 20 10 15 15 10 10 10 5 10 10 5 10 10 

2 R - 02 10 10 20 15 20 20 10 15 15 10 10 15 10 10 15 

3 R - 03 10 10 15 15 15 20 10 10 15 5 5 10 5 5 10 

4 R - 04 15 15 20 10 15 15 10 10 15 5 5 10 5 5 10 

5 R - 05 15 15 15 10 10 20 5 5 10 5 10 10 5 5 10 

6 R - 06 15 15 20 15 15 20 10 15 15 10 10 15 5 10 15 

7 R - 07 10 10 20 10 15 20 5 5 15 5 5 15 5 5 15 

8 R - 08 15 15 20 5 10 20 10 10 15 5 10 10 10 10 10 

9 R - 09 15 15 15 10 10 20 5 5 15 5 5 10 5 5 10 

10 R - 10 15 15 20 10 15 15 5 10 15 5 5 10 5 5 10 

11 R - 11 15 20 20 10 10 15 10 10 15 10 15 15 10 10 10 

12 R - 12 15 20 20 10 10 15 15 15 15 10 10 10 10 10 15 

13 R - 13 15 20 20 10 15 15 10 15 15 5 5 10 5 10 10 

14 R - 14 5 10 15 15 15 20 5 5 10 5 5 10 5 10 10 

15 R - 15 15 15 20 10 10 20 10 10 15 10 10 10 5 10 10 

16 R - 16 15 15 20 15 15 15 5 5 10 10 10 10 5 5 10 

17 R - 17 15 20 20 10 15 20 10 10 15 10 15 15 10 10 15 

18 R - 18 15 15 15 10 10 15 10 10 15 5 5 10 5 5 10 

19 R - 19 10 15 20 5 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

20 R - 20 15 15 15 10 10 20 5 5 15 10 10 10 5 5 10 

21 R - 21 20 20 20 10 15 20 10 15 15 10 10 10 10 10 15 

22 R - 22 15 20 20 10 10 15 15 15 15 10 10 10 5 10 10 

23 R - 23 15 20 20 10 10 20 10 10 15 5 5 10 5 5 10 

24 R - 24 15 15 20 5 5 15 5 5 15 5 5 10 5 10 15 

25 R - 25 15 20 20 10 10 20 10 15 15 5 5 10 10 10 10 

26 R - 26 20 20 20 10 15 15 10 10 15 10 10 10 5 10 10 

27 R - 27 15 15 15 10 10 15 10 10 15 5 5 15 5 5 10 

28 R - 28 10 15 20 5 10 10 10 10 15 5 15 15 10 10 15 

29 R - 29 5 10 10 5 5 10 5 10 15 5 10 10 5 10 10 

30 R - 30 10 15 15 10 10 15 10 10 10 5 10 10 10 10 10 

Jumlah 405 470 550 300 360 510 265 300 420 210 255 335 200 245 340 

Rata-rata 13.50 15.67 18.33 10.00 12.00 17.00 8.83 10.00 14.00 7.00 8.50 11.17 6.67 8.17 11.33 
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Lampiran 10
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Lampiran 11 
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Jurnal Siswa 
Hasil Observasi Perilaku Positif dan Negatif Siswa Siklus I 

No No. 
Resp. 

Perilaku Positif Siswa 
Jumlah 

Perilaku Negative Siswa 
Jumlah 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 R - 01 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 3 

2 R - 02 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 1 

3 R - 03 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 3 

4 R - 04 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

5 R - 05 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 2 

6 R - 06 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 2 

7 R - 07 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 2 

8 R - 08 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 4 

9 R - 09 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 

10 R - 10 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 2 

11 R - 11 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 3 

12 R - 12 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 3 

13 R - 13 0 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0 1 

14 R - 14 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 

15 R - 15 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 2 

16 R - 16 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 

17 R - 17 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 3 

18 R - 18 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 1 

19 R - 19 1 1 0 1 1 3 0 0 1 0 0 1 

20 R - 20 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 

21 R - 21 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 2 

22 R - 22 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 

23 R - 23 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 

24 R - 24 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 1 

25 R - 25 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 3 

26 R - 26 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 

27 R - 27 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 2 

28 R - 28 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

29 R - 29 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 

30 R - 30 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 

Jumlah 17 15 12 12 17 56 13 15 18 18 13 64 
Persentase 

(%) 56.67% 50.00% 40.00% 40.00% 56.67% 46.67% 43.33% 50.00% 60.00% 60.00% 43.33% 53.33% 

 

Keterangan : 
1 : Perasaan setelah mengikuti pembelajaran 
2 : Pendapat tentang proses pembelajaran 
3 : Pendapat terhadap gaya guru mengajar 
4 : Kesulitan yang dialami 
5 : Proses menulis kembali dengan bahasa sendiri 
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Jurnal Siswa 
Hasil Observasi Perilaku Positif dan Negatif Siswa Siklus II 

No 
No. 

Responden 

Perilaku Positif Siswa   

Jumlah 

Perilaku Negative Siswa   

Jumlah 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 R - 01 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 

2 R - 02 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 

3 R - 03 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 

4 R - 04 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

5 R - 05 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 2 

6 R - 06 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 2 

7 R - 07 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

8 R - 08 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2 

9 R - 09 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

10 R - 10 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 2 

11 R - 11 1 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 2 

12 R - 12 1 1 0 1 1 3 0 0 1 0 0 1 

13 R - 13 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

14 R - 14 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 3 

15 R - 15 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

16 R - 16 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

17 R - 17 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 

18 R - 18 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

19 R - 19 1 1 0 1 1 3 0 0 1 0 0 1 

20 R - 20 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 2 

21 R - 21 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 

22 R - 22 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

23 R - 23 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

24 R - 24 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 1 

25 R - 25 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 

26 R - 26 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

27 R - 27 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

28 R - 28 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

29 R - 29 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 2 

30 R - 30 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 26 24 21 21 26 92 4 6 9 9 4 28 

Persentase (%) 86.67% 80.00% 70.00% 70.00% 86.67% 76.67% 13.33% 20.00% 30.00% 30.00% 13.33% 23.33% 

 

Keterangan : 
1 : Perasaan setelah mengikuti pembelajaran 
2 : Pendapat tentang proses pembelajaran 
3 : Pendapat terhadap gaya guru mengajar 
4 : Kesulitan yang dialami 
5 : Proses menulis kembali dengan bahasa sendiri 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 
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Lampiran 15 
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Lampiran 16 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

 

 

A. Identifikasi 

Nama   : 

………………………………………………………………………… 

No. Absen  : 

………………………………………………………………………… 

Jenis Kelamin  : 

………………………………………………………………………… 

 

B. Kondisi di Lapangan 

No Indikator Positif Negatif 
1 Perhatian terhadap penjelasan 

guru 
  

2 Banyak bertanya   
3 Senang media yang digunakan   
4 Bersemangat mengikuti 

pembelajaran menggunakan 
media film dongeng cerita rakyat 
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Lampiran 17 

Hasil Observasi Perilaku Positif dan Negatif Siswa Siklus I 

No 
No. 

Responden 
Perilaku Positif Siswa 

Jumlah 
Perilaku Negatif Siswa 

Jumlah 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 R - 01 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
2 R - 02 0 0 0 1 1 1 1 1 0 3 
3 R - 03 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
4 R - 04 1 1 0 1 3 1 0 1 0 2 
5 R - 05 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 
6 R - 06 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
7 R - 07 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 
8 R - 08 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
9 R - 09 0 1 0 1 2 0 1 1 0 2 

10 R - 10 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 
11 R - 11 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 
12 R - 12 0 1 0 1 2 1 0 1 0 2 
13 R - 13 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 
14 R - 14 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 
15 R - 15 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 
16 R - 16 1 0 0 1 2 1 1 1 0 3 
17 R - 17 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 
18 R - 18 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 
19 R - 19 0 1 1 1 3 0 1 0 0 1 
20 R - 20 0 1 1 1 3 1 0 1 1 3 
21 R - 21 1 1 1 0 3 0 1 1 0 2 
22 R - 22 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 
23 R - 23 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 
24 R - 24 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2 
25 R - 25 1 0 1 0 2 1 1 1 0 3 
26 R - 26 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 
27 R - 27 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 
28 R - 28 0 1 1 0 2 1 1 1 1 4 
29 R - 29 1 0 1 1 3 1 0 1 0 2 
30 R - 30 1 0 0 1 2 1 1 0 0 2 

Jumlah 10 13 9 18 50 20 17 21 12 70 
Persentase (%) 33.33% 43.33% 30.00% 60.00% 41.67% 66.67% 56.67% 70.00% 40.00% 58.33% 

Keterangan : 
1 : Perhatian terhadap penjelasan guru 
2 : Banyak bertanya 
3 : Senang media yang digunakan 
4 : Bersemangat mengikuti pembelajaran menggunakan media film dongeng 
cerita rakyat 
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Hasil Observasi Perilaku Positif dan Negatif Siswa Siklus II 

No 
No. 

Responden 
Perilaku Positif Siswa 

Jumlah 
Perilaku Negatif Siswa 

Jumlah 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 R - 01 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 
2 R - 02 1 1 0 1 3 1 0 0 0 1 
3 R - 03 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 
4 R - 04 1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 
5 R - 05 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 
6 R - 06 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
7 R - 07 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 
8 R - 08 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 
9 R - 09 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 

10 R - 10 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 
11 R - 11 1 1 1 1 4 0 0 1 0 1 
12 R - 12 1 1 1 1 4 0 0 1 0 1 
13 R - 13 1 0 1 1 3 0 1 0 1 2 
14 R - 14 1 1 0 1 3 0 0 1 0 1 
15 R - 15 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 
16 R - 16 1 1 0 1 3 1 0 1 0 2 
17 R - 17 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 
18 R - 18 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 
19 R - 19 1 1 1 1 4 0 0 1 0 1 
20 R - 20 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 
21 R - 21 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 
22 R - 22 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 
23 R - 23 0 1 1 1 3 1 0 0 0 1 
24 R - 24 1 1 1 1 4 0 0 1 0 1 
25 R - 25 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 
26 R - 26 1 0 1 1 3 0 0 1 0 1 
27 R - 27 1 1 0 1 3 0 0 1 0 1 
28 R - 28 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 
29 R - 29 1 1 0 1 3 1 0 0 0 1 
30 R - 30 0 1 1 1 3 0 1 0 0 1 

Jumlah 22 24 19 26 91 8 6 11 4 29 
Persentase (%) 73.33% 80.00% 63.33% 86.67% 75.83% 26.67% 20.00% 36.67% 13.33% 24.17% 

 
Keterangan : 
1 : Perhatian terhadap penjelasan guru 
2 : Banyak bertanya 
3 : Senang media yang digunakan 
4 : Bersemangat mengikuti pembelajaran menggunakan media film dongeng 
cerita rakyat 
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Lampiran 18                                                                                                                                         
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Lampiran 19                     

                                                                                                                  

 

Lampiran 20 
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Lampiran 21 
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Lampiran 22 
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Lampiran 23 
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