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SARI 

 

Chalimah. 2008 Peningkatan Keterampilan Bercerita dengan Pendekatan 
Kontekstual Teknik Pemodelan melalui Media VCD pada Siswa Kelas VIIG  SMP 
N 6 Pekalongan Tahun 2007/2008. Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. 
Wagiran, M.Hum, Pembimbing II: Drs. S. Suharianto. 
 
Kata kunci : keterampilan bercerita, pendekatan kontekstual, pemodelan, VCD. 
 

Pada umumnya dalam situasi tertentu siswa SMP masih mengalami 
kesulitan untuk menyampaikan gagasan, cerita dan sebagainya menggunakan 
ragam bahasa dan lisan dengan baik. Hal itu dialami oleh sebagian besar siswa 
SMP N 6 Pekalongan. Rasa percaya diri, gugup ataupun grogi senantiasa 
menguasai diri siswa setiap pembelajaran berlangsung. Fenomena seperti ini 
merupakan permasalahan yang perlu segera ditemukan alterntif-alternatif 
pemecahannya. Dengan demikian, pembelajaran keterampilan bercerita yang 
dapat dijadikan alternatif pemecahannya adalah dengan menerapkan keterampilan 
bercerita dengan pendekatan kontekstual teknik pemodelan media VCD. 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diungkapkan dalam 
penelitian ini adalah 1) seberapa besar peningkatan keterampilan bercerita siswa 
setelah mengikuti pembelajaran bercerita dengan pendekatan kontekstual teknik 
pemodelan, dan 2) bagaimana perubahan perilaku siswa setelah mengikuti 
pembelajaran keterampilan bercerita dengan pendekatan kontekstual teknik 
pemodelan. Tujuan penelitian ini yaitu 1) mengetahui peningkatan keterampilan 
bercerita dengan pendekatan kontekstual teknik pemodelan, dan 2) mengetahui 
perubahan perilaku  siswa setelah mengikuti pembelajaran keterampilan bercerita 
dengan pendekatan kontekstual teknik pemodelan. 

Penelitian merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang meliputi dua 
siklus. Tiap-tiap siklus dilakukan secara berdaur yang terdiri atas empat tahap 
yaitu 1) perencanaan, 2) tindakan, 3) pengamatan dan 4) refleksi. Data penelitian 
diambil melalui tes dan nontes. Alat pengambilan data tes yang digunakan berupa 
instrumen tes perbuatan yang berisi aspek-aspek kriteria penilaian keterampilan 
bercerita melalui media VCD. Alat pengambilan data nontes yang digunakan 
berupa pedoman observasi, wawancara dan angket. Selanjutnya, data dianalisis 
secara kuantitatif dan kualitatif. 

Berdasarkan analisis data penelitian, disimpulkan bahwa melalui 
pendekatan kontekstual teknik pemodelan, keterampilan berbicara siswa 
pratindakan sebesar 63,7 %. Pada siklus I, nilai rata-rata yang diperoleh siswa 
sebesar 68,29 %, sedangkan pada siklus II, hasil yang dicapai sebesar 73,5 %. 
Perilaku yang ditunjukkan siswa pun berubah setelah diberi tindakan. Siswa lebih 
antusias mengikuti pembelajaran, tidak gugup atau grogi dan semakin percaya diri 
ketika bercerita di depan kelas. 

Saran yang dapat direkomadasikan adalah 1) para guru Bahasa dan Sastra 
Indonesia hendaknya lebih kreatif dalam menentukan pendekatan dalam 
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pembelajaran keterampilan bercerita siswa agar tidak jenuh dengan pembelajaran 
yang dihadapi. 2) para guru Bahasa dan Sastra Indonesia dapat menggunakan 
pendekatan kontekstual teknik pemodelan untuk membelajarkan keterampilan 
bercerita. 3) para guru bidang studi lain dapat mengadaptasi teknik pembelajaran 
ini dalam membelajarkan mata pelajaran kepada siswa dan 4) para praktisi bidang 
pendidikan bahasa dapat melakukan penelitian serupa dengan pembelajaran yang 
berbeda, sehingga didapatkan berbagai alternatif teknik pembelajaran ketermpilan 
bercerita siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hakikat belajar bahasa berkomuniksi. Oleh karena itu, pembelajaran 

bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

siswa dengan menerapkan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tertulis 

(Depdiknas 2003:1). Selain untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

suswa, pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar siswa memiliki sikap 

yang positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap yang positif dapat diitunjukkan 

oleh kemauan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam 

berkomunikasi. 

Komunikasi dalam KBBI berarti hubungan. (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia 1995:1). Komunikasi memang sangat dibutuhkan dalam 

pembelajaran  bahasa Indonesia, baik lisan maupun tertulis. Penggunaan 

bahasa Indonesia lisan ini memang sangat berarti bagi kita sehari-hari karena 

potensi penerapannya memang lebih banyak dibandingkan dengan 

penggunaan bahasa tulis. Kegiatan bahasa lisan disebut berbicara. 

Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan 

pikiran, gagasan dan perasaan (Tarigan 1988:15). Keterampilan berbicara 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan dalam bentuk menceritakan 

pengalaman, bercerita, mendiskusikan masalah, mewawancarai tokoh dan 
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masih banyak  lainnya. Keterampilan berbicara tersebut di atas dalam KTSP, 

KBK, Kurikulum 94 atau kurikulum sebelumnya memang sudah diterapkan. 

Namun, dalam KTSP keterampilan berbicara lebih diefektifkan lagi. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan berbicara 

dengan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi dasar melalui 

pembelajaran bercerita. 

Keterampilan bercerita pada KTSP memang sudah diberikan 

ditingkat SD sampai SMP, bahkan dalam lomba-lomba di tingkat kecamatan, 

kota maupun propinsi sudah dilaksanakan setiap tahun dalam kegiatan Bulan 

Bahasa. Jadi, keterampilan bercerita ini perlu mendapat perhatian karena 

keterampilan ini tidak bisa diperoleh secara otomatis, melainkan harus 

belajar dan berlatih secara serius dan berkesinambungan. 

Keterampilan bercerita dalam pembelajaran memerlukan kesabaran 

dalam menanganinya, karena siswa SMP masih sedikit sekali yang berani 

tampil dalam membawakan cerita, padahal kita tahu bahwa cerita-cerita di 

negeri kita cukup banyak. Kenyataannya siswa SMP dalam bercerita 

memang masih lugu. Selain itu memang keerampilan bercerita dalam 

pembelajaran perlu dikembangkan, karena praktiknya perlu memperhatikan 

unsur-unsur antara lain : ucapan (vokal), suara, ekspresi, penampilan, 

penghayatan dan masih ada pendukung lain misalnya peraga yang berujud 

boneka, gambar, atau lukisan cerita secara bergantian dan lain sebagainya. 

Hal-hal tersebut di atas memang bisa dilakukan oleh siswa SMP, tetapi 

kenyataannya hal ini hanya mampu dikuasai siswa secara optimal 
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pengembangannya terbatas pada anak-anak berbakat saja. Adapun lainnya 

bisa melaksanakan hanya sebatas menghafal dan kurang  menguasai. Siswa 

hanya senang menikmati pembacaan baik dari guru atau teman lain yang 

digunakan sebagai modelnya. 

Praktik pembelajaran bercerita ini, sebetulnya sudah dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. Namun, pengalaman penulis setelah melakukan 

pengamatan lewat proses penilaian memang masih belum optimal. Hal ini 

dialami juga oleh sebagian siswa SMP N 6 Pekalongan kelas VIIG yang 

menjadi objek penelitian  ini. 

Adapun kekurangoptimalan keterampilan bercerita itu antara lain, 

dalam hal : 

.1 Keberanian siswa untuk tampil 

.2 Kekurangberanian bersuara keras 

.3 Kurang minat karena tidak berbakat 

.4 Kurangnya media pembelajaran bercerita yang digunakan guru 

.5 Berekspresi sesuai isi cerita 

Secara umum, pembelajaran keterampilan bercerita di SMP N 6 

Pekalongan belum memajukan hasil yang optimal. Hasil-hasil tersebut 

terlihat dari pengamatan penulis terhadap perilaku siswa dalam pembelajaran 

bercerita. 

Dalam kegiatan belajar mengajar yang penulis lakukan, penulis 

menjumpai bahwa dari jumlah sekitar 41 siswa di setiap kelas hanya 

beberapa  di antara mereka yang berani tampil bercerita secara optimal, yang 
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lainnya memang berani, tetapi mereka belum bisa tampil sesuai dengan 

kriteria bercerita yang baik. 

Dari hasil pengamatan penulis itulah dapat diketahui bahwa faktor 

penyebab rendahnya kemampuan bercerita siswa yang utama adalah guru 

belum menggunakan media pembelajaran yang tepat, yaitu hanya 

membacakan cerita (guru sebagai model). 

Pembelajaran keterampilan bercerita dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual teknik pemodelan melalui VCD diduga dapat meningkatkan 

keterampilan bercerita, karena siswa lebih menguasai materi yang 

didiskusikan dan siswa dapat meniru dalam mengamati model yang 

ditayangkan. 

 

1.2 Identifikasi 

Kekurangoptimalan keterampilan bercerita siswa kelas VIIG SMP N 

6 Pekalongan dapat diketahui dengan menggunakan proses pembelajaran dan 

mengidentifikasi penyebab-penyebabnya. Identifikasi tersebut peneliti 

dapatkan dari hasil pengamatan dan laporan hasil diskusi siswa ketika proses 

pembelajaran berlangsung. Adapun penyebab-penyebabnya antara lain : 

1.   Dalam perilaku sehari-hari bercerita atau mengungkapkan sesuatu pada 

orang lain, mereka cenderung lebih banyak menggunakan bahasa ibu 

mereka, bahasa Jawa. Mereka belum terbiasa menggunakan bahasa 

Indonesia kesehariannya. Penggunaan bahasa Indonesia hanya dilakukan 

pada proses belajar mengajar di sekolah. Itu pun tidak dilakukan oleh 



 

 

5

seluruh siswa dalam tiap kelasnya, misalnya dalam kelas itu siswa 

berjumlah 40 orang, hanya 50% yang mau menggunakan bahasa 

Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia terbatas hanya ketika 

siswa berhubungan dengan guru saja. Saat pelajaran berlangsung atau di 

luar jam pelajaran. 

2.   Dalam kegiatan belajar mengajar pada umumnya guru kurang 

memperhatikan pemakaian bahasa Indonesia siswa ketika bertanya, 

berpendapat dan sebagainya. Guru kurang memperhatikan ragam bahasa 

siswa sudah benar atau belum. 

Contoh : “Bu, mbok majunya dari depan saja”. Bahkan ada siswa yang 

mengusulkan sesuatu dengan bahasa Jawa. Jadi, siswa belum terbiasa 

berbahasa Indonesia dengan lancar dan benar. Itu pun kalau siswa 

diingatkan guru bahasa Indonesia dengan santai siswa mengatakan 

demikian : Maklum sih,  Bu orang Pekalongan. 

3.   Siswa kurang optimal dalam mengikuti pembelajaran bercerita.Dari hal 

tersebut di atas dapat penulis simpulkan penyebab-penyebab 

ketidakoptimalan keterampilan bercerita yakni : para siswa belum 

terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari, 

kecuali pada saat mengikuti pembelajaran, kurangnya proses 

pembelajaran dan keengganan siswa dalam berlatih secara optimal 

keterampilan bercerita. Untuk mengatasi hal itu, salah satu cara yang 

dapat ditempuh untuk meningkatkan keterampilan bercerita siswa dengan 

mengoptimalkan keterampilan bercerita di sekolah. 
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Keberhasilan pengajaran keterampilan bercerita maupun 

pengajaran bahasa Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor 

itu antara lain, faktor dari siswa itu sendiri, dukungan orang tua dan 

masyarakat, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran 

(dari perencanaan hingga evaluasi), serta ketersediaan sarana dan 

prasarana belajar. Dari berbagai faktor tersebut gurulah yang memegang 

peranan dalam mengarahan siswa, sehingga siswa mau termotivasi dan 

terampil bercerita. 

Berkaitan dengan kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, muncul pertanyaan bagaimana cara meningkatkan 

keterampilan bercerita pada siswa kelas VIIG? Perlukah guru 

menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu dalam pembelajaran 

materi tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas diharapkan dapat 

memberikan pembelajaran yang sesuai. Pertanyaan-pertanyaan seperti 

yang telah dikemukakan di atas menarik perhatian penulis untuk 

mengadakan penelitian bercerita yang dilakukan siswa. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Setelah penulis menganalisis dengan mengidentifiasi keterampilan 

bercerita pada siswa kelas VII ini, maka penulis membatasi permasalahan 

utama kekurangoptimalan pembelajaran keterampilan bercerita yaitu guru 

belum menggunakan media pembelajaran secara tepat. Oleh karena itu, 

penulis mencoba mengembangkan kemampuan bercerita dengan 
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menggunakan pendekatan pembelajaran yang dikembangkan dengan 

pendekatan kontekstual dengan teknik pemodelan melalui media VCD. 

Hal ini dilakukan dengan alasan sebagai berikut : 

1. Siswa kurang berani tampil 

2. Siswa kurang berani bersuara keras 

3. Siswa kurang minat karena merasa tidak berbakat 

4. Siswa belum optimal berekspresi sesuai isi cerita 

5. Guru belum menggunakan media pembelajaarn bercerita secara tepat 

Contoh-contoh permasalahannya antara lain : 

1. Pada saat pengambilan nilai secara perorangan ada beberapa siswa yang 

minta ditunda maju/tampil dengan alasan belum siap padahal diberi waktu 

1 minggu. 

2. Pada saat  tampil ada beberapa siswa yang sudah dimotivasi untuk 

bersuara keras tetapi mereka tetap saja karena kurang percaya diri. 

3. Beberapa siswa ada yang disuruh tampil mereka maju, tetapi hanya biasa 

saja seperti orang menghafal saja, karena mereka merasa tidak berbakat. 

4. Selain itu ada beberapa siswa yang tampil, tetapi belum mampu 

berekspresi secara optimal sesuai isi cerita, padahal sudah dimotivasi. 

5. Saat itu guru hanya menggunakan media secara umum yaitu membacakan 

contoh dan siswa menghayatinya.  

Itulah permasalahan-permasalahan yang ditunjukkan dengan contoh 

kejadian-kejadian yang dialami penulis. 
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1.4 Rumusan Masalah  

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimanakah peningkatan keterampilan bercerita setelah mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan teknik pemodelan 

melalui media VCD? 

2.  Bagamanakah perubahan perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran   

bercerita dan setelah melakukan praktik keterampilan bercerita dengan 

pendekatan kontekstual dan teknik pemodelan melalui media VCD? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk : 

1  Mengetahui peningkatan keterampilan bercerita siswa, setelah mengikuti 

pembelajaran keterampilan bercerita dengan pendekatan kontekstual dan 

teknik pemodelan melalui media VCD. 

2.  Mengetahui perubahan perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran  

keterampilan bercerita dan setelah melakukan praktik keterampilan 

bercerita dengan pendekatan kontekstual dan teknik pemodelan melalui 

media VCD. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik manfaat praktis 

maupun manfaat teoretis. 
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1. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan pengalaman bercerita 

dalam berbagai situasi, sehingga pada akhirnya siswa dapat 

menerapkan pengalaman bercerita di hadapan khalayak dengan penuh 

percaya diri. 

b. Bagi guru, peneliti ini dapat digunakan sebagai masukan untuk  

memilih dan menentukan pendekatan dalam melakukan pengajaran, 

sehingga siswa memiliki kompetensi dengan materi yang diajarkan, 

dan profesionalisme guru semakin meningkat. 

. 

2. Manfaat teoretis 

Selain manfaat praktis seperti yang telah dikemukakan di atas, 

penelitian ini juga memiliki manfaat teoretis untuk memberikan 

landasan bagi para peneliti lain untuk pengembangkan ilmu 

pembelajaran  khususnya pada pembelajaran keterampilam bercerita.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian keterampilan berbahasa pada umumnya dan keterampilan 

mencerita pada khususnya, bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan. Para 

mahasiswa jurusan kependidikan bahasa dan sastra Indonesia telah banyak 

melakukannya. Penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian tindakan 

kelas untuk memperbaiki pembelajaran keterampilan mencerita perlu 

mendapatkan perhatian karena keterampilan ini sangat penting. Dalam 

kehidupan sehari-hari keterampilan berceritalah yang dapat digunakan 

sebagai alat komunikasi pertama seorang anak untuk belajar berbicara dan 

berfantasi dengan cerita atau cerita yang disampaikan oleh orang-orang di 

sekitarnya (di rumah). 

Pustaka-pustaka yang mendasari penelitian ini adalah tulisan-tulisan 

hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. 

Beberapa penelitian yang mengangkat permasalahan pembelajaran 

keterampilan berbicara antara lain dilakukan oleh Sumarwati (1999), 

Hidayah (2002), FM Sri Mulyantini (2002), Riastuti (2003), MF. Tri 

Prihaniningsih (2004). 

Secara singkat, karya-karya tersebut penulis sampaikan pada uraian 

berikut ini. 
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Tahun 1999 Sumarwati menyusun skripsi berjudul Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Siswa Melalui Teknik Bermain Peran di SLTP N 8 

Pati. Hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa teknik bermain peran 

dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Secara kuantitatif hasil 

penelitian melalui dua siklus ini menunjukkan peningkatan sebesar 10,6% 

untuk aspek kebahasaan dan 11,6% untuk aspek non kebahasaan. Penelitian 

ini memberikan kontribusi alternatif pembelajaran berbicara. Sayangnya, 

penelitian ini hanya mengukur kadar peningkatan keterampilan berbicara 

siswa saja, tanpa menyoroti perubahan perilaku siswa setelah diberikan 

teknik baru dalam pembelajaran. Dengan demikian, respon siswa dalam 

pembelajaran belum dapat diidentifikasi. 

Tahun 2002, Hidayah menyusun skripsi yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Berbicara dengan Teknik Reka Cerita Gambar pada siswa 

kelas 1 C MA Al-Asror Patemon Gunung Jati, Semarang. Nur Hidayah 

menyimpulkan hasil penelitian bahwa terjadi perbedaan hasil antara siklus I 

dan siklus II sebesar 9,15 dan terbukti bahwa teknik reka cerita gambar dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa. 

Mulyantini pada tahun 2002 mengatakan bahwa media kerangka 

karangan dapat dipakai untuk meningkatkan keterampilan siswa. Hal ini 

didasarkan oleh kenyataan bahwa kerangka karangan berisi pokok-pokok 

persoalan yang akan disampaikan oleh anak dalam bercerita. Dengan 

demikian, jika pokok-pokok cerita sudah ditulis atau dipersiapkan 

sebelumnya, anak akan lancar bercerita secara runtut sesuai kerangka 
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karangan skripsi yang disusunnya berjudul Peningkatan Ketrampilan 

Bercerita dengan Menggunakan Media Kerangka Karangan pada Siswa 

Kelas 2 SLTP Negeri 21 Semarang.   

Penelitian lain yang dilakukan oleh Riastuti tahun 2003 dalam skripsi 

yang berjudul Peningkatan Keterampilan Berbicara melalui Media Audio 

pada Siswa Kelas V SDN Yamansari 03 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten 

Tegal, membahas masalah mengenai masalah keterampilan berbicara siswa 

melalui media audio dan perubahan perilaku siswa selama pembelajaran. 

Ada yang menarik dari penelitian ini, yakni subjek penelitian adalah siswa 

sekolah dasar yang selama ini kadang diabaikan oleh para peneliti dalam 

mengkaji keterampilan berbicara. 

Selanjutnya penelitian yang lebih menarik dari penelitian 

sebelumnya, yaitu Skripsi dari Prihaniningsih tahun 2004 dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Menceritakan Kembali Isi Bacaan melalui Media 

Gambar Seri pada Siswa SD PL Bernadus Tahun Pelajaran 2003/2004.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran menceritakan kembali isi 

bacaan dengan media gambar seri mampu meningkatkan kemampuan 

menceritakan kembali pada siswa SD PL Bernadus Semarang. Peningkatan 

yang dialami betul-betul signifikan. 

Meskipun penelitian mengenai keterampilan berbicara telah banyak 

dilakukan, peneliti tetap menganggap bahwa penelitian sejenis masih perlu 

dilakukan seperti yang penulis teliti dalam aspek berbicara khususnya 

mencerita. Hal ini mengingat kenyataan bahwa keterampilan berbicara dalam 
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mencerita sudah diabaikan dan kurang diseriusi oleh siswa, sehingga 

hasilnya kurang memuaskan. Berpijak pada gambaran di atas, peneliti 

melakukan Penelitian Peningkatan Keterampilan Bercerita dengan 

Pendekatan Kontekstual Teknik Pemodelan melalui Media VCD pada Siswa 

Kelas VII G SMP 6 Pekalongan Tahun 2007/2008. 

 
2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Keterampilan Bercerita 

Salah satu bentuk keterampilan berbicara adalah keterampilan 

bercerita. Keterampilan ini memang perlu dimiliki seseorang, karena 

dengan bercerita dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi dengan 

orang lain. 

Bercerita selama ini telah digunakan sebagai teknik dalam 

pembelajaran bahasa. Namun demikian, dalam perkembangannya 

bercerita juga dipandang bisa digunakan dalam pembelajaran selain 

bidang bahasa, seperti mata pelajaran matematika, PPKN dan 

senagainya (Republika, 16 Juli 2004) 

Sebagai suatu teknik dalam pembelajaran, bercerita bemanfaat 

bagi siswa dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Sebab melalui cerita, siswa mendapatkan dalam suatu 

kisah. Cerita juga menampilkan model-model perilaku yang 

ditunjukkan oleh para pemegang peran atau tokoh dalam cerita. 

Para siswa sebagai penyimak cerita, biasanya juga terlibat 

secara emosional pada saat mendengar atau membaca cerita secara 
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emosional pada saat mendengar atau membaca cerita. Dengan 

demikian maka baik aspek kognitif, afektif maupun motorik siswa 

dapat dibantu perkembangannya melalui bercerita. 

Ada beberapa macam teknik bercerita yang dapat 

dipergunakan, antara lain (1) bercerita tanpa alat peraga, (2) bercerita 

dengan alat peraga langsung, (3) bercerita dengan gambar, (4) 

bercerita dengan papan flanel, dan (5) bercerita dengan membacakan 

cerita (story reading). 

Bercerita tanpa alat peraga, yaitu kegiatan bercerita yang 

biasanya dialami anak-anak ketika di rumah, dilakukan pada saat 

menjelang tidur, baik diberikan oleh ayah, ibu, nenek atau kakek. 

Interaksi antar anak pun dalam kegiatan bermain seringkali dilakukan 

dengan menggunakan cerita walaupun ceritanya penuh daya khayal 

dan fantasi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode ini jika tidak tersedia alat peraga. 

Dalam kegiatan bercerita yang berperan adalah pencerita yang 

menyajikan isi cerita. Pencerita dapat menunjukkan mimik muka, 

gerakan-gerakan kaki dan tangan serta suara yang dapat membantu 

fantasi anak dalam mengikuti isi dan alur cerita yang disampaikan. 

Dalam menggunakan metode bercerita ini, terdapat beberapa 

hal yang perlu diperhatikan, yaitu : (a) mimik muka, gerakan-gerakan 

tangan dan kaki serta suara mencerminkan penghayatan yang 

sungguh-sungguh terhadap isi dan alur yang disampaikan : (b) 
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menggunakan bahasa yang jelas, komunikatif dan mudah dimengerti 

anak; (c) mengatur posisi penyimak dan posisi pencerita. Jika 

penyimaknya anak-anak, tempatkan anak yang tidak dapat diam dekat 

pencerita; (d) menghindari teguran-teguran pada anak selama 

penceritaan; dan mengusahakan adanya kontak mata antara pencerita 

dan anak. 

Bercerita dengan alat peraga langsung, alat peraga langsung 

dalam pengertian ini adalah beberapa jenis binatang atau benda-benda 

sebenarnya bukan tiruan atau berupa gambar. Hewan yang biasa 

digunakan dalam kegiatan ini adalah hewan peliharaan, misalnya 

kucing, burung, kelinci dan sebagainya dapat juga hewan-hewan kecil 

yang tidak berbahaya, seperti kupu-kupu, katak atau serangga. 

 

Model Bercerita 

Berdasarkan kajian teoretis, analisis kebutuhan dan masukan 

perbaikan perangkat pendukung model dari ahli pembelajaran bercerita 

dan guru disusunlah model bercerita yang berbasis analisis fungsi tokoh 

cerita anak untuk mengembangkan kecerdasan emosional. Model bercerita 

tersebut tertuang pada bagian di bawah ini. 
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Sumber : Model Bercerita Untuk Meningkatkan Kecerdasan 

Emosional Anak, 2007 

Uraian yang berkenaan alur model bercerita yang tertuang pada 

bagan di atas sebagai berikut : 

Input dari proses penceritaan ini adalah anak usia operasional 

konkret (7 s.d 13 tahun). selama proses penceritaan mereka dan 

penceritaan melalui lima proses bercerita sebagai berikut : 

1) Transisi  

Transisi merupakan kegiatan perpindahan dari proses persiapan ke 

proses persiapan secara psikologis untuk memasuki kegiatan inti 

cerita. Pada proses transisi ini pencerita memimpin berdo’a kemudian 

mengadakan dialog bersama pendengar berkenan dengan topic cerita 
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yang akan disampaikan, gambaran cerita secara global, tujuan 

penceritaan, dan manfaat cerita setelah mendengarkan penceritaan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk : (1) mempersiapkan pendengar secara 

psikologis dan fisik untuk menerima cerita, (2) mengaitkan 

pengalaman yang telah dimiliki pendengar dengan nilai yang akan 

diterima dari cerita tersebut.  

2) Experience Sharing 

Experience sharing atau pembagian pengalaman antara pencerita dan 

pendengar atau antara pendengar dan pendengar tentang hal-hal yang 

terkait dengan topik penceritaan. Pencerita memberikan kesempatan 

kepada pendengar untuk mengungkapkan pengalaman yang mirip 

dengan gambaran umum cerita dan pendengar yang lain bisa 

memberikan tanggapannya. Pencerita memberikan komentar atas 

tokoh yang ada pada cerita anak dan memberikan kesempatan pada 

pendengar yang lain untuk mengomentarinya. Pada tahap ini pencerita 

telah mengarahkan kepekaan pendengar pada aspek emosi yang ada 

pada tokoh cerita.  

Tujuan dari experience sharing antara lain : (1) menanamkan 

keberanian, (2) melatih pendengar mengekspresikan dirinya, (3) 

memahami cerita dari orang lain, (4) melatih daya ingat, dan (5) 

melatih kepekaan memahami setiap perubahan emosi tokoh cerita. 
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3) Fokus 

Pada tahap ini proses penceritaan berupa serangkaian aktivitas 

yang dilakukan antara pencerita dan pendengar. Pencerita menyajikan 

cerita dengan interaksi multiarah dan didukung dengan media yang 

sesuai dengan topik cerita. Pencerita tidak hanya berdiri pada satu titik 

tempat, tetapi dapat berpindah sesuai dengan situasi kelas yang sedang 

terjadi penceritaan. Sajian cerita sesuai dengan alur cerita dengan 

penekanan pada penokohan, yang mencakup sifat-sifat tokoh, 

interaksi tokoh satu dengan lainnya yang membawa dampak pada 

pergulatan emosi tokoh, dan perbandingan sifat tokoh yang antagonis 

dan protatonis. Pencerita juga mengilustrasikan sifat tokoh dengan 

sifat orang-orang yang ada di kehidupan sehari-hari.  

4) Tindak Lanjut 

Pada tahap ini dilaksanakan sejumlah aktivitas untuk 

mendukung pemahaman pendengar pada penokohan cerita. Sejumlah 

ativitas itu adalah (1) pemberian kesempatan kepada pendengar untuk 

menceritakan kembali cerita, (2) bertanya jawab untuk memahami isi 

cerita dan penokohan cerita, (3) penarikan simpulan bersama 

pendengar, dan (4) internalisasi nilai-nilai yang dapat diambil dari 

perilaku yang diperankan tokoh cerita.  

5) Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan 

yang telah dilakukan selama hari itu dapat dilakukan dan dinikmati 
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oleh pendengar. Kegiatan ini dilakukan dengan mengulang kegiatan 

atau permainan yang telah dilakukan untuk mengetahui perkembangan 

pendengar dan juga menggali pendapat pendengar tentang kegiatan 

yang telah dilakukan. Refleksi ditutup dengan serangkaian permainan, 

bernyanyi dan diakhiri dengan doa sebagai akhir melakukan kegiatan.  

 
2.2.2 Pendekatan Kontekstual 

Dalam kurikulum 2004 atau sering disebut dengan kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK) dan sekarang KTSP (Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan), pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat (Depdiknas 2002 : 1). 

Pembelajaran kontekstual didasarkan pada hasil penelitian 

John Dewey (1916) yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar 

dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah 

diketahui dan dengan kegiatan yang atau peristiwa yang akan terjadi 

di sekelilingnya. Pembelajaran ini menekankan pada daya pikir yang 

tinggi, transfer ilmu pengetahuan, mengumpulkan dan menganalisis 

data, memecahkan masalah-masalah tertentu baik secara individu 

maupun kelompok. 
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Dengan demikian, guru dituntut untuk menggunakan strategi 

pembelajaran kontekstual dan memberikan kegiatan yang bervariasi, 

sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa, mengaktifkan 

siswa dan guru, mendorong berkembangnya kemampuan baru, 

menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah, responsif, serta 

rumah dan lingkungan masyarakat. Pada akhirnya siswa memiliki 

motivasi tinggi untuk belajar. 

Ada beberapa strategi pengajaran yang perlu dikembangkan 

guru secara kontekstual antara lain, Pertama, pembelajaran berbasis 

masalah : Sebelum memulai proses belajar-mengajar di kelas, siswa 

terlebih dahulu diminta untuk mengobservasi suatu fenomena terlebih 

dahulu dan siswa diminta untuk mencatat permasalahan-permasalahan 

yang muncul. Di sini guru merangsang siswa untuk berpikir kritis 

dalam memecahkan masalah yang ada serta mengarahkan siswa 

bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan perspektif yang 

berbeda dengan mereka. 

Kedua, memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh 

pengalaman belajar; guru memberikan penugasan yang dapat 

dilakukan di berbagai konteks lingkungan siswa misalnya, di sekolah, 

keluarga dan lingkungan masyarakat serta penugasan siswa untuk 

belajar di luar kelas. Ketiga, memberikan aktivitas kelompok; aktivitas 

belajar secara kelompok dapat memperluas perspektif serta 

membangun kecakapan interpersonal untuk berhubungan dengan 
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orang lain. Guru dapat menyusun kelompok terdiri dari tiga, lima, 

maupun delapan siswa sesuai dengan tingkat kesulitan penugasan. 

Keempat, membuat aktivitas belajar mandiri; peserta didik diarahkan 

untuk mencari, menganalisis dan menggunakan informasi dengan 

sedikit atau bahkan tanpa bantuan guru. Pengalaman pembelajaran 

kontekstual harus mengikuti uji coba terlebih dahulu; menyediakan 

waktu yang cukup, dan menyusun refleksi; serta berusaha tanpa 

meminta bantuan guru supaya dapat melakukan proses pembelajaran 

secara mandiri (independent learning). 

Kelima, membuat aktivitas belajar bekerja sama dengan 

masyarakat; sekolah dapat melakukan kerja sama dengan institusi 

pemerintah/swasta dan orang tua siswa yang memiliki keahlian khusus 

untuk menjadi guru tamu. Hal ini perlu dilakukan guna memberikan 

pengalaman belajar secara langsung di mana siswa dapat termotivasi 

untuk mengajukan pertanyaan. 

Keenam, menerapkan penilaian autentik; dalam pembelajaran 

kontekstual, penilaian autentik dapat membantu siswa untuk 

menerapkan informasi akademik dan kecakapan yang telah diperoleh 

pada situasi nyata untuk tujuan tertentu. Menurut Johnson (2002:165), 

penilaian autentik memberikan kesempatan luas bagi siswa untuk 

menunjukkan apa yang telah mereka pelajari selama proses belajar-

mengajar. 
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Adapun bentuk-bentuk penilaian yang dapat digunakan oleh 

guru adalah portofolio, tugas kelompok, demonstrasi dan laporan 

tertulis. Sebagai penjabaran antara lain, portofolio; merupakan 

kumpulan tugas yang dikerjakan siswa dalam konteks belajar di 

kehidupan sehari-hari. Siswa diharapkan untuk mengerjakan tugas 

tersebut supaya lebih kreatif. Mereka memperoleh kebebasan dalam 

belajar sekaligus memberikan kesempatan luas untuk berkembang 

serta memotivasi siswa. Penilaian ini tidak perlu mendapatkan 

penilaian angka, melainkan melihat pada proses siswa sebagai 

pembelajaran aktif. Sebagai contoh, siswa diminta untuk melakukan 

survei mengenai jenis-jenis pekerjaan di lingkungan rumahnya. 

Tugas kelompok; dalam pembelajaran kontekstual berbentuk 

pengerjaan projek. Kegiatan ini merupakan cara untuk mencapai 

tujuan akademik sambil mengakomodasi perbedaan gaya belajar, 

minat, serta bakat dari masing-masing siswa. Ini dari projek akademik 

terkait dengan konteks kehidupan nyata, oleh karena itu tugas ini 

dapat meningkatkan partisipasi siswa. Sebagai contoh, siswa diminta 

membentuk kelompok projek untuk menyelidiki penyebab 

pencemaran sungai di lingkungan siswa. 

Demonstrasi, siswa diminta menampilkan hasil penugasan 

kepada orang lain mengenai kompetensi yang telah mereka kuasai. 

Para penonton dapat memberikan evaluasi pertunjukkan siswa. 
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Sebagai contoh, siswa diminta membentuk kelompok untuk membuat 

naskah drama dan mementaskannya dalam pertunjukan drama. 

Menurut Brooks & Brokks dalam Johnson (2002:172), bentuk 

penilaian seperti ini lebih baik daripada menghafalkan teks, siswa 

dituntut untuk menggunakan keterampilan berpikir yang lebih tinggi 

guna membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian, secara filosifis maupun praktis guru harus 

paham hal-hal mendasar seperti prinsip belajar otak kiri dan kanan, 

pendekatan Quantum Teaching and Learning, pemahaman tentang 

Multiple Intelligences dan penerapannya di kelas, Taksonomi Bloom 

dan aplikasinya pada proses belajar mengajar, metode pengajaran 

Conekxtual Teaching and Learning, mengakses dan memanfaatkan 

internet sebagai wahana belajar, mengorkestrasikan materi yang 

diajarkannya dengan materi pelajaran lain. 

Dari yang dikemukakan di atas, kurikulum berbasis 

kompetensi perlu dikembangkan supaya dapat diterapkan secara 

efektif di dalam proses belajar mengajar. Guru sebagai pelaksana 

kurikulum dapat menerapkan strategi pembelajaran kontekstual 

supaya dapat memberikan bentuk pengalaman belajar. Dan strategi 

pembelajaran kontekstual, memiliki banyak variasi sehingga 

memungkinkan guru untuk mengembangkan berbagai model 
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pembelajaran yang berbeda dan menarik untuk lebih mengembangkan 

daya pikir siswa ke arah yang produktif berpikir. 

 
2.2.3 Pemodelan 

Pemodelan merupakan salah satu komponen dari tujuan 

komponen pendekatan kontekstual. Maksud pemodelan adalah dalam 

sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu ada 

model yang bisa diamati (Depdiknas 2002:16). Pemodelan adalah 

kegiatan pemberian model dengan tujuan untuk membahaskan 

gagasan yang guru pikirkan, mendemonstrasikan bagaimana guru 

menginginkan para siswa untuk belajar atau melakukan sesuatu yang 

guru inginkan (Tim Pengembang Kurikulum Bahasa Indonesia, 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, FBS UNES 2003:3). 

Dalam pendekatan kontekstual, guru bukan satu-satunya 

model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Seorang 

siswa dapat ditunjuk untuk memberi contoh temannya. Misalnya, 

siswa yang pernah memenangkan lomba mencerita diminta 

mendemonstrasikan keahliannya. Siswa tersebut dapat dikatakan 

sebagai model (Depdiknas 2002:17). Model yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah model yang peneliti ciptakan sendiri 

dengan melibatkan siswa. Dalam model ini peneliti merekam siswa 

juara mencerita dengan CD yang ditayangkan lewat TV. Model 

tersebut dapat diamati/ditiru siswa bercerita dengan baik dan menarik. 
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2.2.4 Media VCD 

Media adalah alat, metode atau teknik yang digunakan dalam 

interaksi belajar dan mengajar antara siswa dan guru di kelas. Media 

memang penting sekali digunakan sebagai alat bantu pengajaran. Jika 

dalam proses mengajar ada dua sisi antara siswa dan guru, maka 

keberadaan media ada di tengahnya. Oleh karena itu medialah yang 

menjembatani komunikasi antara siswa dan guru. 

Media VCD adalah media yang berupa rekaman model 

pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru dalam bentuk CD. 

Rekaman dalam CD ini kemudian dioperasikan/disetel menggunakan 

pesawat televisi. Media VCD ini memang membantu sekali dalam 

memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih konkret, karena 

siswa dapat melihat secara langsung visualisasi tayangan dan 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh model dalam pembelajaran 

tersebut, misalnya tayangan model yang dilakukan siswa dalam 

bercerita yang baik. 

Video berfungsi sebagai media pandang dengan (audio visual). 

Kelebihan penggunaan video compact disk, antara lain (1) dapat 

diputar-ulang, (2) tayangan dapat dipercepat atau diperlambat, (3) 

tidak memerlukan ruang khusus, (4) pengoperasian alat relatif mudah, 

(5) keping VCD dapat digunakan berulang-ulang. 

Sementara itu kelemahan pemanfaatan video compact disk atau  

VCD, antara lain (1) harus menggunakan listrik, (2) keping VCD 
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mudah rusak apabila perawatan dan pengoperasian yang kurang baik, 

(3) produksi media ini tergantung pada peralatan canggih dan mahal. 

Dari kelemahan-kelemahan tersebut jika dibandingkan manfaat dan 

nilai kegunaan yang lebih besar maka dalam penerapan pembelajaran 

sebaiknya diupayakan sebagai media yang dikembangkan di sekolah-

sekolah. 

Dewasa ini banyak program pelajaran Bahasa Inggris yang 

terkemas dalam VCD/DVD. Dengan laboratorium multimedia, piranti 

ini dapat digunakan dengan memanfaatkan fasilitas VCD/DVD Player 

yang terdapat di dalamnya. Contoh teknik pemanfaatan VCD/DVD itu 

adalah sebagai berikut : 

Instruktur menayangkan dua kali sebuah episode cerita 

bersambung melalui VCD Player dengan durasi 20 menit. Pada 

tayangan pertama pembelajaran diminta untuk memperhatikan bahasa 

yang dipergunakan. Beberapa variasi tekhnik dapat dilakukan dalam 

langkah ini. Misalnya, dengan memanfaatkan tombol-tombol pada 

VCD Player, instruktur dapat mem-pause adegan tertentu dan 

mengulanginya beberapa kali sampai pembelajar mampu menirukan 

ujaran-ujaran yang diungkapkan oleh pelaku. Usahakan agar mereka 

menebak secara bersama-sama, atau individual dengan sistem 

kompetisi sambil memanfaatkan tombol CALL yang tersedia pada 

masing-masing booth. Apabila pembelajaran tidak mampu, instruktur 

dapat membantu mereka dengan membeberkan clues atau bahkan 
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jawaban yang benar, yang tersedia dalam buku pegangan instruktur. 

Contoh materi yang dapat dipergunakan di sini adalah VCD Sadrina 

Project dari BBC. Sebagai homework kembali dalam bahasa sasaran 

sinopsis dari tayangan VCD tersebut. 

Buku Follow Me to San Fransico dan BBC juga dapat 

digunakan dalam pembelajaran ini. Buku ini dilengkapi dengan video 

script yang amat membantu guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran. Dubbing, meskipun kurang sempurna, peralatan lab bahasa 

dapat pula digunakan sebagai sarana latihan sulih suara atau dubbing. 

Pilihlah VCD yang berisi narasi atau percakapan-percakapan 

sederhana. Pajangkan kepada pembelajar melalui beberapa kali 

tayangan. Jika tersedia berikan video script kepada mereka untuk 

dihafal. Lalu, dengan hanya menayangkan gambar dan mengecilkan 

volume suara, mintalah untuk melakukan pengisian suara pada 

gambar tersebut. Lakukan latihan ini hingga pembelajaran mampu 

mengekspresikan karakter mirip dengan penutur asli pada video. 

Apabila telah yakin pembelajar dapat melakukannya dengan baik, 

rekamlah suara mereka dengan menggunakan kaset kosong dan 

perdengarkan hasil rekaman itu kepada seluruh siswa. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kemampuan anak bercerita sangat bergantung kepada tingkat 

kemauan dan kemampuan anak dalam mencerna cerita yang dilakukan 
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oleh model dalam tayangan pembelajaran keterampilan bercerita. Semakin 

tinggi tingkat pemahaman dan ketertarikan tayangan model pembelajaran 

keterampilan bercerita, semakin tinggi pula animo anak mengamati dan 

meniru model tayangan dengan baik, misalnya dalam tayangan itu model 

bercerita dengan menggunakan alat peraga, anak akan terinspirasi 

menggunakan alat peraga lain. Meskipun begitu, kemampuan bercerita 

bergantung kepada keberanian dan keterampilan anak dalam bercerita. Jika 

keberanian dan keterampilan juga dapat muncul dengan sendirinya. Oleh 

karena itu salah satu sarana yang cukup efektif digunakan adalah media 

VCD. Melalui media VCD anak dibantu ditunjukkan bagian dari aktivitas 

model yang ditayangkan. Dengan demikian anak tinggal memperhatikan, 

mengamati dan kemudian menirukan model secara baik. 

Media VCD adalah media yang berupa rekaman model 

pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru dalam bentuk CD. Rekaman 

dalam CD in kemudian dioperasikan/disetel menggunakan pesawat 

televisi. Media VCD ini memang membantu sekali dalam memberikan 

gambaran atau penjelasan yang lebih konkret, karena siswa dapat melihat 

secara langsung visualisasi tayangan dan mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh model dalam pembelajaran tersebut, misalnya tayangan 

model yang dilakukan siswa dalam bercerita yang baik. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Bila pembelajaran bercerita memanfaatkan media VCD, maka 

keterampilan bercerita akan meningkat dan dapat mengubah perilaku siswa 

dalam pembelajaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan bercerita siswa kelas VII G 

SMP N 6 Pekalongan Tahun Ajaran 2007/2008. Kelas ini merupakan salah 

satu dari 7 kelas di tingkat kelas VII. Peneliti memilih kelas ini sebagai 

subjek penelitian dengan alasan sebagai berikut : 

1. Peneliti mengajar kelas ini, sehingga lebih mengetahui keadaan siswa 

sebenarnya. 

2. Kondisi  murid SMP N 6 Pekalongan dari kelas VII sampai dengan kelas 

IX, ekonomi orang tuannya mayoritas menduduki ekonomi menengah ke 

bawah dan sebagian besar usahanya berdagang. Hal inilah yang 

menyebabkan kesadaran berpendidikannya sangat rendah, sehingga 

jarang ada komunikasi yang mengacu pada motivasi belajar. Mereka 

menganggap pendidikan ini semata-mata tugas guru. Selain itu orang tua 

jarang mengadakan komunikasi bercerita sebelum tidur, karena sudah 

lelah dalam bekerja sehari. 

3. Kelas VII G ini salah satu kelas yang tingkat kekonsentrasiannya masih 

kurang, sehingga berpengaruh dalam melakukan aktivitas belajar. Hal ini 

terbukti dalam pelajaran keterampilan bercerita belum optimal. 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah : 

1. Keterampilan Bercerita 

Keterampilan bercerita yang dimaksud adalah keterampilan 

bercerita siswa dalam situasi formal di kelas di hadapan teman-teman dan 

guru atau bisa dikembangkan dengan situasi-situasi tertentu, misalnya di 

rumah, yaitu dengan orang terdekat yang lebih akrab misalnya ibu, ayah 

dan saudara-saudaranya agar lebih akrab. 

Aspek yang dinilai pada keterampilan bercerita lebih berteknik 

pada aspek berbicara yang unsur-unsur penilaiannya antara lain 

a. Ekspresi 

b. Kelengkapan isi cerita 

c. Kelancaran dan keruntutan dalam bercerita 

d. Intonasi dan artikulasi 

e. Gerakan tubuh 

Adapun ketuntasan belajar yang peneliti laksanakan sesuai KKM 

yang sudah berlaku di SMP N 6 Pekalongan yaitu 6,6 sampai tahun 

ajaran 2007/2008. 

2. Pendekatan Kontekstual Teknik Pemodelan 

Pendekatan kontekstual teknik pemodelan merupakan pendekatan 

yang dapat digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan kontekstual yang dimaksud 

di sini adalah materi keterampilan bercerita disajikan dalam bentuk CD 
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yang ditayangkan di televisi, lalu siswa mengobservasi contoh seorang 

siswa bercerita dalam tayangan tersebut. Adapun pemodelan yang 

dimaksud di sini, model yang bisa diamati/ditiru siswa dalam berbicara 

dengan menggunakan ragam tidak formal/ragam santai melalui contoh 

tayangan tampilan model bercerita di televisi. 

Karakter pembelajaran kontekstual antara lain : 

a. Pembelajaran berbasis masalah. Sebelum memulai proses belajar-

mengajar di kelas, siswa dahulu diminta untuk mengobservasi suatu 

fenomena terlebih dan siswa diminta untuk mencatat permasalahan 

yang muncul. 

b. Memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh pengalaman 

belajar, guru memberikan penugasan yang dapat dilakukan di 

berbagai konsteks lingkungan siswa misalnya, di sekolah, keluarga 

dan lingkungan masyarakat serta penugasan siswa untuk belajar di 

luar kelas. 

c. Memberikan aktivitas kelompok belajar secara berkelompok dapat 

memperluas perspektif serta membangun kecakapan interpersonal 

untuk berhubungan dengan orang lain misalnya diskusi kelompok 

untuk memecahkan masalah. 

d. Membuat aktifitas mandiri; peserta didik diarahkan untuk mencari, 

menganalisis dan menggunakan informasi dengan sedikit atau bahkan 

tanpa bantuan guru. 
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e. Membuat aktifitas belajar bekerja sama dengan masyarakat; sekolah 

dapat melakukan kerja sama dengan institusi pemerintah/swasta dan 

orang tua siswa yang memiliki keahlian khusus untuk menjadi guru 

tamu. 

f. Menerapkan penilaian autentik; dalam pembelajaran kontekstual, 

penilaian autentik dapat membantu siswa untuk menerapkan 

informasi akademik dan kecakapan yang telah diperoleh pada situasi 

nyata untuk tujuan tertentu.  

Adapun bentuk penilaian yang dapat digunakan oleh guru 

adalah portofolio, tugas kelompok perorangan. 

Observasi atau pengamatan yang dilakukan siswa dalam 

pembelajaran keterampilan bercerita ini yaitu dengan mengisi lembar 

observasi sebagai berikut : 

No Aspek Penilaian Kategori Nilai 
1. Ekspresi 

a. Sesuai dengan isi dan suasana 

cerita 

b. Agak sesuai dengan isi dan 

suasana cerita  

c. Kurang sesuai dengan isi dan 

suasana cerita 

d. Tidak sesuai dengan isi dan 

suasana cerita 

 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 
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No Aspek Penilaian Kategori Nilai 
2. Kelengkapan isi certia 

a. Lengkap 

b. Agak lengkap 

c. Kurang lengkap 

d. Tidak lengkap 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

3. Kelancaran dan keruntutan dalam 

bercerita/bercerita 

a. Lancar dan urut 

b. Agak lancar dan agak runtut 

c. Kurang lancar dan kurang 

runtut 

d. Tidak lancar dan tidak runtut 

 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

 

Kurang 

 

4. Intonasi dan artikulasi 

a. Tepat dan jelas 

b. Agak lancar dan agak jelas 

c. Kurang tepat dan kurang jelas 

d. Tidak tepat dan tidak jelas 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

5 Gerakan tubuh 

a. Memperjelas cerita dan tidak 

berlebihan 

b. Memperjelas cerita tetapi 

berlebihan 

 

Sangat baik 

 

Baik 
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No Aspek Penilaian Kategori Nilai 
c. Kurang memperjelas cerita 

tetapi tidak berlebihan 

d. Tidak memperjelas cerita dan 

berlebihan 

Cukup 

 

Kurang 

  

 Keterangan nilai : 

a. Sangat baik  85 - 100 

b. Baik   70 -   84 

c. Cukup  66 -   69 

d. Kurang    0 -   65 

Jumlah nilai keseluruhan dibagi lima 

3. Pembelajaran dengan Menggunakan Media VCD 

Pembelajaran di sini menggunakan alat bantu VCD. Dalam CD 

itu sudah dibuat hasil rekaman seorang model, yaitu siswa bercerita. 

Siswa dalam kelas itu dapat mengamati ceritanya, gerak-gerik model, 

intonasi bicara model, ekspresi model, kalimat-kalimat yang disampaikan 

dengan pengaturan suara yang tepat, sehingga siswa lebih tertarik dan 

teknik terhadap tayangan bercerita agar lebih menjiwai isi cerita yang 

dimaksud. Melalui media VCD siswa akan dituntun untuk bercerita 

secara runtut dan baik. 
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3.3 Desain Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di sini merupakan penelitian tindakan 

kelas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan cara-cara yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Dalam 

penelitian ini, perbaikan atau komunikasi yang perlu ditingkatkan 

kualitasnya adalah kemampuan serta keterampilan bercerita yang dimiliki 

oleh siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah yang ditempuh dalam 

penelitian ini adalah pemilihan strategi yakni dengan menggunakan media 

VCD. 

Percobaan penelitian menggunakan VCD in dilakukan dengan tujuan 

agar siswa mampu bercerita yang peneliti program melalui dua siklus, yang 

masing-masing siklus akan dilakukan proses dari awal sampai akhir, yaitu 

dari perencanaan sampai dengan refleksi. Adapun proses dari awal sampai 

akhir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Secara lebih rinci kegiatan-kegiatan tiap siklus penulis sampaikan 

pada bagian berikut ini. 

1. Proses Pelaksanaan Siklus I 

Proses pelaksanana pada siklus I antara lain sebagai berikut ini : 
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a. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan ini hal-hal yang dilakukan peneliti meliputi : 

1) Mengadakan koordinasi dengan siswa tentang rencana 

penelitian yang akan dilakukan. 

2) Menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan tindakan yang 

akan dilaksanakan. 

3) Menyiapkan perangkat pembelajaran yang berupa kaset CD 

beserta televisi yang sudah ada di kelas untuk menanyangkan 

program model bercerita. 

4) Menyiapkan strategi pembelajaran yaitu bagaimana cara 

mengajarkan keterampilan bercerita dengan media VCD. 

5) Menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan yaitu 

pedoman tes perbuatan, pedoman pengamatan dan kriteria 

penilaian. 

6) Menyiapkan materi yang akan diajarkan. 

b. Tindakan 

Pada tahap ini dilakukan tindakan yang telah disusun dalam 

rencana pembelajaran. Materi pembelajarannya adalah bercerita 

cerita terjemahan dari Cina. Pada tahap awal pembelajaran siswa 

diberikan apersepsi untuk mengungkap pengetahuan siswa mengenai 

bercerita, guru menuliskan hasil apersepsi tersebut dan memberikan 

penguatan, lalu guru menjelaskan tujuan pembelajaran pertemuan 

itu. 
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Selanjutnya guru menjelaskan materi bercerita mulai dari 

pemberian contoh teks cerita dengan menyebutkan unsur 

intrinsiknya, cara bercerita yang baik, memberikan sedikit contoh 

bercerita, menginformasikan penugasan, setelah itu guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya memberikan 

tanggapan. 

c. Observasi atau Pengamatan 

Observasi dilakukan oleh peneliti pada saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. Selain menyampaikan materi pembelajaran 

dan melakukan tes perbuatan, penelitian juga mengamati perilaku 

siswa selama proses pembelajaran. Aspek observasinya antara lain 

antusias siswa dalam merespon tayangan model yang diputar di 

televisi dalam pembelajaran dan sikapnya, serta respon siswa dalam 

menerima materi pembelajaran dan penjelasan-penjelasan tugas yang 

diberikan untuk pertemuan berikutnya. Pada tahap ini peneliti juga 

melakukan interprestasi, yaitu dengan cara menafsirkan perilaku 

siswa terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. 

 

d. Refleksi 

Ketika proses tindakan siklus I berakhir, kemudian peneliti 

melakukan analisis mengenai hasil tes perbuatan, observasi, 

wawancara dan membuat jurnal. Hasil analisis tersebut digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar keterampilan bercerita siswa, 
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bagaimana sikap siswa selama mengikuti pembelajaran dan kendala 

apa yang ditemui guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut. Dari hasil analisis tersebut dilakukan refleksi yang 

meliputi: 1) Pengungkapan sikap siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar, 2) Keterampilan bercerita siswa pada siklus I dan, 3) 

Pengungkapan tindakkan-tindakan yang dilakukan guru selama 

mengajar. Kekurangan pada siklus I diperbaiki pada siklus II. 

2. Proses Pelaksanaan Siklus II 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, diadakan kegiatan-kegiatan 

untuk memperbaiki rencana tindakan yang telah dilakukan. Langkah-

langkah pada siklus II pada dasarnya sama seperti langkah-langkah pada 

siklus I, tetapi ada beberapa perbedaan kegiatan pembelajaran pada  

siklus II. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan bentuk dan uji instrumen 

sebagai berikut : 

1. Bentuk Instrumen 

Ada dua bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu bentuk tes dan nontes. 
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a. Tes  

Bentuk instrumen tes yang digunakan pada penelitian ini 

adalah tes perbuatan. Siswa diminta untuk bercerita, kemudian 

peneliti menilainnya. Aspek yang dinilai dalam bercerita meliputi : 

Tabel 3.1 : Aspek penilaian keterampilan bercerita 

No. Aspek yang Dinilai Skor Maksimal 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ekspresi 

Kelengkapan isi cerita 

Kelancaran dan keruntutan dalam bercerita 

Intonasi dan artikulasi 

Gerakan tubuh   

100 

100 

100 

100 

100 

 Jumlah 500 

 

Rincian tiap aspek yang dinilai beserta rentangan skor dan 

kategori penilaiannya dirumuskan sebagai berikut : 

 
Tabel 3.2 : Kriteria penilaian keterampilan bercerita 

No Aspek Penilaian Kategori 
 

1. 
 
Ekspresi  

a. Sesuai dengan isi dan suasana cerita. 

b. Agak sesuai dengan isi dan suasana 

cerita 

c. Kurang sesuai dengan isi dan suasana 

 
 

Sangat baik 

 

Baik 
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No Aspek Penilaian Kategori 
cerita 

d. Tidak sesuai dengan isi dan suasana 

cerita 

Cukup 

 

Kurang  

2. Kelengkapan isi cerita 

a. Lengkap 

b. Agak lengkap 

c. Kurang lengkap 

d. Tidak lengkap 

 
 

Sangat baik 

Baik 

Cukup  

Kurang  

3. Kelancaran dan keruntutan dalam 

bercerita/bercerita  

a. Lancar dan urut (runtut) 

b. Agak lancar dan agak runtut 

c. Kurang lancar dan kurang runtut 

d. Tidak lancar dan tidak runtut 

 
 
 
 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

4. Intonasi dan artikulasi 

a. Tepat dan jelas 

b. Agak tepat dan agak jelas 

c. Kurang tepat dan kurang jelas 

d. Tidak tepat dan tidak jelas 

 
 

Sanga baik 

Baik 

Cukup 

 
Kurang  

5. Gerakan tubuh 

a. Memperjelas cerita dan tidak berlebihan 

b. Memperjelas cerita tetapi berlebihan  

 
 

Sangat baik 

Baik 
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No Aspek Penilaian Kategori 
c. Kurang memperjelas cerita tetapi tidak 

berlebihan 

d. Tidak memperjelas cerita dan 

berlebihan  

 

Cukup  

 

Kurang  

 

b. Nontes 

Bentuk instrumen nontes yang digunakan ada tiga macam, yaitu : 

1) Observasi 

Instrumen ini digunakan untuk mengamati keadaan, sikap dan 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran bercerita dengan 

menggunakan media pembelajaran VCD. Hal-hal yang diamati 

meliputi perilaku positif dan negatif siswa terhadap pelaksanaan 

bercerita, tanggapan positif dan negatif siswa terhadap materi 

cerita rakyat dan kegiatan belajar mengajar guru (peneliti) yang 

dalam hal ini sebagai guru kelas. 

2) Wawancara 

Adapun wawancara yang peneliti lakukan untuk mendapatkan 

informasi tentang keadaan responden dengan bertanya jawab. 

Hal ini dilakukan untuk mengambil data kualitatif. Selain itu 

wawancara juga digunakan untuk mengungkap efektivitas 

penggunaan pendekatan kontekstual teknik pemodelan dalam 

pembelajaran keterampilan bercerita dan kesulitan-kesulitan 
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yang dialami siswa ketika tampil bercerita setelah menyaksikan 

tayangan VCD di televisi, adapun aspek yang diungkap melalui 

wawancara ini adalah : 

a) Pendapat siswa tentang tayangan model dalam 

pembelajaran melalui media VCD. 

b)  Apakah model yang disajikan guru dapat membantu siswa 

dalam melaksanakan keterampilan bercerita. 

c) Dapatkah model tersebut membantu siswa untuk dapat 

bercerita dengan baik. 

d) Pendapat siswa tentang pembelajaran keterampilan 

bercerita. 

e) Kendala apakah yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 

bercerita. 

f) Apakah penyebab peningkatan atau penurunan kemampuan 

bercerita. 

 

3) Angket 

Angket dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan 

yang harus dijawab oleh siswa berkaitan dengan 

penyelenggaraan pembelajaran bercerita dengan menggunakan 

media VCD. Pilihan jawaban dipilih dengan dua pilihan 

jawaban yaitu “ya” atau jawaban “tidak”. Jawaban “ya” 

mendapat skor, sedangkan “tidak” tidak mendapat skor. 
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2. Uji Instrumen  

Instrumen yang diuji adalah tes perbuatan dan instruman non tes  

a. Instrumen Tes Perbuatan 

Aspek-aspek keterampilan bercerita sebelum di gunakan 

untuk pengambilan data dilakukan uji validitas isi dan validitas 

permukaan. Aspek-aspek keterampilan bercerita yang akan 

digunakan untuk penelitian keterampilan bercerita siswa harus diteliti 

dengan menggunakan indikator agar siswa terampil bercerita dengan 

menggunakan bahasa Indonesia ragam santai. Validitas isi dilakukan 

dengan mengkonsultasikan aspek-aspek yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan bercerita siswa kepada dosen pembimbing 

dan guru-guru sesama bidang studi untuk menguji validitas 

permukaan. Aspek-aspek tersebut disetujui untuk menilai 

keterampilan bercerita siswa. 

b. Instrumen Nontes 

Aspek-aspek yang diuji dalam Instrumen nontes sebagai berikut : 

1) Keterampilan penggunaan pendekatan kontekstual teknik 

pemodelan dalam pembelajaran keterampilan bercerita bercerita. 

2) Respon siswa terhadap pemberian model dalam pembelajaran. 

3) Keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

4) Penyebab kesulitan siswa dalam bercerita menggunakan bahasa 

yang baik. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang akan diambil dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu 

data kwantitatif dan data kwalitatif. Data kwantitatif diperoleh dengan teknik 

tes, sedangkan data kwalitatif diperoleh dengan teknis nontes. 

3.5.1  Teknik Tes 

Tes dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada siklus I dan 

siklus II. Bentuk tes yang diberikan berupa tes perbuatan yaitu 

bercerita. Pada awal pemberian materi pembelajaran siswa 

diperlihatkan tayangan model bercerita melalui televisi dengan media 

VCD. Lalu siswa disuruh memperhatikan dengan mengamati ekspresi, 

isi cerita , keruntutan cerita, intonasi dan artikulasi serta gerakan tubuh 

dari model pembelajaran tersebut. Selanjutnya beberapa siswa ditunjuk 

maju untuk bercerita sesuai tayangan model pembelajaran. Dari 

praktek bercerita itulah peneliti dapat memperoleh skor kemampuan 

bercerita siswa. 

 

3.5.2. Teknik Nontes 

Data yang akan diambil dengan teknis nontes dalam penelitian 

ini berupa minat, tanggapan dan sikap siswa terhadap pembelajaran 

bercerita dengan menggunakan media VCD. Apakah model 

pembelajaran tersebut disukai oleh siswa atau tidak. Apakah model 

pembelajaran tersebut mampu menumbuhkan motivasi siswa atau 
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tidak, dan sebagainya dikumpulkan dengan teknis non tes, yaitu berupa 

observasi, wawancara dan angket.  

 

3.6 Teknis Analisis Data 

Pada langkah analisis data ini ada dua data yaitu data kuantitatif yang 

berupa nilai tes kemampuan bercerita siswa dan data kualitatif yang berupa 

minat, tanggapan dan motivasi siswa. 

Hasil tes di kategorikan dalam rentang nilai sebagai berikut : 

No RENTANG NILAI KATEGORI 

1. 85 – 100 Sangat baik 

2. 70 – 84 Baik 

3. 66 – 69 Cukup 

4. 0 – 65 Kurang 

 

Untuk melihat persentase kemampuan bercerita siswa digunakan 

rumus sebagai berikut : 

  
 
                                        X 

 Z   =                                                                                 X 100 
                                            Y 

 
Keterangan : 

Z   =  Persentase nilai 

X =  Jumlah bobot skor 

Y =  Jumlah keseluruhan bobot skor 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diambil dari hasil tes yang diselenggarakan pada 

tiga tahap, yaitu tahap pratindakan, tindakan pada tahap siklus I dan 

tindakan pada tahap siklus II. Hasil tes pratindakan berupa keterampilan 

siswa dalam bercerita sebelum menggunakan media VCD, sedangkan hasil 

tes pada siklus I dan II berupa keterampilan bercerita siswa setelah 

menggunakan media VCD. Tes pada pratindakan penting kedudukannya 

untuk melihat hasil tes yang diselenggarakan setelah siswa diberi tindakan, 

optimal atau tidak kenaikannya. 

Perhitungan yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai 

pada pratindakan, siklus I dan siklus II. Asumsi perolehannya adalah jika 

jumlah nilai mengalami kenaikan mulai dari pratindakan, siklus I sampai 

siklus II berarti alternatif yang dipilih untuk meningkatkan keterampilan 

bercerita siswa berhasil. Simpulan itulah yang dicoba dalam penelitian ini 

yang hasil selengkapnya dituliskan berikut ini. Khusus untuk hasil tes pada 

pratindakan hanya dilaporkan nilai keseluruhan tanpa perincian. Hal ini 

dilakukan karena nilai pratindakan diperoleh sebelum penelitian dilakukan. 

Dengan demikian model nilai yang diinginkan tidak dapat diprogramkan, 

sedangkan untuk nilai pada siklus I dan II, model dan unsurnya sudah 

diprogramkan. 
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4.1.1 Pratindakan 

Tabel 4.1 : Keterampilan bercerita pada tahap pratindakan. 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai Frekuensi 
Bobot 

Nilai Persentase

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85 – 100 

70 – 84 

66 – 69 

0 – 65  

0 

2 

5 

34 

0 

140 

330 

2.142 

0 

5,4 

12,6 

82,0 

Jumlah  41 2.612 100 

Rata-rata Nilai   63,7  

 

Tes yang diselenggarakan pada pratindakan tersebut merupakan 

hasil pembelajaran yang belum menggunakan strategi pemilihan cerita 

terjemahan. Dalam tabel 3 tersebut terlihat bahwa persentase terbesar 

nilai keterampilan bercerita siswa ada dalam kategori kurang, yaitu 

dengan rentang nilai 0 – 65. Besarnya nilai pada kategori tersebut adalah 

82,0%. Itu artinya lebih dari ¾ siswa memiliki keterampilan bercerita 

yang kurang optimal. 

Kategori yang kedua adalah kategori cukup, nilai yang ada pada 

rentang nilai ini sebesar 12,6%. Kategori baik hanya diduduki nilai 

sebesar 5,4% dan kategori sangat baik belum ada yang bisa mencapainya. 

Melihat angka-angka tersebut dapat diambil simpulan sementara 

bahwa siswa yang menjadi subjek penelitian ini memiliki keterampilan 

bercerita yang masih rendah. Tanpa melihat faktor apapun yang 
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menyebabkan, kondisi ini sudah menyuratkan keharusan untuk 

memperbaikinya. Hal inilah yang kemudian memberikan alasan yang 

jelas perlunya diberi tindakan, dengan maksud agar kategori tertinggi 

yang diduduki oleh siswa bergeser ke atas, yaitu minimal ke kategori 

cukup, atau jika mungkin ke kategori baik dan sangat baik. 

Langkah yang ditempuh untuk menggeser kategori ke atas 

tersebut dengan memilih media pembelajaran yaitu dengan menggunakan 

VCD. 

4.1.2 Siklus I 

a. Data Tes 

Tabel 4.2 : Keterampilan bercerita siswa pada siklus I. 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai Frekuensi 
Bobot 

Nilai Persentase

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85 – 100 

70 – 84 

66 – 69 

0 – 65  

0 

20 

21 

0 

0 

1.414 

1.386 

0 

0 

50,5 

49,5 

0 

Jumlah  41 2.800 100 

Rata-rata Nilai   68,29  

 

Dari tabel 4 tersebut dilihat bahwa kemampuan bercerita 

siswa setelah diadakan tindakan, posisinya berubah, bahkan boleh 

dikatakan mengalami perubahan besar. Jika semula mayoritas siswa 

menduduki kategori kurang, dalam siklus I ini tidak ada siswa 
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satupun yang masih berada pada kategori kurang. Meskipun begitu 

kategori sangat baik juga belum berhasil ditempuh oleh seorang 

siswa pun. Kategori yang diduduki oleh siswa adalah kategori baik 

dan cukup. Keduanya didukung oleh jumlah siswa yang relatif sama, 

yaitu pada kategori baik ada 50,5% dan kategori cukup ada 49,5%. 

Dari angka tersebut terlihat bahwa setelah siswa diberi tindakan 

tampak ada kenaikan keterampilan bercerita yang sangat 

menakjubkan. 

Jumlah nilai yang berhasil dikumpulkan oleh siswa satu kelas 

yaitu 2.800. Namun, jika disejajarkan dengan nilai maksimal 4.100 

meskipun demikian, jika disejajarkan dengan rintangan nilai masing-

masing kategori, nilai tersebut berada pada tingkat lebih dari cukup. 

Seluruh nilai yang didapatkan dari lima aspek, yaitu ekspresi, 

kelengkapan isi cerita, kelancaran dan keutuhan dalam bercerita, 

intonasi dan artikulasi serta gerakan tubuh. Hasil tes dari masing-

masing aspek tersebut dipaparkan berikut ini. 

1) Ekspresi  

Tabel 4.3 : Persentase nilai ekspresi 

No. Kategori 
Rentang 

Skor Frekuensi 
Bobot 

Nilai Persentase

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

17 – 20 

14 – 16 

11 – 13 

0 – 10  

0 

26 

15 

0 

0 

398 

186 

0 

0 

68,2 

31,8 

0 
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Jumlah  41 584 100 

Rata-rata Nilai   14,2  

Nilai   71  

Nilai yang berhasil dikumpulkan siswa satu kelas adalah 

584, nilai maksimal yang didapat adalah 820, ini berarti nilai 

dalam satu kelas tersebut belum maksimal. Namun, posisinya 

termasuk kategori di atas garis tengah antara nilai minimal dan 

nilai maksimal. Hal itu menunjukkan bahwa nilai ekspresi ada 

pada rentang nilai di atas kurang. 

Jika dilihat nilai ekspresi dari kategori yang ada, tampak 

bahwa kategori sangat baik memang tidak berhasil dicapai oleh 

siswa. Akan tetapi, bila kita mengamati kategori baik yang 

dicapai siswa menunjukkan nilai 398 atau berada pada rentang 

68,2%, kategori cukup dicapai oleh siswa dengan nilai 186 

dengan rentang 31,8% dan kategori kurang sudah tidak ada, 

maka hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian siswa sudah 

baik kemampuan ekspresinya. 

2) Kelengkapan isi cerita 

Tabel 4.4 : Persentase nilai kelengkapan isi cerita 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai Frekuensi 
Bobot 

Nilai Persentase

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

17 – 20 

14 – 16 

11 – 13 

0 – 10  

0 

26 

15 

0 

0 

398 

186 

0 

0 

68,2 

31,8 

0 
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Jumlah  41 584 100 

Rata-rata Nilai   14,2  

Nilai   71  

Presentase nilai kelengkapan isi cerita rata-rata baik. 

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa memang kategori sangat 

baik belum muncul dan kategori kurang juga tidak ada. Jadi 

hanya kategori baik dan cukup saja yang bisa dicapai siswa. Jika 

dibandingkan antara nilai nilai pada kategori baik dan pada 

kategori cukup tampak bahwa 68,9% ada pada kategori baik dan 

31,1 ada pada kategori cukup. Jika kedua kategori dirata-rata, 

maka nilai tengahnya ada diantara cukup dan baik. Meskipun 

tidak begitu istimewa persentase nilai kelengkapan isi cerita 

sudah termasuk baik. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang 

dilakukan sudah menunjukkan keberhasilan. 

3) Kelancaran dan keruntutan dalam bercerita 

Tabel 4.5 : Persentase nilai kelancaran dan keruntutan 

No. Kategori 
Rentang 

Skor Frekuensi 
Bobot 

Nilai Persentase

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

17 – 20 

14 – 16 

11 – 13 

0 – 10  

0 

28 

13 

0 

0 

424 

168 

0 

0 

71,62 

28,38 

0 

Jumlah  41 592 100 

Rata-rata Nilai   14,4  

Nilai   72  
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Dari tabel tujuh ini menunjukkan bahwa nilai kelancaran  

dan keruntutan dalam bercerita masih seimbang dengan aspek 

sebelumnya. Nilai yang dicapai masih menduduki kategori baik 

dan cukup. 

Pada aspek kelancaran dan keruntutan dalam bercerita, 

nilai yang terkumpul secara keseluruhan pun di atas garis tengah 

antara nilai maksimal dan minimal adalah 410, sedangkan 

jumlah kelancaran dan keruntutan dalam bercerita yang berhasil 

dicapai adalah 592. Angka inipun sudah dapat diklasifikasikan 

bahwa kelancaran dan keruntutan dalam bercerita siswa sudah 

cukup baik. 

4) Intonasi dan Artikulasi 

Tabel 4.6 : Persentase nilai intonasi dan artikulasi 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai Frekuensi 
Bobot 

Nilai Persentase

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

17 – 20 

14 – 16 

11 – 13 

0 – 10  

0 

26 

15 

0 

0 

413 

191 

0 

0 

68,4 

31,6 

0 

Jumlah  41 604 100 

Rata-rata Nilai   14,7  

Nilai   74  

 

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai intonasi dan artikulasi 

siswa dalam bercerita sudah baik. Lebih dari 50% siswa 
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menduduki kategori baik, tepatnya yaitu 68,4% dan sisanya 

menduduki kategori cukup. Ini membuktikan bahwa dari segi 

intonasi dan artikulasi, kemampuan bercerita siswa sudah baik. 

Ukuran cukup baik ini jika dilihat dari sudut pandang 

pendengar adalah dapat secara baik ditangkap oleh pendengar 

atau penonton. Kata-kata atau kalimat yang diucapkan dapat 

ditangkap secara jelas oleh pendengar. 

5) Gerakan Tubuh 

Tabel 4.7 : Persentase nilai gerakan tubuh 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai Frekuensi 
Bobot 

Nilai Persentase

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

17 – 20 

14 – 16 

11 – 13 

0 – 10  

0 

33 

8 

0 

0 

522 

102 

0 

0 

83,7 

16,3 

0 

Jumlah  41 624 100 

Rata-rata Nilai   15,2  

Nilai   76  

 

Kemampuan siswa dalam bercerita dari segi unsur 

gerakan tubuh lebih baik nilainya dibandingkan dengan unsur 

intonasi dan artikulasi. Ini dapat kita lihat pada tabel 9 bahkan 

lebih dan ¾ siswa menduduki kategori baik dalam unsur ini 

yaitu 83,7% dan sisanya 16,3% menduduki kategori cukup. 
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Dilihat dari jumlah siswa yang menduduki kategori baik 33 

siswa, sedangkan 8 siswa menduduki kategori sangat baik. 

Melihat angka-angka tersebut untuk sementara dapat 

disimpulkan bahwa mental anak dalam bercerita sudah baik. Hal 

ini terlihat gerakan tubuh tidak lagi kaku, karena ada anak-anak 

yang kreatif menggunakan alat bantu peraga misalnya boneka, 

gambar dan lain sebagainya. 

b. Data Nontes 

Data nontes diperoleh melalui observasi, wawancara dan 

angket. Data yang diperoleh melalui teknik non tes tersebut disajikan 

berikut ini. 

1) Observasi 

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan terhadap 

praktik bercerita setelah diberi tindakan, baik pada siklus I 

maupun pada siklus II. Aspek pertama yang diamati sikap dan 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran bercerita dengan 

menggunakan media VCD. Pengamatan yang lain meliputi 

perilaku positif dan negatif siswa terhadap pelaksanaan 

pembelajaran bercerita, tanggapan positif dan negatif siswa 

terhadap materi cerita rakyat dan kegiatan belajar mengajar dari 

guru (peneliti) yang dalam hal ini sebagai guru kelas. 

Dalam siklus II ini, sikap dan tanggapan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung terdeskripsi melalui observasi. 
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Selama proses pembelajaran berlangsung, tidak semua sikap dan 

tanggapan siswa bersifat baik. Beberapa siswa ada yang 

berbicara sendiri dengan teman lain sehingga proses 

pembelajaran agak terganggu, tetapi setelah guru menyetel VCD 

yang ditayangkan melalui televisi, siswa mulai bersikap tenang 

dan memperhatikan tayangan televisi tersebut dan tanggapan 

mereka sangat baik. Mereka dengan antusias menyaksikan 

tayangan model di televisi dengan baik, bahkan terpaku serta 

terharu dengan model bercerita melalui media VCD. Mereka 

juga tertarik  dengan materi cerita rakyat yang diberikan melalui 

media VCD tersebut, walau ada satu, dua siswa yang mengikuti 

tetapi sambil bicara. Selain itu, ada beberapa siswa yang 

meminta disetelkan lagi karena tertarik dengan cerita dan model 

yang bercerita dari media VCD tersebut. Mereka ada yang 

berkomentar dengan berkata, “Wah, asyik, Bu sekali lagi!” 

Selain itu, ketika guru menunjuk salah satu siswa maju 

untuk membawakan dongeng tersebut, ada keraguan tampil dari 

siswa bercerita, sehingga belum berani dengan leluasa dalam 

bercerita. Akan tetapi, beberapa siswa yang maju selanjutnya 

sudah lebih baik. Pada pertemuan berikutnya yang sekaligus 

dilanjutkan dengan penelitian, ternyata tampilan dari masing-

masing anak/siswa cukup baik, bahkan ada beberapa siswa 

dalam penampilannya kreatif dengan menggunakan peraga, 
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yaitu boneka, gambar/lukisan dan ada juga yang membuat 

orang-orangan dengan kardus yang dimainkan seperti wayang. 

Jadi dari pengamatan penelitian dapat disimpulkan bahwa 

siswa-siswa dalam mengikuti pembelajaran, meskipun pada 

awalnya tampil kurang percaya diri, belum berekspresi secara 

optimal, tidak berani bersuara keras, ternyata setelah dilakukan 

pendekatan dan diberikan kegiatan yang lebih baik yaitu dengan 

media VCD, akhirnya siswa sebagian besar bisa tampil lebih 

baik. 

Berikut ini table observasi Siklus I : 

No Aspek Observasi Frekuensi Presentase 

 

1. 

 

2. 

 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 

Sikap Positif 

Siswa aktif bertanya ketika 

selesai tanyangan media VCD 

Siswa serius dalam mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai 

akhir 

Siswa merespon positif 

terhadap teknik pemodelan 

bercerita memaluli media 

VCD  

Siswa mampu bercerita secara 

baik 

 

 

7 

 

 

26 

 

 

 

33 

 
 
36 
 

 

 

17.07% 

 

 
 
63.41% 
 
 
 
 
 
 
 
80.49% 
 
 
 
87.80% 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
7. 
 
8. 

Sikap Negatif 

Siswa kurang serius saat 

pembelajaran bercerita (siswa 

mendengarkan tetapi banyak 

gerak) 

Siswa bercerita terlalu singkat 

Siswa bercerita tanpa ekspresi 

Siswa mau maju bercerita 

tetapi minta diulang lagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.76% 
 
9.76% 
 
9.76% 
 
 
 
17.07% 

 

2) Wawancara  

Melalui wawancara terungkap bahwa rata-rata senang 

dengan pembelajaran bercerita menggunakan media VCD. Hal 

ini disebabkan sebagian besar siswa senang dengan materi cerita 

yang disajikan, yaitu cerita terjemahan dari negeri Cina. Cerita 

rakyat memang disenangi, tetapi karena siswa yang 

diwawancarai peneliti sudah banyak mengenal cerita rakyat dari 

berbagai media misalnya koran, televisi dan buku-buku cerita 

rakyat dari sekolahnya. 

Dari instrument wawancara tersebut peneliti sajikan 

sebagai berikut. 

Menurut semua siswa tayangan model dalam 

pembelajaran melalui media VCD memang menyenangkan, 
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karena mereka bisa melihat secara jelas alur cerita yang 

ditayangkan. Mereka juga mengatakan bahwa model yang 

ditayangkan sangat membantu dalam melaksanakan 

keterampilan bercerita dengan baik. Sebagian besar siswa 

menyampaikan bahwa pembelajaran keterampilan bercerita 

mampu mengembangkan tingkat kecerdasan emosional, artinya 

mereka secara emosional tampak ada hubungan antara siswa dan 

cerita yang disampaikan sehingga respon yang dialami mampu 

mengubah perilaku siswa menjadi lebih aktif dalam 

pembelajaran. 

Kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 

bercerita antara lain ketika pada awal tampil dalam penilaian 

sebagian besar siswa merasa grogi sehingga membuat kurang 

percaya diri, tetapi hal itu timbul hanya sesaat pada detik-detik 

memulai bercerita, selanjutnya bisa lancar. Selain itu kendalanya 

yaitu pada suara. Sebagian siswa enggan bersuara lepas, artinya 

apa yang disampaikan dalam bercerita masih ada yang kurang 

optimal dalam mengucapkan. 

Ada pun yang menyebabkan peningkatan kemampuan 

bercerita siswa dalam hal pembelajaran ini adalah hal 

pembelajaran ini adalah tingkat emosional anak untuk mencoba 

mencontoh model dari tayangan televisi tersebut karena 

tampilan model itu baik dari fisiknya maupun baik dalam 
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berekspresi dan menguasai cerita yang diampaikan. Jadi siswa 

benar-benar terhipnotis dengan jalan cerita yang disampaikan. 

3) Angket 

Melalui angket diperoleh hasil sebagai berikut. Kesulitan 

yang paling banyak dihadapi siswa dalam pembelajaran 

bercerita, yaitu ketika siswa diberi penugasan mencari dan 

memilih cerita yang akan disampaikan. Mereka banyak yang 

ingin mencari cerita terjemahan yang menarik seperti tayangan 

model dalam VCD. Namun, keterbatasan siswa untuk mencari 

cerita terjemahan yang kebanyakan di media cetak itulah 

hambatannya. Persediaan buku cerita terjemahan di 

perpustakaan memang terbatas dibandingkan buku cerita rakyat. 

Siswa sulit mencari buku cerita terjemahan di luar perpustakaan 

karena mereka kurang mampu untuk membeli buku-buku 

tersebut. Mereka ingin memilih cerita terjemahan karena mereka 

menganggap cerita rakyat sudah sering dibaca dan dilihat lewat 

tayangan televisi sehingga mereka ingin mencoba yang lain di 

negeri kita. Mereka berpendapat bahwa cerita rakyat sudah 

biasa. 
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4) Refleksi Siklus I 

Melihat angka-angka nilai dari hasil tindakan siklus I 

untuk sementara dapat peneliti simpulkan bahwa mental anak 

dalam bercerita sudah baik. Hal ini terlihat dari perkembangan 

nilai yang ada baik tiap-tiap aspek kriteria nilai maupun secara 

keseluruhan sudah lebih dari nilai pratindakan, yaitu dari 63,7 

menjadi 68,29. Jadi sudah melebihi nilai KKM yang ada. 

 

4.1.3 Siklus II 

c. Data Tes 

Meskipun tidak ada satu siswa pun yang menduduki kategori 

kurang dan karena belum ada kategori sangat baik, maka peneliti 

melakukan tindakan siklus II. Akan tetapi, memang hasilnya 

ternyata ada peningkatan meskipun sedikit. Pelaksanaan tindakan 

pada siklus II ini akan peneliti paparkan data tes sebagai berikut. 

Tabel 4.8 : Persentase nilai keterampilan bercerita siswa pada 

siklus II. 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai Frekuensi 
Bobot 

Nilai Persentase

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85 – 100 

70 – 84 

66 – 69 

0 – 65 

0 

29 

11 

0 

0 

2.261 

754 

0 

0 

74,9 

25,1 

0 

Jumlah  41 3.015 100 

Rata-rata Nilai   73,5  
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Dari tabel 10 menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan 

tindakan pada siklus II, kategori sangat baik belum dihasilkan. Jadi 

belum ada yang menduduki rentang nilai 85 – 100. Meskipun 

demikian sudah ada perubahan yang dapat kita lihat pada tabel 10 

yaitu rata-rata nilai sudah ada peningkatan, yaitu pada siklus I rata-

rata nilai 68,29 ini berarti menunjukkan keterampilan 

bercerita/mendorong sudah lebih baik dan tindak siklus II telah 

membuktikannya. 

Selanjutnya data tes masing-masing aspek akan peneliti 

paparkan berikut ini. 

1) Ekspresi  

Tabel 4.9 : Persentase nilai ekspresi 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai Frekuensi 
Bobot 

Nilai Persentase

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

17 – 20 

14 – 16 

11 – 13 

0 – 10  

0 

28 

13 

0 

0 

428 

167 

0 

0 

71,9 

28,1 

0 

Jumlah  41 595 100 

Rata-rata Nilai   14,5  

Nilai   73  

 

Nilai tabel di atas memperlihatkan bahwa kategori baik 

sudah meningkat dibandingkan tindakan pada siklus I, yaitu dari 
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nilai rata-rata nilainya 14,2 menjadi 14,5. Begitu halnya pada 

kategori baik dari 68,2 menjadi 71,9. 

2) Kelengkapan isi cerita 

Tabel 4.10 : Persentase nilai kelengkapan isi cerita 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai Frekuensi 
Bobot 

Nilai Persentase

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

17 – 20 

14 – 16 

11 – 13 

0 – 10  

0 

33 

8 

0 

0 

526 

102 

0 

0 

83,8 

16,2 

0 

Jumlah  41 628 100 

Rata-rata Nilai   15,3  

Nilai   77  

 

Persentase kenaikan tabel ini pada kelengkapan isi cerita 

mengalami kenaikan yang cukup baik. Paling tidak jika 

dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai pada siklus I 

masih lebih tinggi. Siswa yang menduduki kategori baik ada 

sejumlah 33 siswa. Itu menandakan bahwa masih ada 8 siswa 

yang termasuk kategori cukup. Dan ke 8 anak itu 

mengumpulkan nilai 102 berarti masih 16,2% dari kategori 

cukup. 
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3) Kelancaran dan keruntutan dalam bercerita  

Tabel 4.11 : Persentase kelancaran dan keruntutan bercerita. 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai Frekuensi 
Bobot 

Nilai Persentase

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

17 – 20 

14 – 16 

11 – 13 

0 – 10  

0 

35 

6 

0 

0 

558 

76 

0 

0 

88,0 

12,0 

0 

Jumlah  41 634 100 

Rata-rata Nilai   15,5  

Nilai   78  

 

Aspek kelancaran dan keruntutan dalam bercerita pada 

siklus II ini juga belum berhasil mengangkat anak pada kategori 

sangat baik. Siswa yang menduduki kategori baik cukup banyak, 

yaitu sejumlah 35 siswa yang persentase nilai 88,00%. Itu 

artinya lebih dari ¾ siswa nilai kelancaran dan keruntutannya 

ada pada kategori baik. Selebihnya yaitu sejumlah 6 siswa yang 

dalam hal ini sama besarnya dengan 12,00% menduduki 

kategori cukup. 

Dilihat dari jumlah keseluruhan nilai yang dicapai pun 

sudah baik, yaitu sebesar 634. Jika dibandingkan dengan nilai 

maksimal yang dapat dicapai, yaitu sebesar 820, angka tersebut 

memang masih cukup jauh. Namun demikian, angka tersebut 

sudah berada cukup jauh di atas garis tengah nilai yang dapat 

dicapai, yaitu 410. Lebih tepat lagi dapat disebutkan bahwa nilai 
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yang dicapai di sini berada antara garis tengah nilai dan nilai 

maksimal yang dapat dicapai. 

4) Intonasi dan artikulasi 

Tabel 4.12 : Persentase nilai intonasi dan artikulasi. 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai Frekuensi 
Bobot 

Nilai Persentase

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

17 – 20 

14 – 16 

11 – 13 

0 – 10  

0 

36 

5 

0 

0 

572 

64 

0 

0 

89,9 

10,1 

0 

Jumlah  41 636 100 

Rata-rata Nilai   15,5  

Nilai   78  

 

Lebih dari ¾ siswa menduduki kategori baik dalam unsur 

intonasi dan artikulasi pada siklus II ini. Jumlah siswa yang 

menduduki kategori baik ada 36 anak yang berhasil 

mengumpulkan nilai 572 atau sama dengan 89,9%. Sisanya yaitu 

sebanyak 5 siswa menduduki kategori cukup dengan nilai 

persentase 10,1%. Angka tersebut memperlihatkan bahwa tidak 

ada seperempat jumlah siswa yang menduduki kategori cukup. 

5) Gerakan tubuh 

Tabel 4.13 : Persentase nilai gerakan tubuh 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai Frekuensi 
Bobot 

Nilai Persentase

1. 

2. 

Sangat baik 

Baik 

17 – 20 

14 – 16 

0 

37 

0 

590 

0 

92,2 
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3. 

4. 

Cukup 

Kurang 

11 – 13 

0 – 10  

4 

0 

50 

0 

7,8 

0 

Jumlah  41 640 100 

Rata-rata Nilai   15,6  

Nilai   79  
 

Tabel 15 menunjukkan bahwa gerakan tubuh siswa pada 

saat bercerita sudah bagus pada siklus II ini. Sebanyak 37 siswa 

atau jika dilihat dari persentase nilai yang mampu dicapai yaitu 

92,2 berhasil menduduki kategori baik. Selebihnya yaitu 4 siswa 

atau sebanyak 7,8% menduduki kategori cukup. Hal ini 

menunjukkan bahwa kategori persentase siswa sangat baik tetap 

belum bisa diduduki siswa meskipun kategori baiknya sudah 

90% lebih. 

b. Data Nontes 

Data nontes diperoleh melalui observasi, wawancara dan 

angket. Data yang diperoleh melalui teknik nontes tersebut disajikan 

berikut ini. 

1) Observasi 

Pada siklus II ini observasi yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah observasi terhadap praktik bercerita siswa setelah diberi 

tindakan yaitu dengan strategi pemilihan cerita terjemahan. Aspek 

pertama yang diamati adalah bagaimana siswa mengamati dan 

memperhatikan cerita tersebut. Setelah siswa mendapat pengarahan 

guru tentang penggunaan peraga, rata-rata anak memperhatikan 

dengan serius dan sangat antusias. Keseriusan anak tampak ketika 
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anak disuruh maju satu persatu. Anak sudah banyak yang siap 

dengan alat peraga yagn bervariasi. Ketika siswa tampil bercerita, 

ada yang menggunakan boneka, ada yang menggunakan 

gambar/lukisan yang terbuat dari kertas dan kardus. Akan tetapi, 

ada pula yang tidak menggunakan peraga dan jumlahnya sedikit. 

Dalam penguasaan materi meningkat cukup baik, karena 

siswa tidak lagi menghafalkan cerita, karena mereka senang 

membawakan cerita sesuai pilihannya. Hanya sedikit siswa yang 

tampilannya kurang optimal meskipun mereka sudah berusaha 

dengan baik. Hal inilah yang kadang mengganggu kelancaran, 

karena melebihi waktu yang telah ditentukan yaitu maksimal 5 

menit. 

Kejelasan ucapan dalam bercerita sudah baik. Apa yang 

diucapkan siswa sudah dapat didengar secara jelas dengan 

penguasaan panggung atau blocking. Sudah banyak siswa yang 

tidak lagi kaku dan grogi di depan kelas. Ekspresi wajah meskipun 

tidak sempurna untuk ukuran siswa SMP kelas VII sudah sangat 

baik. Demikian juga dengan keruntutan dalam bercerita. Antara 

bagian cerita yang satu dengan yang lain berkesinambungan secara 

logis dan mudah diikuti. 

Meskipun siswa tidak tegang dan tidak kaku, beberapa 

siswa dalam bercerita masih ada gerakan tubuhnya yagn belum 

sesuai, karena siswa masih ada yang sedikit  malu, sehingga kurang 

bebas bergerak di depan kelas. 
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Berikut ini table observasi Siklus II : 

No Aspek Observasi Frekuensi Presentase 

 

1. 

 

2. 

 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
7. 
 
8. 

Sikap Positif 

Siswa aktif bertanya ketika 

selesai tanyangan media VCD 

Siswa serius dalam mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai 

akhir 

Siswa merespon positif 

terhadap teknik pemodelan 

bercerita memaluli media 

VCD  

Siswa mampu bercerita secara 

baik 

Sikap Negatif 

Siswa kurang serius saat 

pembelajaran bercerita (siswa 

mendengarkan tetapi banyak 

gerak) 

Siswa bercerita terlalu singkat 

Siswa bercerita tanpa ekspresi 

Siswa mau maju bercerita 

tetapi minta diulang lagi 

 

 

11 

 

 

35 

 

 

 

38 

 
 
39 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
4 

 

 

26.83% 

 

 
 
85.37% 
 
 
 
 
 
 
 
92.68% 
 
 
 
95.13% 
 
 
 
 
 
 
 
4.88% 
 
4.88% 
 
4.88% 
 
 
 
 
 
9.76% 
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2) Wawancara 

Melalui wawancara pada siklus kedua ini, hasil wawancara 

diketahui bahwa siswa tetap merasa senang  dengan pembelajaran 

bercerita melalui media VCD, karena model yang ditayangkan 

serta cerita yang disampaikan betul-betul menarik perhatian siswa. 

Mereka senang karena cerita terjemahan mereka anggap masih 

sedikit dan buku-buku cerita yang ada di perpustakaan sekolah 

masih kurang banyak, kalau dibandingkan dengan kebutuhan siswa 

kelas VII yang ada sekarang ini. 

Kesulitan yang dialami siswa, masih berkisar pada 

penguasaan materi. Mereka rata-rata susah untuk meringkas materi 

untuk waktu lima menit sehingga agak terganggu kelancaraan 

penguasaan materi cerita. Demikian juga dengan media VCD yang 

digunakan. Anak cenderung ingin ditayangkan sekali lagi dan lebih 

senang menikmati tayangan cerita tersebut.  

3) Angket 

Angket yang digunakan peneliti di sini berupa pertanyaan 

tertulis yang harus dijawab dengan pilihan “ya” atau “tidak”. 

Melalui angket dalam siklus II ini diperoleh hasil sebagai berikut. 

Kesulitan yang dihadapi siswa masih berkisar pada saat siswa 

ditugasi mencari dan memilih cerita. Meskipun guru sudah 

memberi kebebasan memilih cerita, masih ada kesulitan karena 

faktor ekonomi dan faktor tempat tinggal yang jauh dari kota, 

itulah hambatannya. Selain itu jumlah buku di perpustakaan 

dibandingkan banyaknya siswa masih belum mencukupi, sehingga 
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guru menyarankan mencari di pasar loak, akhirnya siswa pun bisa 

mendapat materi cerita melalui buku-buku atau majalah dan juga 

koran-koran bekas di pasar tradisional. 

Keaktifan siswa terus meningkat, baik keaktifan dalam 

bercerita maupun dalam mendengarkan cerita-cerita temannya 

ketika tampil di depan kelas. 

Respon siswa lebih positif lagi. Demikian juga dengan 

suasana pembelajarannya lebih kondusif dan lebih hidup. Mereka 

bisa menikmati cerita-cerita teman yang bervariasi.  

 
c. Refleksi Siklus II 

Melalui perjalanan proses pembelajaran pada siklus II dapat 

peneliti sampaikan bahwa hasil tindakan siklus kedua memang betul-

betul menggembirakan. Hal ini terlihat dari perubahan nilai 

ketrampilan bercerita siswa baik dari nilai keseluruhan maupun nilai 

tiap-tiap aspeknya semua mengalami perubahan. Begitu juga dengan 

hasil pengamatan, siswa lebih baik dalam berekspresi waktu bercerita 

kelengkapan isi cerita lebih berkembang. 

Selanjutnya untuk kelancaran dan keruntutan dalam bercerita ini lebih 

baik, ini disebabkan karena ketertarikan anak pada cerita yang 

disampaikan. Baik intonasi dan artikulasi serta gerakan tubuh dalam 

bercerita siswa juga lebih baik. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Peningkatan Keterampilan Bercerita Siswa dengan 

Menggunkan Media VCD. 

Peningkatan yang terjadi yang peneliti amati dari segi nilai 

memang cukup banyak, yaitu dari nilai-nilai tiap aspek selalu 

mengalami peningkatan. Ini terbukti dari pratindakan nilai rata-rata 

aspek, yaitu 63 – 73 setelah dilakukan tindakan pada siklus I 

berubah menjadi 72,80. selanjutnya pada siklus II nilai rata-rata 

seluruh aspeknya pun berubah menjadi 77. Jadi perubahan yang 

terjadi memang cukup baik meskipun dari kategori ini belum ada 

siswa yang termasuk klasifikasi sangat baik. Hal ini membuktikan 

bahwa pembelajaran keterampilan bercerita dengan pendekatan 

kontekstual fokus pemodelan dengan media VCD memang benar-

benar ada hasilnya. 

Berdasarkan aspek yang dinilai, secara umum pembahasan dapat 

dilakukan dengan memperhatikan tabel berikut. 
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Tabel 4.14 : Persentase skor dari pratindakan, siklus I, sampai siklus II 

Nilai Perkembangan 

No. Aspek yang Dinilai 

Pr
at

in
da

ka
n 

Si
kl

us
 I 

Si
kl

us
 II

 

Si
kl

us
 I 

- P
ra

tin
da

ka
n 

Si
kl

us
 II

 - 
Si

kl
us

 I 

Si
kl

us
 II

 - 
Pr

at
in

da
ka

n 

1 Ekspresi 63,73 71 73 7,27 2 9,27

2 Kelengkapan isi cerita 63,73 71 77 7,27 6 13,27

3 
Kelancaran dan 
keruntutan cerita 63,73 72 78 8,27 6 14,27

4 Intonasi dan artikulasi 63,73 74 78 10,27 4 14,27

5 Gerakan tubuh 63,73 76 79 12,27 3 15,27

  Jumlah 318,65 364 385 45,35 21 66,35

  Rata-rata 63,73 72,80 77 9,07 4,20 13,27
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum ada 

peningkatan pada semua aspek kemampuan bercerita siswa setelah 

diberi tindakan strategi penayangan VCD dengan tayangan model 

bercerita dengan materi cerita terjemahan.  

Pada saat pratindakan, jumlah nilai pada semua aspek yang 

dinilai hanya memperoleh skor 318,65 dengan rata-rata 63,73. Hal ini 

berarti keterampilan bercerita siswa paling banyak berada dalam 

kategori kurang. Setelah diberi tindakan, yaitu pada siklus I, jumlah 

skornya menjadi 364 dan rata-ratanya menjadi 72,80. Ada kenaikan 

yang signifikan yaitu sejumlah 45,35 dengan rata-rata kenaikan 9,07. 
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Kenaikan yang cukup besar ini terjadi karena berdasarkan hasil 

observasi ternyata para siswa mulai antusias menyimak tayangan. 

Mereka konsentrasi menyaksikan mulai dari awal sampai akhir. 

Bahkan, ada yang minta ditayangulangkan. Jadi materi dongeng yang 

harus mereka pahami terserap secara penuh. Siswa tidak lagi menghafal 

materi dongeng yang akan diceritakan tetapi berusaha 

memahaminya.Dari hasil wawancara pun terungkap bahwa siswa amat 

senang menyaksikan tayangan materi bercerita ini. Kesenangan ini juga 

punya andil yang cukup besar dalam kenaikan skor ini.  

Pada siklus II jumlah skor menjadi 385 dengan rata-rata 77. Ada 

kenaikan jumlah skor dari siklus I sebanyak 21 dengan rata-rata 4,20. 

Kenaikan pada siklus ini memang tidak sebanyak kenaikan dari 

pratindakan ke siklus I. Hal ini bisa dipahami mengingat siklus ini 

merupakan lanjutan dari siklus sebelumnya. Yang terjadi pada siklus II 

ini adalah upaya mengoptimalkan strategi/tindakan yang digunakan. 

Dari hasil observasi terlihat para siswa sudah mengembangkan 

kreativitasnya dengan mulai menggunakan alat peraga yang dapat 

mereka gunakan dalam bercerita. Alat peraga mereka bervariasi 

tergantung kreativitas mereka. Oleh karena mereka telah paham 

materinya, tidak menghafal, kesiapan berceritanya pun lebih bagus.  

Pada akhirnya, perbedaan jumlah skor pada saat pratindakan 

dengan siklus II terlihat cukup besar. Saat pratindakan jumlah skor 

hanya 318,65 dengan rata-rata sebesar 63,73, sedangkan setelah siklus 
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II menjadi 385 dengan rata-rata sebesar 77. Ada kenaikan skor sebesar 

66,35 dan rata-ratanya 13,27. Jadi, terlihat adanya kenaikan skor yang 

signifikan setelah para siswa diberi tindakan ini. Dengan demikian 

terbukti bahwa pendekatan kontekstual dengan fokus pada pemodelan 

melalui media VCD ini terbukti meningkatkan keterampilan bercerita. 

 

 
4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa Setelah Mengikuti Pembelajaran 

Keterampilan Bercerita. 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan memang 

pembelajaran bercerita tersebut memang mampu mengubah 

perilaku siswa. Salah satu contoh yang peneliti amati ketika 

mengikuti pembelajaran bercerita sebelum disetelkan VCD anak-

anak ada yang masih bercakap-cakap, tetapi ketika disetelkan VCD 

dengan model yang ditayangkan, mereka akhirnya bersikap tenang 

dan memperhatikan penuh antusias. Bahkan ada beberapa siswa 

yang meminta disetelkan lagi karena merasa asyik dengan 

tayangan VCD tersebut. Selain itu ketika guru menunjuk beberapa 

siswa untuk mencoba tampil memang ada satu, dua anak yang 

masih agak ragu dan belum berani, tetapi selanjutnya siswa yang 

maju berikutnya sudah lebih baik. Bahkan ada beberapa siswa 

yang dalam penampilannya cukup kreatif. Ketika penilaian 

dilakukan, siswa cukup kreatif, yaitu ada yang menggunakan 

peraga dan bervariasi, yaitu menggunakan lukisan, boneka dan ada 
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yang membuat orang-orangan yang dimainkan seperti wayang. 

Selain itu keseriusan siswa tampak sekali karena karena mereka 

sangat antusias. Penguasaan materi pun tampak sekali karena siswa 

tidak menghafal lagi dan mereka membawakan cerita sesuai 

pilihan hatinya sesuai pengalaman  

Tabel 4.15 : Peningkatan Hasil Observasi dari Siklus I ke siklus  

II Sikap Positif. 

No Aspek Observasi Siklus I Siklu II Pratindakan 

1.  

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Siswa aktif bertanya 

ketika selesai 

tanyangan media VCD 

Siswa serius dalam 

mengikuti 

pembelajaran dari awal 

sampai akhir 

Siswa merespon positif 

terhadap teknik 

pemodelan bercerita 

memaluli media VCD  

Siswa mampu bercerita 

secara baik. 

 
 
 
 
17.07% 
 
 
 
 
 
 
 
63.41% 
 
 
 
 
 
 
 
80.49% 
 
 
 
87.80% 

 
 
 
 
26.83% 
 
 
 
 
 
 
 
85.37% 
 
 
 
 
 
 
 
92.68% 
 
 
 
95.13% 

 
 
 
 
9.76% 
 
 
 
 
 
 
 
26.83% 
 
 
 
 
 
 
 
12.19% 
 
 
 
12.2% 

 Jumlah  

Nilai  rata - rata 

248.77%

60.68% 

297.77% 

72.63% 

60,98% 

11.95% 
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Tabel 4.16 : Peningkatan Hasil Observasi dari Siklus I ke 

siklus II Sikap Negatif. 

No Aspek Observasi Siklus I Siklu II Pratindakan 

1.  

 

 

2. 

 

3 

4. 

Siswa kurang serius 

saat pembelajaran 

bercerita (siswa 

mendengarkan tetapi 

banyak gerak) 

Siswa bercerita terlalu 

singkat 

Siswa bercerita tanpa 

ekspresi 

Siswa mau maju 

bercerita tetapi minta 

diulang lagi 

 
 
 
 
9.76% 
 
 
 
 
 
 
 
9.76% 
 
 
 
9.76% 
 
 
 
 
 
17.07% 

 
 
 
 
4.88% 
 
 
 
 
 
 
 
4.88% 
 
 
 
4.88% 
 
 
 
 
 
4.76% 
 
 
 

 
 
 
 
4.88% 
 
 
 
 
 
 
 
4.88% 
 
 
 
4.88% 
 
 
 
 
 
7.31% 
 
 
 
 

 Jumlah  

Nilai  rata - rata 

46.35% 

60.68% 

24.4% 

72.63% 

21.95% 

11.95% 

 

Pada tabel hasil observasi di atas membuktikan bahwa ada 

peningkatan sikap positif yaitu keaktifan bertanya setelah 

tanyangan media VCD dilaksanakan yaitu dari 17.7% menjadi 
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26.83%. Begituhalnya pada keseriusan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran yaitu ada peningkatan dari 63.41% menjadi 85.37%. 

Respon positif terhadap teknik pemodelan melalui tanyangan 

VCDpun meningkat dari 87.80% menjadi 92.68%. Akhirnya pada 

Kemampuan berceritapun meningkat dari 87.80% menjadi 

95.13%.  Sehingga jumlah nilai rata – rata seluruhnya dari siklus I 

ke siklus II adalah 60.68% menjadi 72.63% jadi peningkatannya 

sebanyak 11.95%. 

Dari sikap negatif kekurangseriusan saat pembelajaran 

bercerita pada siklus II mengalami penurunan dari 9.76% menjadi 

4.88%. Begituhalnya siswa yang bercerita terlalu singkat dan tanpa 

ekspresi mengaalami penurunan yang sama yaitu 9.76% menjadi 

4.88%.  

Adapun siswa yang mau maju bercerita tetapi meminta 

diulang ada penurunan dari siklus I ke siklus II yaitu 17.07% 

menjadi 9.76%. Hal itu menunjukkan bahwa dari perilaku siswa 

memang ada perubahan yang cukup menggembirakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada Bab IV, dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini. 

1. Pembelajaran bercerita dengan pendekatan kontekstual teknik 

pemodelan melalui media VCD mampu meningkatkan ketrampilan 

bercerita siswa SMP N 6 Pekalongan. Peningkatan tersebut sangat 

signifikan karena sebelum diberi tindakan kategori yang paling banyak 

diduduki siswa adalah kategori kurang. Namun, setelah diberi tindakan 

dengan dua siklus, kategori yang diduduki siswa adalah kategori baik. 

Adapun perubahan kategori nilai dari pratindakan 63,7% kemudian 

berubah menjadi 68,29% pada siklus I kemudian keadaan ini pun 

berubah setelah dilakukan tindakan siklus II, yaitu menjadi 73,5%. Hal 

inilah yang membuktikan bahwa pembelajaran keterampilan bercerita 

bisa meningkat apabila dilakukan dengan menggunakan media VCD. 

2. Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual teknik pemodelan melalui 

VCD mampu mengubah perilaku siswa kelas VII SMP N 6 Pekalongan 

yang semula kurang menyenangi pembelajaran bercerita, setelah diberi 

tindakan, yaitu dengan tayangan model bercerita melalui VCD yang 

ditayangkan di televisi siswa menjadi tertarik dan senang.. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Guru menggunakan teknik pemodelan dengan media VCD.. 

2. Pembelajaran masih belum optimal. Oleh karena itu, bagi peneliti / 

peminat pembelajaran bercerita perlu meningkatkan pembelajaran 

dengan teknik yang tepat. 

. 
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SIKLUS 1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

UNIT : 1 
 

PERISTIWA 
 
Sekolah : SMP 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : VII/1 
Standar Kompetensi : 2 Mengungkapkan pengalaman dan informasi melalui 

kegiatan bercerita dan menyampaikan pengumuman 
Kopetensi Dasar : 2.1  Menceritakan pengalaman yang paling mengesankan 

dengan menggunakan pilihan kata dan kalimat efektif. 
Indikator : (1) Siswa mampu mendata pokok-pokok cerita 

pengalaman yang mengesankan. 
   (2)  Siswa mampu menyusun pokok-pokok cerita menjadi 

rangkaian cerita pengalaman melalui tanya jawab. 
   (3)  Siswa mampu menceritakan pengalaman yang paling 

mengesankan berdasarkan pokok-pokok rangkaian 
cerita dengan menggunakan pilihan kata yang tepat 
dan kalimat efektif. 

Alokasi Waktu : 6 x 40 menit (3 x pertemuan) 
 
1. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menceritakan pengalaman yang paling mengesakan dengan 
menggunakanpilihan kata dan kalimat efektif. 
 

2. Materi Pembelajaran 
Penglaman yang mengesankan 

a. Mendengarkan cerita pengalaman pribadi guru yang mengesankan. 
b. Bertanya jawab tentang cerita pengalaman pribadi guru. 
c. Menceritakan pengalaman mengesankan yang menyenangkan 

menyedihkan, mengharukan, dan menakutkan yang pernah dialami siswa. 
d. Menceritakan pengalaman yang dipilihnya itu dihadapan temannya. 
e. Mengomentari penampilan teman yang bercerita dari segi pilihan kata dan 

ketepatan kalimat. 
f. Merefleksi proses pembelajaran yang telah dilakukan bersama guru. 
g. Mencari teks cerita yang mengesankan dari majalah/koran secara 

berkelompok serta membuat sinopsisnya. 
 

3. Metode Pembelajaran 
a. Pemodelan 
b. Tanya jawab 
c. Inkuiri  
d. Demonstrasi  



 

 

4. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
a. Kegiatan awal 

1) Guru memberi pengarahan kepada siswa bagaimana cara 
menyimak/mendengarkan yang baik. 

2) Guru dan siswa bertanya jawab tentang pengalaman mengesankan 
yang dialami. 

b. Kegiatan inti 
1) Siswa mendengarkan cerita pengalaman pribadi guru yang 

mengesankan. 
2) Siswa bertanya tentang cerita pengalaman pribadi guru; 
3) Siswa menceritakan pengalaman mengesankan yang pernah 

dialaminya. 
c. Kegiatan Akhir 

1). Siswa dan guru melakukan refleksi 
2). Siswa mendapatkan tugas untuk mengomtari cerita pengalaman guru 

yang mengesankan. 
Pertemuan Kedua 

a. Kegiatan awal 
1) Siswa memilih satu pengalaman untuk dibuat kerangka. 
2) Siswa berkelompok. 

b. Kegiatan inti 
1) Siswa menceritakan pengalaman yang dipilihnya itu dihadapan 

teman-temannya. 
2) Secara berkelompok, siswa mengomtari penampilan kelompok 

lain yang bercerita dari segi peilihan kata dan ketepatan 
kalimat. 

c. Kegiatan akhir 
1) Siswa dan guru melakukan refleksi. 

 
Pertemuan ketiga 

a.   Kegiatan awal 
 Siswa berkelompok 

b.  Kegiatan inti 
1) Secara berkelompok, siswa mencari teks yang mengesankan 

dari majalah/koran serta membuat sinopsisnya. 
2) Secara berkelompok, siswa mengomentari hasil sinopsis 

kelompok lain.  
c.  Kegiatan akhir 

1) Siswa dan guru melakukan refleksi 
 

5. Sumber Belajar 
a. Rangkuman pribadi guru yang mengesankan 
b. Koran/ajalah 

 



 

 

6. Penilaian 
a. Teknik   : Tes ujuk kerja 
b. Bentuk isntrumens : Uji petik kerja prosedur dan produk 
c. Soal/instrumen :  … 

 
1. Identifikasikan pokok-pokok cerita pengalamanmu yang kamu pandang 

paling mengesankan. 
 
Pedoman penskoran 
No Kegiatan Skor 

1 
 
2 

Siswa mengidentifikasi pokok-okok cerita pengalaman yang 
dipandang paling mengesankan. 
Siswa tidak menuliskan apa-apa 

5 
0 

 Jumlah  5 
 
2.  Susunlah pokok-pokok cerita itu menjadi rangkuman cerita. Gunakan 

pilihan kata yang tepat dan efektif! 
 
Pedoman penskoran 
No Kegiatan Skor 

1 
 
2 

Siswa menyusun pokok-pokok cerita menjadi rangkaian cerita 
dengan menggunakan pilihan kata yang tepat dan efektif. 
Siswa menyusun pokok-pokok cerita menjadi rangkaian cerita 
dengan pilihan kata dan kalimat yang kurang tepat.kurang 
efektif. 

5 
 
3 

 Jumlah  5 
 
3.  Ceritakan pengalamanmu yang paling  mengesankan itu secara lisan! 

 
Pedoman penskoran 

No Kegiatan Skor 
1 
 
2 

Siswa menceritakan pengalaman yang paling mengesankan 
secara lisan denganpilihan kata yang tepat dan o\intonasi jelas. 
Siswa menceritakan pengalaman yang mengesankan secara 
lisan dengn pilihan kata kurang tepatk dan intonasi kurang jelas. 

5 
 
3 

 Jumlah  5 
 
Pedoman Penskoran 
Skor maksimal 
No. 1) = 5  
No. 2) = 5 
No. 3) = 5 
Jumlah  = 15 
 
 



 

 

Nilai akhir =     Perolehan skor       x skor ideal (100)     
     Skor maksimum (15) 

 
      
  ……………………….. 

 
 Mengetahui,         
 Kepala Sekolah  Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
 Drs. Teguh Wibowo Chalimah 

NIP. 1317771346   NIP. 130197353 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SIKLUS II 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

UNIT : 1 
PERISTIWA 

 
Sekolah : SMP 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : VII/1 
Standar Kompetensi : 2  Mengungkapkan pengalaman dan informasi melalui 

kegiatan bercerita dan menyampaikan pengumuman 
Kopetensi Dasar : 2.1  Menceritakan pengalaman yang paling mengesankan 

dengan menggunakan pilihan kata dan kalimat efektif. 
Indikator : (1)  Siswa mampu mendata pokok-pokok cerita 

pengalaman yang mengesankan. 
   (2) Siswa mampu menyusun pokok-pokok cerita menjadi 

rangkaian cerita pengalaman melalui tanya jawab. 
   (3) Siswa mampu menceritakan pengalaman yang paling 

mengesankan berdasarkan pokok-pokok rangkaian 
cerita dengan menggunakan pilihan kata yang tepat 
dan kalimat efektif. 

Alokasi Waktu : 6 x 40 menit (3 x pertemuan) 
 
7. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menceritakan pengalaman yang paling mengesakan dengan 
menggunakanpilihan kata dan kalimat efektif. 
 

8. Materi Pembelajaran 
Penglaman yang mengesankan 

a. Mendengarkan cerita pengalaman pribadi guru yang mengesankan. 
b. Bertanya jawab tentang cerita pengalaman pribadi guru. 
c. Menceritakan pengalaman mengesankanyang menyenangkan 

menyedihkan, mengharukan, dan menakutkan yang pernah dialami siswa. 
d. Menceritakan pengalaman yang dipilihnya itu di hadapan temannya. 
e. Mengomentari penampilan teman yang bercerita dari segi pilihan kata dan 

ketepatan kalimat. 
f. Merefleksi proses pembelajaran yang telah dilakukan bersama guru. 
g. Mencari teks cerita yang mengesankan dari majalah/koran secara 

berkelompok serta membuat sinopsisnya. 
 

9. Metode Pembelajaran 
a. Pemodelan 
b. Tanya jawab 
c. Inkuiri  
d. Demonstrasi  

 



 

 

10. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
a. Kegiatan awal 

1) Guru memberi pengarahan kepada siswa bagaimana cara 
menyimak/mendengarkan yang baik. 

2) Guru dan siswa bertanya jawab tentang pengalaman mengesankan 
yang dialami. 

b. Kegiatan inti 
1) Siswa mendengarkan cerita pengalaman pribadi guru yang 

mengesankan. 
2) Siswa bertanya tentang cerita pengalaman pribadi guru; 
3) Siswa menceritakan pengalaman mengesankan yang pernah 

dialaminya. 
c. Kegiatan Akhir 

1)   Siswa dan guru melakukan refleksi 
2)   Siswa mendapatkan tugas untuk mengomtari cerita pengalaman guru 

yang mengesankan. 
Pertemuan Kedua 

c. Kegiatan awal 
1) Siswa memilih satu pengalaman untuk dibuat kerangka. 
2) Siswa berkelompok. 

d. Kegiatan inti 
1) Siswa menceritakan pengalaman yang dipilihnya itu dihadapan 

teman-temannya. 
2) Secara berkelompok, siswa mengomtari penampilan kelompok 

lain yang bercerita dari segi peilihan kata dan ketepatan 
kalimat. 

e. Kegiatan akhir 
1) Siswa dan guru melakukan refleksi. 

 Pertemuan ketiga 
a. Kegiatan awal 

Siswa berkelompok 
b.  Kegiatan inti 

1) Secara berkelompok, siswa mencari teks yang mengesankan 
dari majalah/koran serta membuat sinopsisnya. 

2) Secara berkelompok, siswa mengomentari hasil sinopsis 
kelompok lain.  

c.  Kegiatan akhir 
1)  Siswa dan guru melakukan refleksi 

 
11. Sumber Belajar 

a. Rangkuman pribadi guru yang mengesankan 
b. Koran/ajalah 

 

 



 

 

12. Penilaian 
a. Teknik   : Tes ujuk kerja 
b. Bentuk isntrumens : Uji petik kerja prosedur dan produk 
c. Soal/instrumen :  … 

 
1.  Identifikasikan pokok-pokok cerita pengalamanmu yang kamu pandang 

paling mengesankan. 
 
Pedoman penskoran 
No Kegiatan Skor 

1 
 
2 

Siswa mengidentifikasi pokok-okok cerita pengalaman yang 
dipandang paling mengesankan. 
Siswa tidak menuliskan apa-apa 

5 
0 

 Jumlah  5 
 
2.  Susunlah pokok-pokok cerita itu menjadi rangkuman cerita. Gunakan 

pilihan kata yang tepat dan efektif! 
 
Pedoman penskoran 
No Kegiatan Skor 

1 
 
2 

Siswa menyusun pokok-pokok cerita menjadi rangkaian cerita 
dengan menggunakan pilihan kata yang tepat dan efektif. 
Siswa menyusun pokok-pokok cerita menjadi rangkaian cerita 
dengan pilihan kata dan kalimat yang kurang tepat.kurang 
efektif. 

5 
 
3 

 Jumlah  5 
 
3.  Ceritakan pengalamanmu yang paling  mengesankan itu secara lisan! 
 
Pedoman penskoran 
No Kegiatan Skor 

1 
 
2 

Siswa menceritakan pengalaman yang paling mengesankan 
secara lisan denganpilihan kata yang tepat dan o\intonasi jelas. 
Siswa menceritakan pengalaman yang mengesankan secara 
lisan dengn pilihan kata kurang tepatk dan intonasi kurang jelas. 

5 
 
3 

 Jumlah  5 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pedoman Penskoran 
Skor maksimal 
No. 1) = 5  
No. 2) = 5 
No. 3) = 5 
Jumlah  = 15 
 
Nilai akhir =     Perolehan skor       x skor ideal (100)     
     Skor maksimum (15) 

 
      
  ……………………….. 

 
 Mengetahui,         
 Kepala Sekolah  Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
 Drs. Teguh Wibowo Chalimah 

NIP. 1317771346   NIP. 130197353 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran   :  Hasil Observasi Siklus I 
 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia. 
Kelas / Sekolah :  VIIG SMP N Pekalongan 
Hari / Tanggal :  Selasa 6 Mei 2008 
Tahun Pelajaran : 2007/2008 
 
               HASIL OBSERVASI SIKLUS I 

 
Kategori Perilaku Siswa No 

Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Keterangan 
1 v v v v v   v 
2  v v v  v v  
3  v v v   v  
4  v v v v v   
5  v v v    v 
6   v v     
7  v v v     
8  v v v  v   
9   v      

10  v v v     
11   v v    v 
12 v v v v     
13  v v v     
14  v v      
15  v v  v    
16  v v      
17   v v   v  
18  v v v     
19   v v    v 
20 v v v v     
21  v v v   v  
22  v v      
23 v v  v    v 
24  v  v     
25   v v     
26  v v v     
27  v v v     
28  v v v v    
29  v v v     
30 v v  v     
31    v     
32    v     
33   v v     
34    v     
35 v  v v  v   
36 v v  v    v 
37   v v     
38  v v v     
39   v v     
40   v v     
41    v     

Sikap Positif 
1. Siswa aktif bertanya ketika selesai 

tanyangan media VCD 
2. Siswa serius dalam mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai 
akhir 

3. Siswa merespon positif terhadap 
teknik pemodelan bercerita 
memaluli media VCD  

4. Siswa mampu bercerita secara baik 
 
Sikap Negatif 
5. Siswa kurang serius saat 

pembelajaran bercerita (siswa 
mendengarkan tetapi banyak 
gerak) 

6. Siswa bercerita terlalu singkat 
7. Siswa bercerita tanpa ekspresi 
8. Siswa mau maju bercerita tetapi 

minta diulang lagi 



 

 

Lampiran   :  Hasil Observasi Siklus II 
 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia. 
Kelas / Sekolah :  VIIG SMP N Pekalongan 
Hari / Tanggal :  Selasa 20 Mei 2008 
Tahun Pelajaran : 2007/2008 
 
               HASIL OBSERVASI SIKLUS II 

 
Kategori Perilaku Siswa No 

Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Keterangan 
1 v v v v    v 
2 v v v v     
3  v v v     
4 v v v v     
5 v  v v  v   
6 v  v v     
7  v v v     
8  v v v     
9  v v v     

10  v  v   v  
11  v v v     
12 v v v v     
13 v v v v     
14   v v     
15  v v v     
16  v v v     
17  v v v     
18  v v v     
19   v v     
20 v v  v v   v 
21  v v v     
22 v v v      
23  v v v     
24  v v v     
25  v v v     
26  v v v     
27  v v v  v  v 
28  v v v     
29  v v      
30  v v v     
31  v v v     
32   v v     
33  v v v     
34  v v v     
35  v v v v   v 
36 v v v v     
37 v v  v   v  
38  v v v     
39   v v     
40  v v v     
41  v v v     

Sikap Positif 
1. Siswa aktif bertanya ketika selesai 

tanyangan media VCD 
2. Siswa serius dalam mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai 
akhir 

3. Siswa merespon positif terhadap 
teknik pemodelan bercerita 
memaluli media VCD  

4. Siswa mampu bercerita secara baik 
 
Sikap Negatif 
5. Siswa kurang serius saat 

pembelajaran bercerita (siswa 
mendengarkan tetapi banyak 
gerak) 

6. Siswa bercerita terlalu singkat 
7. Siswa bercerita tanpa ekspresi 

8. Siswa mau maju bercerita tetapi 
minta diulang lagi 

 


