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Keterampilan menulis kembali dongeng merupakan salah satu kompetensi 

dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik jenjang SMP. Keterampilan menulis 

kembali dongeng peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang belum dapat 

dikatakan baik secara keseluruhan. Keterampilan menulis kembali dongeng 

peserta didik masih rendah terutama pada aspek menentukan unsur-unsur 

dongeng/urutan alur dongeng. Nilai ketuntasan minimal yang ada belum mencapai 

75. Hal ini dilatarbelakangi oleh model serta metode pembelajaran yang kurang 

menarik dan kurangnya motivasi peserta didik dalam menulis kembali dongeng. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterampilan menulis kembali dongeng 

peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang dapat menggunakan model 

Stratta melalui metode tongkat berbicara. 

Masalah yang diteliti adalah 1) bagaimana proses pembelajaran 

keterampilan menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode 

tongkat berbicara pada peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang; 2) 

bagaimana peningkatan keterampilan menulis kembali dongeng dengan model 

Stratta melalui metode tongkat berbicara pada peserta didik kelas VII C SMP 

Negeri 16 Semarang dan; 3) bagaimanana perubahan perilaku peserta didik kelas 

VII C SMP Negeri 16 Semarang dalam pembelajaran menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Tujuan dari penelitian ini 

adalah: (1) mendeskripsikan proses pembelajaran keterampilan menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada peserta 

didik kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang (2) mendeskripsikan peningkatan 

keterampilan menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode 

tongkat berbicara pada peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang; (3) 

mendeskripsikan perubahan perilaku peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 

Semarang dalam pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta 

melalui metode tongkat berbicara. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

dalam dua tahap yaitu siklus I dan siklus II. Subjek penelitian ini adalah 

keterampilan menulis kembali dongeng peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 

Semarang yang berjumlah 32 peserta didik. Penelitian ini menggunakan dua 

variabel yaitu keterampilan menulis kembali dongeng dan penggunaan model 

Stratta melalui metode tongkat berbicara. Teknik dalam penelitian ini 

menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik tes berupa hasil tes keterampilan 
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menulis kembali dongeng peserta didik. Hasil nontes berupa hasil observasi, 

jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Teknik penggambilan data pada siklus I 

dan siklus II menggunakan teknik kuantitatif untuk hasil tes menulis kembali 

dongeng dan hasil nontes menggunakan teknik kualitatif. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa proses pembelajaran menulis kembali 

dongeng berjalan baik dan lancar meskipun ada beberapa peserta didik yang 

kurang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik tetapi dapat diatasi oleh peneliti. 

Selain itu,hasil tes keterampilan menulis kembali dongeng mengalami 

peningkatan sebesar 9,84 atau sebesar 43,75%. Nilai siklus I peserta didik dari 

keseluruhan aspek memperoleh nilai rata-rata sebesar 71,95 dalam kategori cukup, 

setelah dilakukan tindakan siklus II mencapai 81,79 dengan kategori baik. Adapun 

perilaku peserta didik mengalami perubahan ke arah yang positif. Hal tersebut 

diwujudkan dengan senangnya peserta didik mengikuti pembelajaran menulis 

kembali dongeng, banyaknya peserta didik yang mengemukakan pendapat, dan 

motivasi peserta didik untuk dapat menulis kembali dongeng. 

Saran untuk guru Bahasa Indonesia agar dalam pengajaran menulis 

kembali dongeng, dapat menggunakan model Stratta melalui metode tongkat 

berbicara sebagai variasi dalam penggunaan strategi kegiatan belajar mengajar 

peserta didik. Peneliti lain hendaknya termotivasi untuk melengkapi penelitian ini 

dengan teknik, metode, dan model pembelajaran yang berbeda. 
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BAB 1      

PENDAHULUAN        

1.1. Latar Belakang   

 Menulis adalah suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) 

dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya (Soeparno dan 

Yunus 2008:3). Dengan menulis, seseorang dapat menuangkan apa yang ada 

dalam pikiran dalam bentuk tulisan sehingga dapat dipahami bahkan diapresiasi 

oleh pembaca. Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Tarigan (2008:3) menyatakan bahwa 

menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

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

Menulis mempunyai beberapa manfaat di antaranya yaitu, menghasilkan ide-ide 

baru, membantu mengorganisasikan pikiran, dan menempatkannya dalam suatu 

bentuk yang berdiri sendiri. Selain itu, menulis dapat menjadikan pikiran 

seseorang siap untuk dilihat dan dievaluasi, serta membantu seseorang menyerap 

dan menguasai informasi baru.  

 Menulis sastra adalah kegiatan menuangkan ide, gagasan dan konsep ke 

dalam bentuk tulisan berdasarkan hasil pengimajinasian yang menekankan 

keindahan sebagai ciri khasnya. Menulis sastra memiliki beberapa manfaat, antara 

lain yaitu melalui menulis sastra seseorang dapat melakukan banyak hal untuk 

mengubah dunia. Selain itu menulis sastra juga dapat memperkaya jiwa/emosi 

penulisnya dalam menuangkan pengalaman hidup melalui para tokoh yang 

terdapat dalam karya sastra tersebut. Salah satu bagian dari keterampilan menulis 
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sastra yaitu keterampilan menulis kembali dongeng. Dalam Kurikulum 2006, pada 

KD 8.2 terdapat Kompetensi Dasar “Menulis Kembali dengan Bahasa Sendiri 

Dongeng yang Pernah Dibaca atau Didengar”.  

 Menulis kembali dalam hal ini sama artinya dengan reproduksi. 

Reproduksi/menulis kembali dalam KBBI (2011:223) yaitu kegiatan melakukan 

(membuat) reproduksi, menghasilkan (mempreproduksi ulang), dan menghasilkan 

atau mengeluarkan kembali. Selanjutnya yang dimaksud dengan menulis kembali 

menurut Suharma (2006:57) adalah suatu kegiatan mengungkapkan ide, 

gagagasan, perasaan, dan pikiran ke dalam bahasa tulis dari bahan yang sudah 

ada. Bahan yang sudah ada tersebut bisa bersumber dari bacaan atau yang lain 

yang kemudian dituangkan lagi dengan menggunakan bahasa sendiri dan dengan 

urutan yang runtut dan logis sehingga pesan yang terkandung di dalamnya bisa 

disampaikan kepada orang lain. Ringkasnya, kegiatan menulis kembali ini adalah 

suatu kegiatan menuangkan dari bahan yang sudah ada kemudian ditulis lagi. 

Sedangkan menulis kembali dongeng yang telah dibaca adalah suatu kegiatan 

yang diawali dengan membaca dongeng terlebih dahulu, kemudian 

menuliskannya kembali dengan menggunakan bahasa sendiri berdasarkan 

interpretasi yang telah diperoleh.   

 Selanjutnya yang dimaksud dengan keterampilan menulis kembali 

dongeng adalah kemampuan atau kesanggupan peserta didik untuk 

mengungkapkan ide dan gagagasan ke dalam bahasa tulis berdasarkan gambaran 

isi cerita sebuah dongeng yang telah dibacanya dengan menggunakan bahasa 

sendiri serta dengan urutan yang runtut dan logis. Peningkatan keterampilan 
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menulis kembali dongeng, juga sejalan dengan meningkatnya keterampilan 

menulis secara umum pada diri peserta didik. Bila peserta didik sudah mampu 

menuliskan kembali dongeng yang telah dibacanya dengan maksimal, peserta 

didik memiliki banyak kemungkinan mampu menulis karangan tanpa panduan 

dari tulisan atau karangan yang sudah jadi. Artinya, peserta didik akan mampu 

menulis karangan dengan ide dan gagasannya sendiri.  

 Menulis kembali dongeng sangat penting dikuasai oleh peserta didik. 

Dalam dongeng banyak mengandung nilai-nilai moral yang terdapat di 

masyarakat. Nilai-nilai moral tersebut perlu ditanamkan kepada peserta didik agar 

mampu membedakan hal-hal baik dan buruk. Oleh sebab itu, keterampilan 

menulis kembali dongeng perlu diajarkan kepada peserta didik kelas VII di 

Sekolah Menengah Pertama. Adapun indikator yang harus dicapai peserta didik 

dalam pembelajaran menulis kembali dongeng yaitu, peserta didik dapat 

menjelaskan pengertian dongeng, lalu dapat menentukan unsur-unsur dongeng. 

Kemudian peserta didik dapat menentukan tahapan dalam menulis kembali 

dongeng, dan yang terakhir dapat menulis kembali dongeng. Akan tetapi, pada 

kenyataannya indikator tersebut masih belum bisa tercapai dengan maksimal, hal 

itu disebabkan oleh pembelajaran menulis kembali dongeng di sekolah masih 

banyak mengalami kendala.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 13 

Januari 2015 terhadap peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang pada 

pembelajaran menulis kembali dongeng, peneliti mengamati bahwa sebagian 

besar peserta didik terlihat kurang aktif dalam pembelajaran. Selain kurang aktif, 
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peserta didik juga terlihat kurang termotivasi, kurang mandiri (masih sering 

melihat pekerjaan teman), kurang bersemangat dan tidak memperhatikan guru 

ketika menyampaikan materi.   

Hasil observasi tersebut diperkuat oleh hasil tes awal yang dilakukan 

peneliti terhadap kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang. Adapun aspek yang 

dinilai meliputi aspek kesesuaian isi, alur, tokoh, latar, dan kebahasaan/ejaan. 

Hasil tes menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan peserta didik dalam menulis 

kembali dongeng sangat rendah. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata yang diperoleh 

peserta didik masih di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Padahal 

standar ketuntasan minimal untuk kompetensi dasar tersebut adalah 75. Dari 32 

peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang yang terdiri atas 13 laki-laki 

dan 19 perempuan yang sudah mencapai ketuntasan hanya satu peserta didik 

dengan nilai 80. Terdapat dua peserta didik yang hampir mencapai ketuntasan 

dengan nilai 70, sedangkan peserta didik yang lain masih mendapat nilai yang 

jauh dari ketuntasan.  

Berdasarkan hasil tes tersebut, diketahui bahwa indikator yang belum 

tercapai yaitu menentukan unsur-unsur dongeng. Sebagian besar peserta didik 

juga kesulitan dalam mengingat-ingat urutan alur cerita dari dongeng yang telah 

dibaca sebelumnya. Antara dua aspek tersebut merupakan dua hal  yang saling 

berkaitan dan berhubungan.  

Hasil observasi dan tes awal tersebut, diperkuat lagi oleh hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti pada tanggal 13 Januari 2015 terhadap guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang, yaitu Ibu 



5 
 

 

Wiwik Ruswanti, S.Pd. Menurut penuturannya, kelas VII C adalah kelas yang 

memiliki tingkat kemampuan dalam menulis kembali dongeng paling rendah. Hal 

itu terbukti ketika peserta didik kesulitan dalam mengawali menulis kembali 

dongeng, menentukan unsur-unsur dongeng, memakai ejaan dan pilihan kata, 

serta menyusun kalimat.   

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, 

fokus penelitian ini yaitu pada kesulitan peserta didik dalam menentukan unsur-

unsur dongeng dan urutan alur cerita dongeng, serta kurang aktifnya peserta didik 

dalam mengikuti proses pembelajaran menulis kembali dongeng. Kurang aktif 

yang dimaksud adalah peserta didik kurang antusias, kurang berani, dan kurang 

mandiri dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, perlu adanya upaya-upaya 

yang dilakukan untuk menerapkan sebuah model dan metode pembelajaran yang 

tepat dan sesuai. Model dan metode tersebut digunakan untuk mengatasi kesulitan 

peserta didik dalam pembelajaran menulis kembali dongeng. Model Stratta dipilih 

untuk mengatasi kesulitan peserta didik dalam menentukan unsur-unsur dongeng, 

dan melalui metode tongkat berbicara (talking stick metods) untuk memudahkan 

peserta didik dalam mengingat urutan alur cerita dongeng serta merangsang 

peserta didik supaya aktif dan tertarik dalam pembelajaran menulis kembali 

dongeng.  

Pemilihan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada penelitian 

ini yaitu karena tahapan yang terdapat dalam model Stratta berhubungan dengan 

tahapan yang terdapat dalam metode tongkat berbicara. Model Stratta adalah 

model yang mengikuti pola pengajaran yang berproses. Hal itu berarti, kegiatan 
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pembelajaran dimulai dari peserta didik mengenali bacaan atau karya sastra, 

kemudian menginterpretasi unsur-unsurnya, dan terakhir mengolah kembali karya 

sastra tersebut menjadi karya baru. Penerapan model Stratta mengharuskan guru 

untuk pelan-pelan dalam mengajak peserta didik dalam memasuki sebuah karya 

sastra. 

Dengan pola pengajaran yang berproses, model Stratta diharapkan dapat 

menuntun peserta didik untuk berlatih mengapresiasi dan mengekspresikan karya 

sastra. Model Stratta terdiri atas tiga tahapan, yaitu (1) tahap penjelajahan, (2) 

tahap interpretasi, dan (3) tahap rekreasi (pendalaman). Tahapan-tahapan yang 

terdapat dalam model pembelajaran tersebut terintegrasi dan tersusun dalam suatu 

kegiatan yang berurutan, hal itu secara tidak langsung akan menuntun peserta 

didik ke dalam suatu pembelajaran yang berstruktur dan mendetail (Endraswara 

2002:33). 

Adanya tahapan-tahapan rinci serta mendalam yang terdapat dalam model 

ini, akan membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan menentukan unsur-

unsur dongeng. Hal itu yang menjadi salah satu hambatan peserta didik dalam 

menulis kembali dongeng. Unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng tidak dapat 

ditafsirkan secara langsung, dan tidak dapat pula ditafsirkan dengan cara mengira-

mengira. Perlu adanya langkah atau tahapan yang tepat untuk menafsirkan unsur-

unsur yang terdapat dalam dongeng. Setidaknya ada tiga tahapan yang diperlukan 

dalam menentukan/menafsirkan unsur-unsur dongeng. Pertama yaitu tahapan 

penjelajahan, yang merupakan tahap awal atau tahap penjajakan dongeng. Tahap 

ini dilakukan dengan cara membaca keseluruhan atau secara garis besar dongeng. 
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Membaca secara keseluruhan dongeng akan membantu peserta didik dalam 

mengenali secara langsung dongeng yang sedang diapresiasi. 

Membaca secara keseluruhan dongeng tersebut juga merupakan tahap 

pemanasan sebelum peserta didik mampu menentukan unsur-unsur dongeng. 

Pemanasan sangat perlu dilakukan, karena melalui tahap pemanasan inilah peserta 

didik akan dipersiapkan untuk menyusuri sebuah karya sastra sebelum memasuki 

tahapan selanjutnya.  

Tahpan yang kedua yaitu tahap interpretasi atau tahap pemahaman. Pada 

tahapan ini, peserta didik dituntut untuk menafsirkan hal-hal yang terdapat dalam 

karya sastra. Penafsiran dilakukan setelah memperoleh pemahaman dari tahap 

penjelajahan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap 

intrepetasi/penafsiran/pemahaman inilah, peserta didik dirangsang untuk 

menafsirkan secara mendetail unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng. 

Penafsiran/interpretasi harus dilakukan secara mendetail dan menyeluruh supaya 

unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng dapat diidentifikasi dengan maksimal. 

Terakhir yaitu tahap pendalaman, merupakan tahap pemantapan atau tahap 

pengkreasian kembali karya sastra/dongeng berdasarkan unsur-unsur dongeng 

yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Dengan adanya tiga tahapan yang 

terintegrasi dan tersusun secara mendetail tersebut akan memudahkan peserta 

didik dalam menentukan unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng tersebut 

berkaitan dengan menulis kembali dongeng. 

Adapun metode tongkat berbicara adalah metode berbasis permainan yang 

dapat merangsang peserta didik supaya tertarik dan aktif dalam mengikuti 
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kegiatan pembelajaran. Ketika peserta didik sudah tertarik dengan kegiatan 

pembelajaran, besar kemungkinan peserta didik dapat menyerap semua materi 

pelajaran yang diberikan oleh guru. Esensi model Stratta mengharuskan guru 

untuk pelan-pelan dalam mengajak peserta didik memasuki sebuah karya sastra. 

Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat peserta didik cepat merasa bosan ketika 

mengikuti pembelajaran. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, dipilihlah 

metode tongkat berbicara, yaitu metode permainan berbantuan tongkat yang akan 

menjadikan peserta didik tetap nyaman dan tertarik dalam pembelajaran.  

Metode tongkat berbicara (talking stick metods) dipilih karena metode ini 

merupakan salah satu metode pembelajaran inovatif berbasis permainan yang 

dianggap sesuai dengan tingkatan usia peserta didik kelas VII SMP. Metode ini 

mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat berkaitan dengan 

hal-hal yang terdapat dalam dongeng yang telah dibaca sebelumnya.  

Tahapan yang menyenangkan disertai dengan bantuan tongkat yang 

terdapat dalam metode ini, menjadikan peserta didik antusias dan mandiri dalam 

kegiatan pembelajaran. Tidak hanya sekadar menjadikan peserta didik aktif serta 

antusias, penerapan metode ini juga sekaligus dapat merangsang peserta didik 

untuk selalu mengingat urutan alur cerita dari dongeng yang telah dibaca 

sebelumnya. Hal tersebut karena tahapan kegiatan dalam metode ini yang selalu 

menuntut tiap-tiap peserta didik untuk siap menerima tongkat dalam waktu yang 

tidak bisa ditentukan. Karena peserta didik yang mendapatkan tongkat itulah yang 

wajib menginterpretasikan secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan dongeng 

yang telah dibaca. Hal tersebut secara tidak langsung akan merangsang peserta 
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didik untuk selalu mengingat-ingat urutan alur cerita dari dongeng yang telah 

dibaca sebelumnya untuk disampaikan secara lisan. Maka dari itu, dengan 

penerapan metode tongkat berbicara ini akan merangsang peserta didik untuk 

mengingat alur dari dongeng yang telah dibaca sekaligus meningkatkan 

keberanian mengungkapkan pendapat, keantusiasan, kemandirian, dan 

kenyamanan diri peserta didik. Jika hal tersebut sudah teratasi dengan baik, maka 

tingkat keaktifan serta kesulitan peserta didik dalam proses pembelajaran menulis 

kembali dongeng pun akan dapat diatasi dengan baik. Hal inilah alasan mengapa 

peneliti memadukan antara model Stratta melalui metode tongkat berbicara. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Kembali Dongeng yang Dibaca dengan Model Stratta 

melalui Metode Tongkat Berbicara pada Peserta Didik Kelas VII C SMP Negeri 

16 Semarang” perlu dilakukan.  

 

1.2. Identifikasi Masalah   

Keterampilan menulis kembali dongeng peserta didik kelas VII C SMP 

Negeri 16 Semarang mengalami kendala dan belum mencapai hasil yang 

diharapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa masalah yang 

berkaitan dengan pembelajaran menulis kembali dongeng yang telah dibaca. 

Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. 

Faktor internal, faktor internal yang mempengaruhi keterampilan peserta 

didik dalam menulis kembali dongeng ketika dilakukan pengamatan adalah 

kurangnya antusias peserta didik terhadap pembelajaran. Dalam pembelajaran 
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menulis kembali dongeng keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peserta 

didik, keterbatasan kosakata yang dmiliki peserta didik, kecenderungan peserta 

didik untuk mudah lupa terhadap materi begitu pembelajaran selesai karena tidak 

ada tindak lanjut dari guru, kesulitan peserta didik dalam megidentifikasi unsur-

unsur dongeng, serta dalam melaksanakan tahapan-tahapan menulis kembali 

dongeng yang dilakukan merupakan faktor internal yang mempengaruhi minat 

peserta didik. Kendala lain yang dialami peserta didik adalah kurang tertarik 

dengan dongeng. Mereka cenderung senang dengan cerita-cerita populer remaja. 

Selain faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi keterampilan 

peserta didik dalam menulis kembali dongeng. Faktor eksternal ini melibatkan 

elemen lingkungan peserta didik, seperti: suasana kelas yang kurang kondusif, 

model dan metode yang digunakan guru kurang inovatif dan cenderung kurang 

tepat dengan materi pembelajaran yang diajarkan sehingga keterampilan peserta 

didik dalam menulis kembali dongeng mengalami kendala.  

 

1.3  Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, permasalahan utama yang 

dihadapi, yaitu kurangnya keterampilan menulis kembali dongeng peserta didik 

yang disebabkan oleh kurang tepatnya model dan metode yang digunakan guru 

saat pembelajaran. Permasalahan tersebut diatasi dengan menggunakan model 

stratta melalui metode tongkat berbicara. Oleh karena itu, permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini dikhususkan pada upaya peningkatan keterampilan 
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menulis kembali dongeng menggunakan model Stratta melalui metode tongkat 

berbicara.  

 

1.4  Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah 

yang telah dipaparkan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.4.1. Bagaimana proses pembelajaran keterampilan menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada peserta didik 

kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang? 

1.4.2. Bagaimana peningkatan keterampilan menulis kembali dongeng dengan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada peserta didik kelas 

VII C SMP Negeri 16 Semarang? 

1.4.3. Bagaimana perubahan perilaku peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 

Semarang dalam pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model 

Stratta melalui metode tongkat berbicara? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1.5.1. Mendeskripsikan proses pembelajaran keterampilan menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada 

peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang. 
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1.5.2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada peserta didik 

kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang. 

1.5.3. Mendeskripsikan perubahan perilaku peserta didik kelas VII C SMP 

Negeri 16 Semarang dalam pembelajaran menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. 

 

1.6. Manfaat Penelitian  

1.6.1. Manfaat Teoretis 

Manfaat penelitian secara teoretis adalah hasil dari penelitian ini 

dapat dijadikan dasar untuk pengembangan teori pembelajaran menulis 

dongeng agar dongeng yang dihasilkan oleh peserta didik mempunyai 

gagasan yang logis dan sistematis. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian terhadap keterampilan menulis kembali 

dongeng pada peserta didik kelas VII C SMP diharapkan tidak ada lagi 

yang membatasi antara pembelajaran bahasa dan para pembacanya. 

Dengan itu ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini 

antara lain. 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dalam 

menciptakan suasana belajar mengajar sastra khususnya menulis kembali 
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dongeng secara bervariasi, sehingga peserta didik tidak merasa bosan 

dalam mempelajari Bahasa Indonesia. 

b. Bagi Peserta didik 

Penggunaan model Stratta melalui metode tongkat  berbicara dapat 

memotivasi peserta didik dalam mengekspresikan dan mencurahkan 

segenap kemampuan dalam menulis kembali dongeng bagi peserta didik 

kelas VII C dan peserta didik kelas-kelas lain tentunya. 

c. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat digunakan sebagai 

pengembangan proses pengajaran Bahasa Indonesia dalam meningkatkan 

keterampilan menulis kembali dongeng peserta didik kelas VII C SMP 

Negeri 16 Semarang. 
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  BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang pembelajaran sastra terutama menulis kembali dongeng 

telah banyak dilakukan. Maka dari itu, berdasarkan penelitian-penelitian tersebut 

perlu dilakukan sebuah peninjauan untuk mengetahui relevansi penelitian yang 

telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Bearse (1992),Susanti (2007), Febriani (2008), Sulistiyanti (2010), dan Aliyah 

(2013). 

Jurnal ilmiah yang berkenaan dengan menulis dongeng ditulis oleh Bearse 

(1992) yang berjudul “The Fairy Tale Connection in Children’s Stories: 

Cinderella meets Sleeping Beauty”. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik 

kelas 3 Sekolah Dasar. Penelitian yang dilakukan Bearse ini meneliti tentang 

pengaruh kegiatan membaca dan mendengarkan dongeng terhadap hasil tulisan 

kembali dongeng. 

  Bearse mengemukakan bahwa keterampilan menulis kembali dongeng 

peserta didik tergolong rendah. Maka dari itu, guru harus lebih kreatif dalam 

menyampaikan materi saat pembelajaran, terutama penguatan teknik menulis 

kembali dongeng secara runtut dan sesuai dengan dongeng yang dibaca atau 

didengar. Bearsejuga menegaskan ketika peserta didik membaca sebuah karya 

sastra (dongeng), sangat penting bagi para guru untuk menyebutkan elemenatau 

bagian-bagian pentingyang terdapat dalam karya sastra tersebut, karena hal itu 

14 
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sangat berpengaruh pada hasil tulisan dongeng peserta didik.Bearse juga 

menambahkan bahwa, betapa pentingnya kegiatan membaca dan mendengarkan 

dongeng, sebelum kegiatan menulis kembali dongeng dilakukan. Jadi, kegiatan 

membaca dan mendengarkan dongeng mempunyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap hasil tulisan kembali dongeng peserta didik.  

  Penelitian yang telah dilakukan Bearse mempunyai relevansi dengan 

penelitian ini, yaitu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

peserta didik dalam menulis kembali dongeng. Namun dalam penelitian yang 

dilakukan Bearse tersebut, tidak menggunakan model, metode atau teknik yang 

berfungsi untuk lebih menunjang hasil penelitian. Maka dari itu, masih terdapat 

kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Salah satunya 

yaitu peserta didik kurang tetarik dan bahkan merasa bosan ketika mengikuti 

pembelajaran karena tidak adanya model atau metode yang digunakan oleh guru. 

Suasana pembelajaran berlangsung monoton, artinya pembelajaran bersifat 

konvensional.  

  Maka dari itu, penelitian lain perlu dilakukan untuk menyempurnakan 

kelemahan-kelemahan tersebut. Salah satunya yaitu menggunakan model Stratta 

melalui metode tongkat berbicara (talking stick metods). Dengan menggunakan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara peserta didik akan lebih tertarik 

dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Esensi dari model dan metode yang 

berbasis permainan secara tidak langsung akan merangsang peserta didik 

menikmati setiap tahapan atau langkah pembelajaran yang ada, sehingga 

keterampilan peserta didik dalam menulis kembali dongeng akan meningkat. 
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  Susanti (2007) dalam penelitiannya yang berjudulPeningkatan 

Kemampuan Menulis Kembali Dongeng Melalui Teknik Latihan Terbimbing pada 

Siswa Kelas VII D SMP Negeri 2 Gebog Kudus meneliti adanya peningkatan 

keterampilan peserta didik dalam menulis kembali dongeng yang dapat dilihat 

dari nilai peserta didik dalam pembelajaran dengan teknik latihan terbimbing. 

Perilaku peserta didik dalam pembelajaran juga mengalami perubahan. 

Peningkatan dapat dibuktikan dengan hasil penelitian prasiklus 62,66%, nilai rata-

rata kelas siklus I sebesar 70,18. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 

12,00%. Pada siklus II, diperoleh hasil rata-rata 77,34. Hal ini menunjukkan 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 18,84%. Dengan demikian, hasil 

belajar menulis kembali dongeng pada peserta didik kelas VII D SMP Negeri 2 

Gebog Kudus meningkat setelah dilakukan pembelajaran dengan teknik latihan 

terbimbing. 

  Penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaanya yaitu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan peserta didik dalam menulis kembali isi dongeng. Sementara itu 

perbedaanya adalah dalam penelitian tersebut menggunakan teknik 

pembelalajaran, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan iniyaitu 

menggunakan model melalui metode pembelajaran. 

  Teknik pembelajaran yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu 

teknik latihan terbimbing, yaitu sebuah teknik yang memiliki langkah-langkah 

pembelajaran yang terkesan konvensional. Langkah atau tahapan pembelajaran 

teknik ini yaitu dimulai dari guru menjelaskan materi, lalu memberikan contoh 
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menulis kembali dongeng, kemudian peserta didik diminta untuk menuliskan 

kembali dongeng, dan terakhir guru menilai hasil pekerjaan peserta didik.Artinya, 

dalam langkah pembelajaran tersebut tidak ada ciri khas yang menjadi 

karakteristik dari sebuah teknik pembelajaran. Hal itu mengakibatkan proses 

pembelajaran yang berlangsung atau berjalan terkesan monoton dan 

menjenuhkan.  

  Kemudian selain itu, teknik pembelajaran latihan terbimbing tersebut 

mengharuskan guru untuk selalu aktif dalam membimbing peserta didik satu 

persatu dalam kegiatan pembelajaran. Guru harus selalu stand by dalam 

mengarahkan peserta didik satu persatu jika peserta didik mengalami kesulitan. 

Hal tersebut akan mengakibatkan peserta didik pasif karena mereka akan 

mengandalkan guru yang akan selalu membantu mereka. 

  Masih terdapat kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penggunaan 

teknik latihan terbimbing tersebut. Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk 

menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada penelitian 

sebelumnya. Untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan tersebut, penelitian 

ini menggunakan model Stratta melalui metode tongkat berbicara (talking stick 

metods).  

  Model Stratta merupakan salah satu jenis model pembelajaran inovatif 

yang memliki tiga tahapan yang sekaligus menjadi karakteristik dari model ini. 

Tiga tahapan tersebut terdiri atas tahap penjelajahan, interpretasi (pemahaman), 

dan rekreasi (pendalaman) (Endraswara 2002:33). Tahapan-tahapan tersebut 

tersusun secara mendetail, hal itu berartikegiatan pembelajaran dilakukan secara 
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berproses. Dengan adanya tahapan yang mendetail dan kegiatan pembelajaran 

yang berproses, diharapkan akan lebih memudahkan peserta didik dalammenyerap 

materi yang disampaikan guru. Karena pada esensinya, langkah-langkah yang 

terdapat dalam model ini sesuai dengan kemampuan/indikator yang hendak 

dicapai oleh peserta didik. 

  Untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian 

tersebut, peneliti memadukan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. 

Metode tongkat berbicara ini adalah salah satu jenis metode inovatif berbasis 

permainan yang akan membuat peserta didik tertarik dalam proses pembelajaran. 

Tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang terdapat dalam metode ini juga 

merangsang peserta didik menjadi aktif sehingga kegiatan pembelajaran akan 

berlangsung secara menyenangkan dan tidak monoton. 

  Penelitian lain yang berkenaan dengan pembelajaran menulis juga telah 

dilakukan Febriani (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Menulis Kembali Isi Dongeng Melalui Media Audiovisual (VCD) Dengan Teknik 

Peta Pikiran Kelas VII SMP Negeri 6 Pekalongan Tahun Ajaran 2007/2008, 

menyatakan bahwa keterampilan menulis kembali isi dongeng pada peserta didik 

kelas VII SMP Negeri 6 Pekalongan telah mengalami peningkatan setelah 

mengikuti pembelajaran dengan media audio visual dengan teknik peta pikiran. 

Hasil prasiklus menunjukkan skor rata-rata 63,24 dan pada siklus diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 71,96. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 8,72%. Pada 

siklus II diperoleh rata-rata sebesar 76,26. Hal ini berarti peningkatan dari siklus I 
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ke siklus II sebesar 4,40%. Jadi peningkatan yang terjdi dari prasiklus sampai 

siklus II sebesar 13,12%. 

  Penelitian yang telah dilakukan tersebut memiliki persamaan dengan 

penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan objek kajian pembelajaran menulis 

terutama menulis kembali dongeng. Namun, dalam penelitian tersebut tidak 

menggunakan model dan metode seperti yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, melainkan menggunakan media audiovisual (VCD) dan  teknik peta pikiran. 

Teknik peta pikiran yang digunakan pada penelitian tersebut pada bagian langkah-

langkahnya kurang memperlihatkan ciri khas yang terdapat pada teknik tersebut. 

Artinya, teknik pembelajaran tersebut kurang begitu teraplikasi dengan baik jika 

dilihat dari tahapan yang diterapkan pada pembelajaran menulis kembali dongeng. 

Sehingga kemungkinan peserta didik tidak bisa menyerap materi yang diberikan 

oleh guru dengan maksimal. 

  Hal tersebut berbeda dengan model dan metode yang akan digunakan 

peneliti pada penelitian ini. Tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang 

khas, baik dalam model Stratta maupun dalam metode tongkat berbicara akan 

lebih mampu memudahkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menulis 

kembali dongeng. Peserta didik juga akan mampu menyerap dengan maksimal 

materi yang diberikan oleh guru karena adanya langkah-langkah pembelajaran 

yang menyenangkan dan tidak monoton. 

  Sulistiyanti (2010) dalam skripsinya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Kembali Dongeng yang Pernah Dibaca Menggunakan 

Strategi Stratta pada Siswa Kelas VII C SMP Negeri 2 Mranggen Demak 
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membahas bahwa terjadi peningkatan keterampilan menulis kembali dongeng 

dengan menggunakan strategi Stratta sebesar 21,29%. Nilai rata-rata kelas pada 

tindakan siklus I sebesar 61,16 dan mengalami peningkatan sebesar 21,29% 

menjadi 74,18 pada tindakan siklus II. Setelah menggunakan strategi Sratta pada 

pembelajaran menulis kembali dongeng, maka terjadi perubahan perilaku belajar 

peserta didik ke arah positif. Peserta didik yang sebelumnya merasa malas dan 

kurang aktif, pada siklus II peserta didik menjadi aktif dan semangat dalam 

mengikuti pembelajaran.  

 Penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistiyanti tersebut menggunakan 

strategi Stratta, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu 

menggunakan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Perbedaannya 

yaitu terletak pada kajian strategi dan model yang digunakan. Namun penelitian 

tersebut dengan penelitian ini sama-sama mengambil objek kajian pembelajaran 

menulis terutama menulis kembali dongeng. 

  Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian tersebut hampir sama 

dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan strategi dan model Stratta. 

Namun perbedannya, pada penelitian yang sudah dilakukan tersebut 

menggunakan kajian strategi yang ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan 

dengan model yang ruang lingkupnya lebih mendetail dan spesifik. Kajian strategi 

yang ruang lingkupnya luas yang digunakan pada penelitian tersebut 

menyebabkan langkah-langkah pada proses pembelajaran pun kurang dapat 

teraplikasi dengan maksimal. Berbeda halnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, yaitu disamping menggunakan kajian model Stratta juga 
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diimbangi dengan metode tongkat berbicara yang akan melengkapi rangkaian 

kegiatan pembelajaran. Artinya, penerapan model atau strategi saja tanpa disertai 

atau diimbangi metode atau teknik yang lain akan mengakibatkan langkah-

langkah yang terdapat dalam model atau strategi kurang teraplikasi dengan 

maksimal.  

  Penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Aliyah (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Bercerita Menggunakan Media Film Kartun dengan Metode 

Talking Stick pada Siswa Kelas VII C SMPN Banjarharjo Brebes”membahas 

bahwa terjadi peningkatan keterampilan bercerita dengan menggunakan media 

film kartun dengan metode talking sticks sebesar 12,19%. Pada siklus I nilai rerata 

peserta didik sebesar 67,02 sedangkan pada siklus II nilai rerata peserta didik 

menjadi 76,33. Perubahan perilaku meningkat, jika pada siklus I peserta didik 

masih merasa malu, grogi, kurang percaya diri namun pada siklus II peserta didik 

menunjukan sikap positif, mereka lebih percaya diri dan menyukai pembelajaran. 

  Penelitian yang sudah dilakukan Aliyah tersebut hampir sama dengan 

penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan metode talking stick (tongkat 

berbicara).  Perbedaanya yaitu jika dalam penelitian tersebut digunakan dalam 

keterampilan berbicara namun dalam penelitian ini digunakan dalam keterampilan 

menulis kembali dongeng. Selain itu dalam penelitian tersebut metode talking 

stick dipadukan dengan media film kartun, sementara dalam penelitian ini 

dipadukan dengan model Stratta. 
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 Dalam penelitian yang dilakukan Aliyah tersebut masih djumpai kelemahan-

kelemahan. Diantaranya yaitu penerapan metode talking stick belum dapat 

dilaksanakan dengan maksimal karena terdapat langkah-langkah atau tahapan 

yang tidak diterapkan. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu, perpaduan antara metode talking stick 

dengan media film kartun bisa dikatakan kurang sesuai. Hal itu karena antara 

metode dan media yang digunakan merupakan dua variabel yang sama-sama 

bersifat permainan, sehingga rentan sekali menjadikan peserta didik terlaluenjoy 

dengan kedua hal tersebut. Sehingga hal tersebut menimbulkan kekhawatiran 

bahwa materi yang seharusnya dikuasai dan diperhatikan justru kurang bisa 

diserap dengan maksimal oleh peserta didik karena perhatian mereka terlalu fokus 

dengan metode dan media yang digunakan. 

  Berbeda halnya dengan penelitian ini, penelitian ini memadukan model 

Stratta dengan metode tongkat berbicara (talking sticks). Metode tongkat 

berbicara (talking stick) yang bersifat permainan diimbangi dengan model Stratta 

yang memang lebih menekankan pada pencapaian materinya. Jadi meskipun 

kegiatan pembelajaran disisipi dengan metode berbasis permainan, namun peserta 

didik tetap dapat menyerap materi yang diajarkan secara maksimal. Sehingga 

kedua hal tersebut berjalan secara seimbang dan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

  Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai 

keterampilan menulis kembali dongeng sudah banyak dilakukan. Para peneliti 

telah menggunakan berbagaimodel, metode, teknik dan media yang bervariasi. 



23 
 

 

Meskipun penelitian tentang keterampilan menulis kembali dongeng telah banyak 

dilakukan, tetapi pada penelitian-penelitian tersebut masih banyak ditemukan 

kelemahan-kelemahan. Maka dari itu, peneliti menganggap bahwa penelitian 

sejenis masih perlu dilakukan untuk menentukan berbagai model dan metode baru 

yang dapat dipilih sebagai alternatif dalam proses pembelajaran menulis kembali 

dongeng. Bertolak dari hal tersebutlah, perlu diteliti kembali pembelajaran 

menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara 

(talking stick metods). 

  Penelitian tentang pembelajaran menulis kembali dongeng menggunakan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara ini menjadi pelengkap penelitian-

penelitian yang sudah ada. Di samping itu juga sebagai upaya untuk memperkaya 

teknik pembelajaran menulis, khususnya pembelajaran menulis kembali dongeng. 

Pada penelitian ini akan dikaji tentang peningkatan keterampilan menulis kembali 

dongeng dan perubahan tingkah laku peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 

Semarang dalam pembelajaran menulis kembali dongeng dengan menggunakan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara(talking stick metods). 

2.2. Landasan Teoretis 

Landasan teoretis berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian yang 

hendak dilakukan. Teori-teori tersebut antara lain mencakup: teori hakikat 

dongeng, hakikat menulis kembali dongeng, model Stratta, metode tongkat 

berbicara, dan penerapan keterampilan menulis kembali dongeng dengan model 

Stratta melalui metode tongkat berbicara. 
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2.2.1 Hakikat Dongeng 

Hakikat dongeng yang akan dibahas yaitu meliputi pengertian dongeng, 

ciri-ciri dongeng, dan unsur-unsur dongeng. 

2.2.1.1 Pengertian Dongeng 

 Menurut Nurgiyantoro (2010:198), dongeng merupakan cerita rakyat yang 

tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dongeng merupakan salah satu jenis cerita rakyat 

yang berkembang di masyarakat. Dari sudut pandang ini juga, dongeng dapat 

dipandang sebagai cerita fantasi dan terkesan aneh meskipun secara logika 

sebenarnya tidak dapat diterima. 

 Pengertian dongeng tersebut sejalan dengan pengertian dongeng menurut 

Joosen (2005:134), menurutnya dongeng adalah cerita klasik dan tidak masuk 

akal yang berkembang dalam masyarakat yang asal usulnya tidak diketahui secara 

pasti. Hal tersebut sesuai dengan pengertian dongeng menurut Nur’ani (2010:31) 

bahwa dongeng adalah cerita tentang sesuatu yang tidak masuk akal, tidak benar 

terjadi, dan bersifat fantastis atau khayalan. DS (2009:12) juga mengungkapkan 

bahwa cerita-cerita dalam dongeng semata-mata hanyalah khayalan. Dari 

beberapa pendapat yang diungkapkan di atas, cukup menguatkan bahwa 

pengertian dongeng adalah cerita yang bersifat khayalan dan fantastis. Maksudnya 

fantastis di sini adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan 

kenyataan dan bersifat khayalan. Walaupun hanya cerita khayalan atau cerita 

bohongan, tetapi cerita dalam dongeng mengandung nilai-nilai luhur.  
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  Selain itu, Danandjaja (2002:83) menambahkan bahwa dongeng adalah 

cerita rakyat yang tidak terikat oleh waktu maupun tempat. Artinya, cerita-

ceritayang terlingkup dalam dongeng keberadaanya tidak akan pernah pudar 

sampai kapanpun dan dimanapun tempatnya. Hal itu menunjukkan bahwa betapa 

pentingnya cerita yang terdapat dalam dongeng sangat perlu untuk dijaga sebagai 

warisan bersama secara turun-temurun. Dongeng diceritakan terutama untuk 

hiburan, walaupun banyak juga dongeng yang melukiskan kebenaran, berisi 

ajaran moral (Danandjaja 2002:83).  

  Sejalan dengan pendapat tersebut, Haryati (2012:5) juga mengungkapkan 

bahwa meskipun dongeng digunakan sebagai hiburan, namun dalam dongeng 

banyak juga melukiskan kebenaran, berisikan pelajaran (moral) atau sindiran, 

misalnya dongeng-dongeng binatang. Kemunculan dongeng sebagai bagian dari 

cerita rakyat, selain berfungsi untuk memberi hiburan, juga sebagai sarana untuk 

mewariskan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat pada waktu 

itu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nurgiyantoro (2010:200) bahwa 

dongeng dan berbagai cerita rakyat yang lain dipandang sebagai sarana ampuh 

untuk mewariskan nilai-nilai, dan bagi masyarakat lama itu dapat dipandang 

sebagai satu-satunya cara untuk menyampaikan ajaran moral. Memang sangat erat 

kaitannya antara dongeng dengan nilai-nilai moral. Dongeng selalu kental dengan 

nilai-nilai moral yang terdapat dalam masyarakat. Banyak sekali nilai-nilai moral 

yang dapat dipelajari dan tentunya sangat bermanfaat bagi pembacanya, dan hal 

itulah yang sekaligus menjadi salah satu fungsi dongeng. 
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  Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik simpulan 

bahwa dongeng adalah salah satu jenis cerita rakyat yang isi ceritanya tidak benar-

benar terjadi, hanya ada dalam dunia khayal, bersifat fantastis, tidak terikat waktu 

dan tempat serta fungsinya sebagai hiburan masyarakat dan terdapat ajaran moral 

di dalamnya. 

2.2.1.2 Fungsi Dongeng  

 Dongeng merupakan bagian dari kenyataan bahasa dan budaya Nusantara. 

Bukan sekadar cerita biasa, banyak pelajaran bijak tentang kehidupan dapat kita 

pelajari dari dongeng. Danandjaja (2002:140-141), mengemukakan fungsi 

dongeng sebagai berikut: (a) sebagai sistem proyeksi keinginan tersembunyi dari 

seseorang atau sekelompok orang tertentu; (b) sebagai alat pengisahan pranata 

sosial dan lembaga kebudayaan, karena isi ceritanya membenarkan dan 

memperkuat suatu tindakan atau perilaku suatu kolektif tertentu; (c) sebagai alat 

pendidikan anak (pedagogi). Di dalam cerita tersebut terdapat nasihat-nasihat, 

seperti ajaran untuk bersifat sabar, ikhlas, dan berbuat baik; (d) sebagai penghibur 

hati yang sedang lara; (e) sebagai penyalur ketegangan yang ada pada masyarakat, 

(f) sebagai kendali masyarakat (social control) atau protes sosial. Isi ceritanya 

menyinggung penyelewengan yang terdapat dalam masyarakat. 

 Sedangkan menurut  Joosen (2005:134) bahwa cerita yang terdapat dalam 

dongeng sering kali digunakan untuk menyampaikan pesan atau maksud penulis 

kepada pembaca. Bahkan menurutnya, tidak jarang isi cerita dalam dongeng 

dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi setiap orang yang 
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membacanya. Hal ini berarti fungsi utama dongeng yaitu sebagai sarana atau 

media untuk menyampaikan pesan atau nilai-nilai kepada pembacanya. 

 Seperti yang telah diuraikan tersebut, bahwa fungsi dongeng tidak hanya 

sebagai hiburan semata, namun dongeng juga berfungsi sebagai sarana untuk 

menyalurkan nilai-nilai pendidikan atau dalam hal ini yaitu nilai-nilai moral yang 

terdapat dalam masyarakat. Dengan membaca sebuah cerita dongeng, seseorang 

akan dapat mengambil nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya, dengan 

begitu secara tidak langsung dongeng dapat dijadikan sebagai penyalur dan 

penyebar nilai-nilai moral terhadap masyarakat luas. 

 Selain itu dongeng juga dapat dijadikan sebagai sarana atau media 

penyalur keinginan atau inspirasi oleh suatu orang atau kelompok tertentu. Pada 

zaman dahulu, masyarakat sering kali mengungkapkan keinginan dan aspirasinya 

melalui dongeng. Dalam hal ini, dongeng dipandang sebagai media yang tepat 

untuk menuangkan dan menyalurkan segala yang dirasakannya kepada publik. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi dongeng 

sangat beragam, namun fungsi utama dongeng adalah sebagai alat atau sarana 

untuk menyampaikan nilai-nilai moral atau nilai-nilai pendidikan yang terdapat 

dalam masyarakat. Hal tersebut sekaligus dijadikan sebagai acuan supaya 

keberadaan dongeng tetap terjaga.  

2.2.1.3 Unsur-Unsur Dongeng 

 Adapun unsur-unsur dongeng menurut Nurgiyantoro (2010:23) dibagi 

menjadi tiga, yaitu terdiri atas plot (alur), penokohan, dan latar cerita (setting). 

Sedangkan menurut Suharianto (2005:17-26)  unsur-unsur tersebut dibagi menjadi 
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delapan, yaitu terdiri atas tema, alur, penokohan, latar, tegangan dan padahan, 

suasana, pusat pengisahan, dan gaya bahasa. 

 Dari pendapat yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

unsur-unsur dongeng dapat dibedakan menjadi empat, yaitu terdiri atas tema, plot 

(alur), penokohan, dan latar cerita (settting). Unsur-unsur dongeng tersebut 

disimpulkan dan diringkas menjadi empat yaitu karena unsur tegangan dan 

padahan atau biasanya disebut dengan konflik merupakan bagian dari alur (plot), 

kemudian unsur suasana merupakan bagian dari latar (setting), karena unsur latar 

itu dibedakan menjadi dua yaitu, latar tempat dan latar suasana. Selain itu dalam 

dongeng tidak terdapat pusat pengisahan/sudut pandang. Sedangkan kajian gaya 

bahasa yang dimaksudkan di sini tidak termasuk dalam kajian unsur-unsur 

dongeng untuk keperluan menuliskan kembali dongeng. Jadi keempat unsur-unsur 

dongeng tersebut adalah tema, plot (alur), penokohan, dan latar cerita (settting). 

Berikut kelima unsur-unsur dongeng tersebut: 

2.2.1.4.1 Tema  

 Tema sering disebut juga dasar cerita, yakni pokok permasalahan yang 

mendominasi suatu karya sastra. Ia terasa dan mewarnai karya sastra tersebut dari 

halaman pertama hingga halaman terakhir. Hakikatmya tema adalah permasalahan 

yang merupakan titik tolak pengarang dalam menyusun cerita atau karya sastra 

tersebut, sekaligus merupakan permasalahan yang ingin dipecahkan dengan 

karyanya itu (Suharianto2005:17). Menurut Lukens (dalam Nurgiyantoro 

2010:260) tema dapat dipahami sebagai gagasan yang mengikat cerita, mengikat 

berbagai unsur intrinsik yang membangun cerita sehingga tampil sebagai sebuah 
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kesatupaduan yang harmonis. Jadi, dalam kaitan ini tema merupakan dasar 

pengembangan sebuah cerita.  

 Tema dalam sebuah cerita merupakan motif pengikat keseluruhan cerita  

yang biasannya tidak serta-merta ditunjukkan. Ia haruslah dipahami dan 

ditafsirkan melalui cerita dan data-data/unsur pembangun cerita yang lain 

(Nurgiyantoro 2013:113). Tema suatu karya sastra dapat tersurat dan dapat pula 

tersirat. Disebut tersurat apabila tema tersebut dengan jelas dinyatakan oleh 

pengarangnya. Disebut tersirat apabila tidak secara tegas dinyatakan tetapi terasa 

dalam keseluruhan cerita yang dibuat pengarang (Suharianto 2005:17). 

 Menurut Suharianto (2005:17-18) berdasarkan jenisnya, tema dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor ialah tema 

pokok, yakni permasalahan yang paling dominan menjiwai suatu karya sastra. 

Sedangkan tema minor yang sering disebut dengan tema bawahan ialah 

permasalahan yang merupakan cabang dari tema mayor. Wujudnya dapat berupa 

akibat lebih lanjut yang ditimbulkan oleh tema mayor.  

 Berdasarkan uraian pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tema 

adalah ide, gagasan, atau permasalahan yang menjad dasar sebuah cerita dan 

merupakan titik tolak pengarang dalam cerita atau karya sastra dalam hal ini yaitu 

karya sastra dongeng. 

2.2.1.4.2 Plot atau Alur  

 Menurut Aminuddin (2010:83) plot atau alur adalah rangkaian cerita yang 

dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang 

dihadirkan oleh para pelaku dalam cerita. Sedangkan menurut Nurgiyantoro 
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(2010:23) plot atau alur pada dongeng biasanya bersifat progresif, karena untuk 

memudahkan pemahaman cerita dengan menampilkan konflik yang tidak terlalu 

kompleks, klimaks ditempatkan pada akhir kisah. Sedangkan plot menurut 

Suharianto (2005:15) adalah cara pengarang menjalin kejadian-kejadian secara 

beruntun dengan memperhatikan hukum sebab-akibat sehingga merupakan 

kesatuan yang padu, bulat, dan utuh. Sedangkan menurut Nurgiyantoro 

(2013:164) plot merupakan unsur fiksi yang paling penting, bahkan tidak sedikit 

orang yang menganggapnya sebagai yang terpenting di antara berbagai unsur fiksi 

yang lain.  

 Montage dan Henshaw (dalam Aminudin 2010:83), tahapan peristiwa 

dalam plot suatu cerita dapat tersusun dalam tahapan exposition, yakni tahap awal 

yang berisi penjelasan tentang tempat terjadinya peristiwa serta perkenalan dari 

setiap pelaku yang mendukung cerita; tahap inciting force, yakni tahap ketika 

timbuk kekuatan, kehendak, maupun perilaku yang bertentangan dari perilaku; 

rising action, yakni situasi panas karena pelaku-pelaku dalam cerita mulai 

berkonflik; crisis, situasi semakin panas dan para pelaku sudah diberi gambaran 

nasib oleh pengarangnya; climax, situasi puncak ketika konflik berada dalam 

kadar yang paling tinggi hinga para pelaku itu mendapatkan kadar nasibnya 

sendiri-sendiri; falling action, kadar konflik sudah menurun sehingga ketegangan 

dalam cerita sudah mulai mereda sampai menuju conclusion atau penyelesaian 

cerita.   

 Sedangkan menurut Suharianto (2005:18) plot suatu cerita biasanya dibagi 

menjadi lima bagian, yaitu (1) pemaparan atau pendahuluan, yakni bagian cerita 
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tempat pengarang mulai melukiskan suatu keadaan yang merupakan awal cerita; 

(2) penggawatan, yakni bagian yang melukiskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam 

cerita mulai bergerak. Mulai bagian ini secara bertahap terasakan adanya konflik 

dalam cerita tersebut. Konflik itu dapat terjadi antartokoh, antara tokoh dengan 

masyarakat sekitarnya atau antara tokoh dengan hati nuraninya sendiri; (3) 

penanjakan, yakni bagian cerita yang melukiskan konflik-konflik seperti 

disebutkan di atas mulai memuncak; (4) puncak atau klimaks, yakni bagian yang 

melukiskan peristiwa mencapai puncaknya. Bagian ini dapat berupa bertemunya 

dua tokoh yang sebelumnya saling mencari, atau dapat pula berupa terjadinya 

“perkelahian” antara dua tokoh yang digambarkan sebelumnya saling 

mengancam; (5) peleraian, yakni bagian cerita tempat pengarang memberikan 

pemecahan dari semua peristiwa yang telah terjadi dalam cerita atau bagian-

bagian sebelumnya.  

 Menurut Suharianto (2005:18-20), dilihat dari cara menyusun bagian-

bagian plot tersebut, plot dapat dibedakan menjadi alur lurus dan alur sorot balik 

(flasback). Suatu cerita disebut beralur lurus apabila cerita tersebut disusun mulai 

kejadian awal diteruskan dengan kejadian-kejadian berikutnya dan berakhir pada 

pemecahan permasalahan. Apabila suatu cerita disusun sebaliknya, yakni dari 

bagian akhir bergerak ke muka menuju titik awal cerita, alur cerita demikian 

disebut alur sorot balik. Di samping itu ada pula cerita yang menggunakan kedua 

laur tersebut secara bergantian, maksudnya sebagian ceritanya menggunakan alur 

lurus dan sebagian lagi menggunakan alur sorot balik. Tetapi keduanya dijalin 
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dalam kesatuan yang padu sehingga tidak menimbulkan kesan adanya dua buah 

cerita atau peristiwa yang terpisah baik waktu maupun tempat kejadiannya.  

 Sementara itu, kalau dilihat dari padu atau tidaknya alur dalam suatu 

cerita, alur dapat dibedakan menjadi alur rapat dan alur renggang (Suharianto 

2005:19). Suatu cerita, diakatakan berakhir rapat apabila dalam cerita tersebut 

hanya terdapat alur atau perkembangan cerita yang hanya terpusat pada suatu 

tokoh. Tetapi apabila dalam cerita tersebut selain ada perkembangan cerita yang 

berkisar pada tokoh utama adapula perkembangan cerita tokoh-tokoh lain, maka 

alur demikian disebut aur renggang. 

 Ada beberapa cara yang dilakukan untuk memahami sebuah alur atau plot 

suatu cerita. Menurut Aminuddin (2010:87), pemahaman plot suatu cerita dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara atau kegiatan teknis dan 

kegiatan interpretatif, atau bahkan dengan gabungan dari  kedua kegiatan tersebut, 

yakni teknis-interpretatif. Hal itu dapat saja diterima karena kegiatan apresiasi 

sastra itu sendiri akan melibatkan baik aspek intelektual maupun emosional. 

 Kegiatan pemahaman plot secara teknis diawali dengan kegiatan membaca 

teks secara keseluruhan. Sambil membaca, penelaah juga menafsirkan pokok 

pikiran ssetiap paragaraf atau satuan dialog yang terdapat dalam teks karya sastra 

tersebut dapat dimasukkan dalam tahapan apa. Setelah memahami keseluruhan isi 

cerita, pembaca membaca kembali dengan cermat dan meninjau ulang catatan-

catatan yang dibuatnya, apakah sudah benar apa belum. Jika belum sesuai, 

pembaca dapat mengubahnya kembali. Kemudian, dalam rangka membaca cerita, 

pembaca tentu saja harus berusaha dengan baik memhami lakuan atau action para 
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pelaku, serta dialog dan monolog para pelaku itu sendiri. Kegiatan pemahaman 

ini, selain bersifat reseptif, juga harus asosiatif, yakni pembaca harus mampu 

membayangkan cerita yang dibaca itu masuk dalam tahapan plot apa (Aminuddin 

2010:87). 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian plot 

atau alur cerita yaiturangkaian cerita berupa kejadian-kejadian cerita yang 

dibentuk oleh tahapan-tahapan cerita sehingga menjalin suatu kesatuan cerita yang 

utuh, urut, dan padu. Kemudian alur menurut susunannya dibedakan menjadi tiga 

yaitu alur lurus, sorot balik, dan gaubungan. Sementara itu alur menurut jenisnya 

dibedakan menjadi dua, yaitu alur rapat dan alur renggang. 

2.2.1.4.3 Penokohan 

 Penokohan atau perwatakan adalah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik 

keadaan lahirnya maupun batinnya yang dapat berupa pandangan hidup, sikap, 

keyakinan, dsb (Suharianto 2005:20). Menurut Nurgiyantoro (2010:200), dilihat 

dari segi penokohan, tokoh-tokoh dongeng pada umumnya dibagi menjadi dua 

macam, yaitu tokoh yang berkarakter baik dan buruk. Hal itu adalah yang lumrah 

untuk cerita lama yang mempunyai misi untuk memberikan pelajaran moral. 

Selain itu, dilihat dari unsur karakter tersebut, tokoh-tokoh dongeng umumnya 

lebih berkarakter sederhana. Hal itu berarti bahwa seorang tokoh yang telah 

dipasang sebagai tokoh berkarakter baik, makin baik selamanya. Demikian pula 

sebaliknya dengan tokoh yang berkarakter buruk.Sementara itu Aminuddin 

(2010:79) menambahkan bahwa, seorang tokoh yang memiliki peranan penting 

dalam suatu cerita disebut dengan tokoh inti atau tokoh utama, sedangkan tokoh 
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yang memiliki peranan tidak penting karena pemunculannya hanya melengkapi, 

melayani, mendukung pelaku utama disebut tokoh tambahan atau tokoh 

pembantu. 

 Menurut Suharianto (2005:21), ada dua macam cara yang sering 

digunakan pengarang untuk melukiskan tokoh ceritanya, yaitu dengan cara 

langsung dan cara tidak langsung. Disebut dengan cara langsung apabila 

pengarang langsung menguraikan atau menggambarkan keadaan tokoh. 

Sebaliknya, apabila pengarang secara tersamar dalam memberitahukan wujud atau 

keadaan tokoh ceritanya, maka dikatakan pelukisan tokohnya sebagai tidak 

langsung. Dalam kenyataanya, kedua cara tersebut biasanya dipakai 

pengarangsecara berganti-ganti. 

 Berdasarkan uraian pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penokohan atau perwatakan adalah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan 

lahirnya maupun batinnya. Tokoh yang terdapat dalam sebiah cerita atau karya 

sastra dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh inti atau utama dan tokoh tambahan 

atau pembantu. Selain itu, ada dua cara untuk melukiskan tokoh cerita, yaitu 

dengan cara langsung dan cara tidak langsung. 

2.2.1.4.4 Latar cerita atau Setting 

 Latar disebut juga setting, yaitu tempat atau waktu terjadinya cerita 

(Suharianto 2005:22). Latar atau setting adalah latar peristiwa dalam karya fiksi, 

baik berupa tempat, waktu, maupun peristiwa (Aminuddin 2010:67). Sementara 

itu, menurut Nurgiyantoro (2010:199), dongeng umumnya tidak terikat oleh 

waktu dan tempat, dapat terjadi di mana saja dan kapan saja tanpa perlu harus ada 
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semacam pertanggungjawaban pelataran. Kekurangjelasan latar tersebut sudah 

terlihat sejak cerita dongeng dimulai, yaitu sering mempergunakan kata-kata 

pembuka penunjuk waktu seperti: “Pada zamandahulu kala”, “Syahdan pada 

zaman dahulu”, “Nun pada waktu itu”, “Padazaman dahulu ketika binatang 

masih bisa bercakap-cakap seperti halnyamanusia” dan lain-lain. Demikian juga 

mengenai penunjuk latar tempat yang hanya sering disebut “di negeri antah 

berantah”, “di negeri dongeng”, “disuatu tempat di pinggir hutan”, dan lain-

lain. Ketidakjelasan latar dapat memberikan kebebebasan pembaca untuk 

mengembangkan daya fantasinya ke manapun dan kapan pun mau dibawa. 

Kegunaan latar atau setting dalam cerita, biasanya bukan hanya sekadar sebagai 

petunjuk kapan dan di mana cerita itu terjadi, melainkan juga sebagai tempat 

pengambilan nilai-nilai yang ingin diungkapkan pengarang melalui ceritanya 

tersebut. 

 Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan pengertian latar 

dalam karya sastra dongeng adalah segala keterangan atau petunjuk yang 

berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

bertujuan untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca sehingga pembaca 

seolah-olah ikut terlibat di dalam cerita. 

2.2.2 Hakikat Keterampilan Menulis Kembali Dongeng 

 Hakikat keterampilan menulis kembali dongeng yang akan dibahas yaitu 

meliputi pengertian menulis kembali dongeng, langkah-langkah menulis kembali 

dongeng, dan kriteria penilaian menulis kembali dongeng. 
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2.2.2.1  Pengertian Menulis Kembali Dongeng 

Jauhari (2010:17) berpendapat bahwa menulis merupakan aktivitas 

menuangkan gagasan yang diwujudkan dengan lambang-lambang fonem. Mukh. 

Doyin dan Wagiran (2011:12) juga menyatakan bahwa menulis merupakan salah 

satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan dalam komunikasi secara tidak 

langsung. Keterampilan menulis tidak didapatkan secara alamiah, tetapi harus 

melalui proses belajar dan berlatih. Menulis juga merupakan keterampilan 

berbahasa yang produktif dan ekspresif. Mukh. Doyin dan Wagiran (2011:12) 

menambahkan dalam kegiatan menulis, penulis harus terampil memanfaatkan 

grafologi, kosakata, struktur kalimat, pengembangan paragraf, dan logika 

berbahasa. Menurut Suparno dan Yunus (2008:29) sebagai suatu keterampilan 

berbahasa, menulis merupakan kegiatan yang kompleks karena penulis dituntut 

untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan isi tulisannya serta 

menuangkannya dalam formulasi ragam bahasa tulis dan konvensi penulisan 

lainnya.   

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

menulis adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mengungkapkan 

ide, gagasan, perasaan, dan pikirannya ke dalam bahasa tulis secara jelas dan 

runtut untuk dapat dipahami dan dikomunikasikan kepada orang lain. 

Kemudian yang dimaksud dengan menulis kembali dalam hal ini sama 

artinya dengan reproduksi. Reproduksi atau menulis kembali dalam KBBI 

(2011:323) yaitu kegiatan melakukan (membuat) reproduksi, menghasilkan 

(memproduksi) ulang, dan menghasilkan (mengeluarkan) kembali. Selanjutnya 
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menurut Suharma (2006:57), yang dimaksud dengan menulis kembali adalah 

suatu kegiatan mengungkapkan ide, gagagasan, perasaan, dan pikiran ke dalam 

bahasa tulis dari bahan yang sudah ada. Bahan yang sudah ada tersebut bisa 

bersumber dari bacaan atau yang lain yang kemudian dituangkan lagi dengan 

menggunakan bahasa sendiri dan dengan urutan yang runtut dan logis sehingga 

pesan yang terkandung di dalamnya bisa disampaikan kepada orang lain. 

Ringkasnya, kegiatan menulis kembali ini adalah suatu kegiatan menuangkan dari 

bahan yang sudah ada kemudian ditulis lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan 

menulis kembali dongeng yang telah dibaca adalah suatu kegiatan yang diawali 

dengan membaca dongeng terlebih dahulu, kemudian menuliskannya kembali 

dengan menggunakan bahasa sendiri berdasarkan interpretasi yang telah 

diperoleh.  

Selanjutnya yang dimaksud dengan keterampilan menulis kembali 

dongeng adalah kemampuan atau kesanggupan peserta didik untuk 

mengungkapkan ide dan gagagasan ke dalam bahasa tulis berdasarkan gambaran 

isi cerita sebuah dongeng yang telah dibacanya dengan menggunakan bahasa 

sendiri serta dengan urutan yang runtut dan logis.  

2.2.2.2  Langkah-langkah Menulis Kembali Dongeng 

Dalam menulis kembali dongeng, ada beberapa langkah yang harus 

dilakukan agar hasil tulisan dongeng terlihat baik. Menurut Suharma (2006:57), 

untuk berlatih menulis kembali dongeng yang pernah dibaca atau didengar, bisa 

melakukan langkah-langkah berikut :  

a) Membaca atau mendengarkan kembali dongeng yang akan ditulis. 
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b) Memperhatikan bagian demi bagian dongeng tersebut dari awal sampai akhir. 

Mengingat-ingat urutan cerita, tokoh dongeng, dan unsur-unsur dongeng 

lainnya.  

c) Membayangkan adegan-adegan dalam dongeng seolah-olah terlibat di 

dalamnya atau melihatnya secara langsung.  

d) Mulai menuliskan kembali isi dongeng tersebut dengan memperhatikan 

urutannya dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Berdasarkan langkah-langkah menulis kembali dongeng tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa langkah menulis kembali dongeng secara lebih rinci adalah 

sebagai berikut.  

a) Membaca dongeng dan membuat simpulan isi dongeng 

  Setelah membaca dongeng tersebut tulislah judul, tokoh utama 

dongeng,watak tokoh utama, dan pesan yang terkandung dalam dongeng 

tersebut. Kemudian setelah itu, tulis simpulan isi dongeng yang telah dibaca 

dengan bahasa yang mudah dipahami. Perlu ditekankan bahwa kegiatan 

membaca dongeng sebelum menulis kembali dongeng tidak diperkenankan 

untuk membaca dongeng berulang kali, karena hal tersebut akan 

mempengaruhi hasil tulisan dongeng peserta didik dan menyulitkan hasil 

pengukuran keterampilan peserta didik dalam menulis kembali dongeng.  

b) Menentukan pokok-pokok isi dongeng yang dibaca 

Menentukan pokok-pokok isi dongeng dapat dilakukan 

denganmenganalisis bagian-bagian penting dari dongeng tersebut atau 
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dengancara menentukan ide-ide pokok dongeng tersebut. Kemudian catatlah 

ide-ide pokok dari dongeng tersebut. 

b) Menulis kembali isi dongeng yang telah dibaca dengan bahasa sendiri 

 Sebelum menulis kembali dongeng, bacaan dongeng yang telah dibaca 

sebelumnya harus ditutup untuk menghindari plagiat. Untuk menulis kembali 

dongeng sebelumnya harus menulis pokok-pokok isi dongeng, setelah itu 

mengembangkan pokok-pokok isi dongeng dengan kalimat yang jelas dan 

efektif hingga menjadi kerangka dongeng. Kemudian melengkapi atau 

merangkai kerangka dongeng menjadi dongeng yang utuh. Langkah terakhir 

yaitu mengedit dongeng yang telah urut tersebut dan memperbaiki ejaan, tanda 

baca, dan tata bahasanya. 

  Namun secara ringkasnya untuk mampu menulis kembali dongeng dengan 

baik, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu, membaca dongeng sebanyak 

satu kali, kemudian membuat simpulan atau ringkasan dari dongeng tersebut. 

Setelah itu, memperhatikan dan membayangkan bagian atau pokok-pokok penting 

yang terdapat dalam dongeng. Lalu mulai menulis kembali dongeng berdasarkan 

pokok-pokok yang telah diuraikan sebelumnya dengan urutan yang tepat. Terakhir 

yaitu memperbaiki dongeng yang telah ditulis tersebut dari segi ejaan, tanda baca, 

dan kebahasaan. 

2.2.2.3  Kriteria Penilaian Menulis Kembali Dongeng 

 Menulis kembali dongeng adalah kemampuan atau kesanggupan peserta 

didik untuk menulis kembali gambaran isi cerita dongeng yang telah dibacanya 

dari awal hingga akhir cerita ke sebuah tulisan. Penilaian yang digunakan dalam 
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menulis kembali dongeng yaitu latar dalam dongeng, tokoh-tokoh dan penokohan 

dalam dongeng, penggunaan ejaan, alur, dan kesesuaian isi dongeng. Kelima 

aspek tersebut harus memenuhi aspek kriteria penilaian menulis kembali dongeng, 

agar tulisan dongeng yang dihasilkan sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Namun secara keseluruhan, untuk menghasilkan tulisandongeng yang baik 

setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria ciri-ciri tulisan yang baik sebagai 

berikut. 

Enre(1988:6) menyebutkan ciri-ciri tulisan yang baik adalah sebagai 

berikut: (1) mampu mencerminkan kemampuan penulis dalam menyusun bahan-

bahan yang tersedia menjadi suatu keseluruhan yang utuh; (2) mampu 

menyampaikan makna yang jelas dan tidak samar-samar, memanfaatkan struktur 

kalimat bahasa serta contoh-contoh yang jelas; (3) meyakinkan serta menarik 

minat pembaca terhadap pokok pembicaraan serta mendemonstrasikan suatu 

pengertian yang masuk akal, cermat, dan teliti; (4) mencerminkan kemampuan 

penulis untuk mengkritik naskah tulisannya yang pertama serta memperbaikinya, 

(5) mencerminkan kebanggaan sang penulis dalam naskah atau manuskrip 

kesediaan mempergunakan ejaan dan tanda-tanda baca secara saksama, 

memeriksa makna kata dan hubungan ketatabahasaan dalam kalimat-kalimat 

sebelum menyajikannya kepada pembaca. 

Dari uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk menghasilkan sebuah 

sebuah tulisan kembali dongeng yang baik, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan yaitu sebagai berikut: unsur-unsur yang diidentifikasi setelah 

membaca dongeng, harus dapat dijadikan bahan dalam penulisan dongeng, 
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sehingga akan menghasilkan tulisan dongeng baik dan menarik. Kemudian, 

makna atau pesan moral yang terdapat dalam tulisan dongeng harus jelas sehingga 

dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Dalam sebuah tulisan dongeng 

juga harus tetap memperhatikan ejaan dan kebahasaan sehingga akan 

menghasilkan dongeng yang menarik dan mampu merangsang pembaca untuk 

membacanya. Selanjutnya penulis dongeng harus bersikap terbuka dalam 

menerima kritik dan siap memperbaiki tulisannya jika dijumpai kesalahan-

kesalahan. 

 Kemudian secara rinci, ciri-ciri tulisan kembali dongeng yang baik harus 

memenuhi kriteria penilaian menulis kembali dongeng. Kriteria yang dimaksud 

tersebut mencakup lima aspek yang telah dijelaskan sebelumnya. Kelima aspek 

tersebut adalah latar, tokoh, penggunaan ejaan, alur dan kesesuaian isi dongeng 

yang akan diuraikan sebagai berikut 

 Latar atau setting yang dihadirkan dalam tulisan kembali dongeng harus 

sesuai dengan latar yang terdapat dalam teks dongeng yang asli (yang telah 

dibaca), latar tidak boleh melebar atau bahkan berbeda dengan latar dongeng yang 

asli. Meskipun latar atau setting yang dihadirkan harus sama, tetapi bukan berarti 

peserta didik tidak boleh berkreasi. Peserta didik tetap dituntut untuk berkreasi 

dengan cara menambahkan atau membubuhi hal-hal yang berkaitan dengan latar 

tersebut sehingga tulisan yang dihasilkan telihat lebih hidup dan menarik. Hal 

yang dimaksud misalnya cara pendeskripsian latar. 

 Tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam tulisan kembali dongeng juga harus 

sesuai dengan tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks dongeng yang asli (yang 
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telah dibaca), tokoh tidak boleh ditambahi atau bahkan dikurangi. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan agar tulisan dongeng lebih terlihat menarik berkaitan dengan 

tokoh yaitu cara mendeskrepsikan tokoh-tokoh serta perwatakannya. 

 Selain itu juga penggunaan bahasa dalam menulis kembali dongeng harus 

menggunakan bahasa sendiri, artinya tidak menjiplak dari dongeng yang telah 

dibaca sebelumnya. Kemudian ejaan dalam tulisan dongeng harus sesuai dengan 

tata aturan ejaan yang benar. Alur dalam tulisan kembali dongeng harus sesuai 

dengan dongeng aslinya serta harus runtut. Artinya alur peristiwa yang tersusun 

dalam tulisan kembali dongeng harus berurutan, padu serta utuh. Kemudian 

selanjutnya yaitu aspek kesesuaian isi, aspek kesesuaian isi yang dimaksud di sini 

jelas bahwa isi tulisan dongeng yang dihasilkan harus sesuai dengan isi dongeng 

yang asli (yang telah dibaca). Kesesuaian isi yang dimaksud tersebut yaitu 

kesesuaian garis besar cerita. Meskipun isi dongeng harus sesuai dengan dongeng 

asli, tetapi tetap tidak membatasi daya kreasi peserta didik untuk berekspresi 

asalkan masih dalam batasan kriteria penilaian.  

2.2.3 Model Stratta  

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu (Winataputra 2005:3). Melalui model 

pembelajaran guru dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, 

keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide. Model pembelajaran juga 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru 

dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar (Suprijono 2012:46). 
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Dewasa ini banyak sekali model-model pembelajaran inovatif yang 

berkembang dalam dunia pendidikan, dan salah satu model pembelajaran inovatif 

tersebut yaitu model pembelajaran Stratta. Model pembelajaran Stratta ditemukan 

(didapatkan) dari ahli pendidikan bernama Leslie Stratta. Model pembelajaran 

Stratta meliputi tiga langkah pokok pengajaran (Endraswara 2002:33). Ketiga 

langkah tersebut adalah penjelajahan, interpretasi, dan rekreasi.  

Sementara itu, menurut menurut Joyce dan Weil (dalam Winataputra 

2005:8) unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah model pembelajaran adalah 

sebagai berikut: (1) sintakmatik, (2) sistem sosial, (3) prinsip reaksi, (4) sistem 

pendukung, serta (5) dampak instruksional dan dampak pengiring. Begitu halnya 

dengan model pembelajaran Stratta harus mencakup kelima unsur-unsur tersebut. 

Berikut uraian mengenai unsur-unsur model pembelajaran Stratta.  

2.2.3.1 Sintakmatik  

Menurut Joyce dan Weil (dalam Winataputra 2005:8), sintakmatik adalah 

tahapan-tahapan kegiatan dari model pembelajaran. Pendapat tersebut sejalan 

dengan pendapat yang disampaikan oleh Huda (2013:75), bahwa pengertian 

sintakmatik atau sintak pembelajaran adalah deskripsi implementasi model di 

lapangan. Sintakmatik merupakan rangkaian sistematis aktivitas-aktivitas dalam 

model tersebut. Setiap model memiliki aliran tahap yang berbeda. Adapun 

tahapan-tahapan yang terdapat dalam model pembelajaran Stratta seperti yang 

telah disinggung sebelumnya yaitu sebagai berikut. 
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a. Penjelajahan  

 Dalam tahap ini peserta didik diberi kesempatan memahami karya sastra 

dengan cara membaca dan menghayati langsung. Mereka memasuki karya sastra 

secara langsung dengan cara membaca, bertanya, mengamati/menyaksikan 

pementasan, dan kegiatan kesusasteraan lain. Penjelajahan dilakukan secara 

menyeluruh terhadap cipta sastra. Peserta didik seperti halnya seorang “pejalan 

kaki” menyusuri desa-desa, tahu rute desa, tahu keindahan, dan merasakan enak 

tidaknya (Endrawasra 2002:3). 

 “Dalam tahap penjelajahan guru harus memberikan rangsangan untuk 

mempersiapkan peserta didik dalam menghayati drama” (Waluyo 2003: 180).  

 Rangsangan yang dimaksud tersebut dapat berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang disusun oleh guru sehingga peserta didik memiliki arah dan dapat 

menggeneralisasikan pendapatnya sendiri mengenai hal-hal yang akan peserta 

didik kaji.  

b. Interpretasi 

 Proses ini dilakukan dengan bimbingan pengajar untuk mencoba menfsirkan 

unsur cerita. Setelah menjelajahi unsur-unsur sastra, peserta didik mulai 

menafsirkan sejalan dengan pengalamannya. Penafsiran dapat dilakukan dari lapis 

satra yang paling luar (dangkal) sampai ke dalam makna. Pada tahap ini peserta 

didik akan diasah untuk semakin memahami karya sastra yang dihadapi. 

(Endraswara 2002: 33).  
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c. Rekreasi atau Pendalaman 

 Rekreasi tidak berarti meniru, melainkan harus ada perbedaan dengan yang 

sudah ada. Waluyo (2003:184) memberikan gambaran tentang kegiatan 

pembelajaran dalam kelas pada tahap rekreasi melalui praktik. Dalam kegiatan 

pembelajaran drama, peserta didik diminta untuk membagi peran, melakukan 

pagelaran, dan evaluasi. Kegiatan tersebut diupayakan untuk berkesinambungan 

sampai peserta didik dapat paham secara tuntas. Pada tahap terakhir ini, peserta 

didik mengkreasikan dengan mengubah fiksi menjadi dialog (dramatisasi). 

 Sama halnya dengan pembelajaran menulis kembali dongeng, pengkreasian 

kembali apa saja yang telah dipahami itu, akan menjadi bekal pengayaan batin 

untuk memproduksi sastra. Rekreasi tak berarti meniru, melainkan harus ada 

perbedaan dari yang sudah-sudah (Endraswara 2002:33). 

 Model Stratta memiliki tiga tahap. Tahap pertama tahap penjelajahan, 

peserta didik akan diajak untuk melihat lebih dekat mengenai karya sastra. Tahap 

kedua tahap interpretasi, berbagai materi dan contoh akan diberikan pada peserta 

didik yang pada akhirnya akan mengarahkan peserta didik memahami penerapan 

resensi dan kritik sastra. Tahap yang ketiga adalah tahap rekreasi yaitu 

membangun keseluruhan pengetahuan yang diproleh sehingga didapat 

pengetahuan baru. 

 Ketiga tahap model Stratta memiliki tingkat kesulitan yang meningkat dari 

tahap penjelajahan menuju tahap interpretasi hingga tahap rekreasi. Ketiganya 

harus dilakukan secara urut dan tertib, guna memudahkan penggunaan model 
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stratta. Dari penggunaan secara tertib dan teratur, peserta didik dapat 

mengapresiasi sebuah karya sastra lebih jelas. 

2.2.3.2  Sistem Sosial 

 Menurut Joyce dan Weil (dalam Winataputra 2005:8), sistem sosial ialah 

situasi atau suasana, dan norma yang berlaku dalam model pembelajaran. 

Sedangkan menurut Huda (2013:75) sistem sosial mendeskripsikan peran dan 

relasi antara guru dan siswa. Adapun sistem sosial yang terdapat dalam model 

pembelajaran stratta yaitu mengubah suasana belajar sehingga proses 

pembelajaran dapat menggairahkan peserta didik. Komponen utama yang 

ditekankan dalam pembelajaran dengan model Stratta yaitu dengan membangun 

suasana belajar yang efektif dan menyenangkan.  Hal tersebut dilakukan dengan 

cara guru membantu pesera didik untuk memahami materi dan memberi 

kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi terbuka dan 

mengakui setiap usaha yang telah dilakukan oleh peserta didik. Hal tersebut 

berarti dalam proses pembelajaran terjadi hubungan timbal balik antara guru dan 

peserta didik. Dalam proses pembelajaran menggunakan model Stratta, kegiatan 

pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik, karena peserta didik dipandang 

sebagai subjek pembelajaran, hal itu berarti dalam pembelajaran peserta didik 

harus aktif, dan guru hanya sekadar sebagai fasilitator pembelajaran. 

2.2.3.3 Prinsip Reaksi  

 Menurut Joyce dan Weil (dalam Winataputra 2005:8), prinsip reaksi adalah 

pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana seharusnya guru melihat dan 

memperlakukan para peserta didik, termasuk bagaimana seharusnya guru 
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memberikan respon terhadap mereka. Prinsip ini memberikan petunjuk bagaimana 

seharusnya para guru menggunakan aturan permainan yang berlaku pada setiap 

model. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat menurut Huda (2013:75), 

prinsip reaksi sama halnya dengan tugas/peran guru, yaitu mendeskripsikan 

bagaimana seorang guru harus memandang peserta didik dan merespon apa yang 

dilakukan oleh peserta didik. Prinsip-prinsip ini merefleksikan aturan-aturan 

dalam memilih model dan menyesuaikan respon instruksional dengan apa yang 

dilakukan peserta didik. Artinya, dalam prinsip reaksi ini segala aturan yang 

terdapat dalam proses atau kegiatan pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada 

guru.  

 Adapun prinsip reaksi yang terdapat dalam proses pembelajaran 

menggunakan model Stratta yaitu dalam kegiatan awal pembelajaran guru 

memberikan dukungan dan motivasi kepada peserta didik supaya peserta didik 

semangat dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran menggunakan 

model Stratta ini guru juga memberikan contoh awal yang spesifik berkaitan 

dengan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan kepada peserta didik, guru 

juga memberi kebebasan kepada peserta didik dalam diskusi terbuka atau dalam 

kegiatan tanya jawab, tetapi aturan dalam melakukan diskusi terbuka atau tanya 

jawab tetap diatur sepenuhnya oleh guru. Ketika proses pembelajaran 

berlangsung, guru memberikan pengawasan penuh kepada peserta didik, 

mengarahkan dan membantu peserta didik jika mengalami kesulitan terhadap 

materi yang diajarkan.  
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2.2.3.4 Sistem Pendukung  

 Menurut Joyce dan Weil (dalam Winataputra 2005:8), sistem pendukung, 

ialah segala sarana, bahan, dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan model 

tersebut. Sementara itu, menurut Huda (2013:75), sistem pendukung diartikan 

dengan sistem dukungan, yaitu mendeskripsikan kondisi-kondisi yang mendukung 

yang seharusnya diciptakan atau dimiki oleh guru dalam menerapkan model 

tertentu. “Dukungan” di sini merujuk pada prasyarat-prasyarat tambahanan di luar 

skill-skill, kapasitas-kapasitas manusia pada umumnya dan fasilitas-fasilitas teknis 

pada khususnya.  

 Sarana pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan model 

pembelajaran Stratta adalah segala sesuatu yang menyentuh kebutuhan peserta 

didik untuk dapat menggali berbagai informasi yang sesuai dan diperlukan dalam 

penerapan model pembelajaran tersebut. Adapun sistem pendukung yang 

terdapat dalam proses pembelajaran menggunakan model Stratta misalnya seperti 

perpustakaan, diharapkan perpustakaan dapat menyediakan sumber informasi 

untuk mendukung kegiatan peserta didik dalam menulis kembali dongeng. Selain 

perpustakaan, media yang digunakan oleh guru untuk mendukung proses 

pembelajaran menulis kembali dongeng misalnya, seperti buku Bahasa dan 

Sastra Indonesia Kelas VII, buku-buku kumpulan dongeng, buku-buku yang 

berkaitan dengan cara menulis kembali dongeng, contoh-contoh teks dongeng, 

laptop dan LCD, PPT tentang materi menulis kembali dongeng. Serta bahan-

bahan yang digunakan untuk menunjang pembelajaran seperti:  Kertas, buku 

tulis, bolpoin, dll. 
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2.2.3.5 Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring  

Menurut Joyce dan Weil (dalam Winataputra 2005:8), dampak 

instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional ialah hasil belajar 

yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan para peserta didik pada tujuan 

yang diharapkan, dan dampak pengiring ialah hasil belajar lainnya yang 

dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran, sebagai akibat terciptanya suasana 

belajar yang dialami langsung oleh para peserta didik tanpa pengarahan langsung 

dari guru.  

Adapun dampak instruksional yang dihasilkan dari penerapan 

pembelajaran dengan model Stratta yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. Beberapa dampak tersebut yaitu, peserta didik mampu mengerti 

tentang hakikat dongeng termasuk di dalamnya yaitu mengenai pengertian 

dongeng, unsur-unsur dongeng, jenis-jenis dongeng, dll, mampu memahami cara-

cara menulis kembali dongeng, dan mampu menulis kembali dongeng dengan 

baik dan benar sehingga menghasilkan tulisan dongeng yang menarik. Secara 

keseluruhan hal tersebut akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Adapun dampak pengiring yang dihasilkan dari penerapan pembelajaran 

dengan model Stratta yaitu, hubungan kerja sama antara peserta didik satu dengan 

peserta didik lain akan lebih terbina dengan baik, hal itu karena adanya diskusi 

terbuka atau tanya jawab yang dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran yang 

mengharuskan antara peserta didik untuk saling berinteraksi dengan peserta didik 

lain. Melalui diskusi terbuka atau kegiatan tanya jawab itu pula lah, rasa saling 

menghargai dan menghormati pendapat antarpeserta didik akan muncul. Selain 
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itu, dampak lain yang dihasilkan yaitu daya keaktifan dan keantusiasan serta 

minat peserta didik dalam mengikuti proses atau kegiatan pembelajaran juga akan 

mengalami peningkatan karena dengan adanya penerapan model pembelajaran 

yang efektif dan menyenangkan.  

2.2.4 Metode Tongkat Berbicara (Talking Stick Metods) 

  Hal-hal yang akan diuraikan berkaitan dengan metode tongkat berbicara 

(talking stick metods) yaitu meliputi pengertian, manfaat, dan langkah-langkah 

pembelajaran metode tongkat berbicara (talking stick metods). 

2.2.4.1 Pengertian Metode Tongkat Berbicara ( Talking Stick Metods)  

 Metode adalah cara memikirkan dan memeriksa suatu hal menurut rencana 

tertentu. Dalam dunia pengajaran, metode adalah rencana penyajian bahan yang 

menyeluruh dengan urutan yang sistematis berdasarkan approach tertentu 

(Subana dan Sunarti 2000:20). Sedangkan pengertian metode menurut 

Iskandarwassid dan Sunendar (2011:56) adalah cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Dewasa ini, sudah banyak sekali metode-metode 

pembelajaran yang berkembang dalam dunia pendidikan, salah satunya yaitu 

metode tongkat berbicara (talking stick metods). 

 Menurut Huda (2013:224) talking stick atau tongkat berbicara adalah 

metode yang digunakan oleh penduduk asli Amerika untuk mengajak semua 
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orang berbicara atau menyampaikan pendapat dalam suatu forum (pertemuan 

antarsuku). Kini metode itu sudah digunakan sebagai metode pembelajaran ruang 

kelas. Sebagaimana namanya, Talking Stick atau tongkat berbicara merupakan 

metode pembelajaran kelompok dengan bantuan tongkat. Meskipun dalam 

praktiknya nanti bisa menggunakan benda lain (penghapus papan tulis, botol, 

buku, bolpoin, pensil, spidol, dll) sebagai alternatif jika tidak memungkinkan 

menggunakan tongkat. Tetapi pada esensinya, penerapan metode ini dengan 

menggunakan tongkat karena sesuai dengan namanya yaitu metode talking stick 

(tongkat berbicara). Dalam penerapannya, peserta didik yang memegang tongkat 

(penghapus papan tulis, botol, buku, bolpoin, pensil, spidol, dll) wajib menjawab 

pertanyaan dari guru/wajib menginterpretasi hal-hal yang terkait dari dongeng 

yang telah dibaca. Hal ini dilakukan hingga semua peserta didik berkesempatan 

mendapat gilirannya masing-masing. Metode talking stick atau tongkat berbicara 

merupakan salah satu dari sekian banyak metode pembelajaran interaktif yang 

dapat menciptakan keefektifan peserta didik dalam proses belajar mengajar.  

 Suprijono (2012:109) berpendapat pembelajaran dengan metode talking 

stick atau tongkat berbicara mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan 

pendapat, untuk itu peserta didik diharapkan dapat aktif dan tidak cepat bosan 

apabila metode talking stick atau tongkat berbicara diterapkan dalam 

pembelajaran.Dengan metode talking stick atau tongkat berbicara, peserta didik 

diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar dan kemandiriannya. 

 Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpukan bahwa metode talking 

stick atau tongkat berbicara adalah metode yang digunakan dalam pembelajaran 
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yang penerapannya dilakukan dengan tongkat atau benda lain sebagai alternatif. 

Dengan menggunakan metode tongkat berbicara dalam pembelajaran diharapkan 

dapat mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat. Selain itu 

juga dapat meningkatkan aktivitas belajar dan kemandirian belajar dalam diri 

peserta didik. 

2.2.4.2  Manfaat Metode Tongkat Berbicara(Talking Stick Metods) 

 Menurut Huda (2013:225) ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari 

penggunaan metode tongkat berbicara, antara lain (1) menguji kesiapan peserta 

didik; (2) melatih keterampilan peserta didik dalam membaca dan memahami 

materi pelajaran dengan cepat; (3) mengajak peserta didik untuk terus siap dalam 

situasi apapun; (4) mengasah sikap tanggung jawab atas hasil belajar peserta 

didikdalam menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan oleh guru; (5) tidak memerlukan waktu yang banyak, biaya, dan 

persiapan yang terlalu rumit; (6) tidak banyak memakan tempat; (7) tidak 

menuntut keterampilan yang rumit bagi pemakainya, dan (8) dapat 

mengembangkan imajinasi anak, mempertinggi keaktifan, dan menambah suasana 

gembira. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa banyak sekali 

manfaat yang diperoleh dengan menggunakan metode tongkat berbicara ini. 

Manfaat-manfaat tersebut diharapkan akan dapat menciptakan situasi dan kondisi 

belajar yang berbeda dan menyenangkan. Sehingga hal tersebut akan dapat 

meningkatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
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2.2.4.3 Langkah-Langkah Pembelajaran dengan Menggunakan Metode    

Tongkat Berbicara(Talking Stick Metods) 

 Metode talking stick atau tongkat berbicara adalah metode pembelajaran 

yang dipergunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Metode tongkat berbicara sebagaimana dimaksudkan penelitian ini, dalam proses 

belajar mengajar di kelas berorientasi pada tercapainya kondisi belajar melalui 

permainan tongkat yang diberikan dari satu peserta didik kepada peserta didik 

yang lainnya. Meskipun dalam praktiknya nanti bisa menggunakan benda lain 

(penghapus papan tulis, botol, buku, bolpoin, pensil, spidol, dll) sebagai alternatif 

jika tidak memungkinkan menggunakan tongkat. Tetapi pada esensinya, 

penerapan metode ini dengan menggunakan tongkat karena sesuai dengan 

namanya yaitu metode talking stick (tongkat berbicara). Tongkat atau benda lain 

(penghapus papan tulis, botol, buku, bolpoin, pensil, spidol, dll) diberikan kepada 

peserta didik setelah guru menjelaskan materi pelajaran dan selanjutnya guru 

mengajukan pertanyaan/meminta peserta didik untuk menginterpretasi terkait 

dongeng yang telah dibaca. Kemudian, peserta didik yang sedang memegang 

tongkat (benda alternatif lain) itulah yang memperoleh kesempatan untuk 

menjawab pertanyaan/menginterpretasi dongeng yang dibaca. Hal ini dilakukan 

hingga semua peserta didik berkesempatan mendapat gilirannya masing-masing. 

  Huda (2013:225) merumuskan langkah-langkah pembelajaran metode 

tongkat berbicara adalah sebagai berikut. 
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1) Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya + 20 cm, atau jika tidak 

memungkinkan menggunakan tongkat, boleh menggunakan benda lain seperti 

penghapus papan tulis, botol, buku, bolpoin, pensil, spidol, dll. 

2) Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan mempelajari 

materi pelajaran. 

3) Peserta didik membahas masalah yang terdapat di dalam wacana/materi 

pelajaran, yang dimaksud wacana/materi pelajaran dalam penelitian ini yaitu 

dongeng. 

4) Setelah peserta didik selesai membaca materi pelajaran dan mempelajari 

isinya, guru mempersilakan peserta didik untuk menutup bacaan (dongeng) 

tersebut. 

5) Guru mengambil tongkat (alternatif benda lain) dan memberikannya kepada 

salah satu peserta didik, setelah itu guru mempersilahkan peserta didik yang 

memegang tongkat tersebut untuk menginterpretasi/menyampaikan 

pendapat/menjawab pertanyaan dari guru terkait dongeng yang telah dibaca. 

Demikian seterusnya sampai sebagian besar peserta didik mendapat bagian 

gilirannya masing-masing. 

6) Guru memberi kesimpulan. 

7) Guru melakukan evaluasi/penilaian. 

8) Guru menutup pembelajaran. 

 Langkah pembelajaran metode tongkat berbicara yang telah diuraikan 

Huda tersebut sedikit berbeda dengan langkah pembelajaran menurut Suprijono. 
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Huda (2013:225) menguraikan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam metode 

tongkat berbicara ini dilakukan secara berkelompok, tetapi menurut Suprijono 

(2012:109-110), kegiatan dalam metode ini dilakukan secara individu. Sani 

(2011:233), juga tidak menjelaskan bahwa kegiatan yang terdapat dalam metode 

tongkat berbicara ini harus dilakukan dengan cara berkelompok. Hal itu berarti 

penerapan metode tongkat bericara bergantung pada setiap guru yang 

mengaplikasikannya, boleh dilakukan dengan berkelompok atau pun tidak. 

 Kemudian menurut Suprijono (2012:110), pada akhir pembelajaran 

metode ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi, namun 

pada langkah pembelajaran yang disampaikan oleh Huda, guru langsung membuat 

kesimpulan tanpa adanya refleksi. Kemudian menurut Huda (2013:225) tongkat 

yang digunakan pada saat penggunaan metode tongkat berbicara ini panjangnya 

lebih kurang 20 cm, sedangkan menurut Suprijono tidak ada batasan tertentu 

untuk panjang tongkat yang digunakan dalam metode tongkat berbicara. Sani 

(2011:233) menambahkan bahwa benda atau peralatan utama yang digunakan 

dalam metode ini tidak hanya dibatasi pada tongkat saja, tetapi juga bisa 

menggunakan boneka kecil yang selanjutnya disebut dengan  talking doll (boneka 

berbicara). Esensi antara talking stick dan talkingdoll sama persis, hanya saja 

pengunaan benda atau alatnya saja yang membedakan sehingga penyebutan 

namanya pun berbeda.Maka dari itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya jika 

tidak memungkinkan menggunakan tongkat boleh menggunakan benda lain 

sebagai alternatif. 
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 Hal lain yang diungkapkapkan Suprijono (2012:110) berkaitan dengan 

langkah-langkah pembelajaran metode tongkat berbicara yaitu bahwa selama 

tongkat (alternatif benda lain) bergulir dari peserta didik satu ke peserta didik lain 

sebaiknya disertai iringan musik, supaya suasana pembelajaran terasa lebih 

menyenangkan. Sementara Huda dan Sani tidak menguraikan tentang hal tersebut.  

 Berdasarkan beberapa pendapat ahli berkaitan dengan hal tersebut, maka 

dapat disimpulkan langkah-langkah pembelajaran metode tongkat berbicara 

adalah sebagai berikut. 

1) Guru menyiapkan tongkat yang panjangnya lebih kurang 20 cm, atau boleh 

menggunakan benda lain seperti penghapus papan tulis, botol, buku, bolpoin, 

pensil, spidol, dll jika tidak memnungkinkan menggunakan tongkat. Namun 

alat atau benda utama yang digunakan adalah tongkat. 

2) Guru menyajikan materi pokok pelajaran 

3) Peserta didik secara membaca dengan saksama materi secara lengkap pada 

teks 

4) Guru mengambil tongkat (alternatif benda lain) dan memberikan tongkat 

kepada peserta didik, dan peserta didik yang mendapatkan tongkat wajib 

menjawab pertanyaan dari guru/menginterpretasikan secara lisan hal-hal yang 

terkait dalam dongeng. 

5) Setelah peserta didik tersebut menjawab pertanyaan dari guru/ 

menginterpretasikan secara lisan, kemudian tongkat (alternatif benda lain) 

diberikan kepada peserta didik lain dan guru memberikan pertanyaan lagi dan 

seterusnya. 
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6) Selama tongkat (alternatif benda lain) berpindah dari peserta didik satu ke 

peserta didik lain sebaiknya disertai iringan musik 

7) Guru membimbing simpulan-refleksi-evaluasi. 

2.2.4 Penerapan Model Stratta melalui Metode Tongkat Berbicara (Talking 

Stick Metods) dalam Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng 

 Dalam penelitian Peningkatan Keterampilan Menulis Kembali Dongeng 

dengan Model Stratta Melalui Metode Tongkat berbicara Pada Peserta Didik 

Kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang, peserta didik dituntut untuk dapat 

menuliskan kembali dongeng yang telah dibaca dengan menggunakan bahasanya 

sendiri. Dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara, diharapkan 

proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal.  
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Tabel 2.1 

Penerapan Model Stratta melalui Metode Tongkat dalam Pembelajaran 

Menulis Kembali Dongeng 

No. Tahapan 

Pembelajaran 

Kegiatan Peserta Didik Kegiatan Guru 

1 Penjelajahan  a. Peserta didik pada tiap-tiap 

kelompok membaca secara 

keseluruhan teks dongeng yang 

telah dibagikan guru. 

b. Peserta didik pada tiap-tiap 

kelompok membaca dan 

mengamati dengan saksama teks 

dongeng mulai dari unsur-unsurnya 

sampai ke dalam makna. 

 

a. Guru meminta peserta 

didikpada tiap-tiap 

kelompok untuk 

membaca dongeng yang 

sudah diberikan.. 

2 Interpretasi 

(pemahaman) 

 

 

 

 

 

 

a. Peserta didik pada tiap-tiap 

kelompok berdiskusi dan 

bertukar pikiran untuk 

mengidentifikasi unsur-unsur 

serta isi/makna yang terkandung 

dalam teks dongeng. 

Penerapan Tongkat 

Berbicara: 

a. Guru meminta peserta 

didik pada tiap-tiap 

kelompok untuk 

berdiskusi 

mengidentifikasi unsur-

unsur, makna, serta hal-

hal yang berkaitan dengan 

dongeng yang dibaca.  
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b. Peserta didik pada tiap-tiap 

kelompok menutup teks 

dongeng yang telah dibaca 

tersebut. 

c. Peserta didik pada tiap-tiap 

kelompok memperhatikan guru 

yang sedang membacakan 

aturan permainan tongkat 

berbicara. 

d. Peserta didik mengatur tempat 

duduk menyerupai huruf U, dan 

tiap-tiap kelompok duduk 

bersebelahan sehingga akan 

memudahkan perpindahan 

tongkat. 

e. Peserta didik pada tiap-tiap 

kelompok menerima dan 

memindahkan tongkat (alternatif 

benda lain) secara estafet dan 

berurutan dari peserta didik 

kelompok satu ke peserta didik 

kelompok lain sambil diiringi 

musik. 

b. Guru meminta peserta 

didik menutup teks 

dongeng yang telah 

dibaca. 

c. Guru membacakan aturan 

permainan metode tongkat 

berbicara. 

d. Guru meminta peserta 

didik untuk mengatur 

posisi tempat duduk 

menyerupai huruf U. 

e. Guru menyiapkan tongkat 

yang panjangnya lebih 

kurang 20 cm, atau 

alternatif benda lain jika 

tidak ada tongkat seperti 

pengahapus papan tulis, 

botol, spidol, dll dan 

musik yang akan 

digunakan dalam metode 

ini. 

f. Guru memutar musik, dan 

tongkat pun berpindah 
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f. Peserta didik menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh 

guru, setelah mendapakan 

tongkat (alternatif benda lain) 

ketika musik dimatikan. 

Sementara itu, peserta didik lain 

(yang tidak mendapatkan 

pertanyaan), mencatat 

pertanyaan serta jawaban dari 

kegiatan tanya jawab tersebut. 

Begitu seterusnya sampai 

sebagian besar peserta didik 

memperoleh pertanyaan dari 

guru. Pertanyaan berkaitan 

dengan urutan peristiwa, unsur-

unsur dongeng, makna dongeng 

serta hal-hal yang berkaitan 

dengan dongeng yang telah 

dibaca. 

secara estafet dari peserta 

didik satu kepada peserta 

didik lain. 

g. Guru memberikan 

pertanyaan pada peserta 

didik yang mendapatkan 

tongkat setelah musik 

dimatikan.Pertanyaan 

berkaitan dengan teks 

dongeng yang sudah 

dibaca. 

h. Guru meminta peserta 

didik lain (yang tidak 

mendapatkan pertanyaan) 

untuk mencatat 

pertanyaan dan jawaban 

dari kegiatan tersebut. 

3 Rekreasi 

(pendalaman)  

a. Peserta didik pada tiap-tiap 

kelompok berdiskusi untuk 

membuat kerangka berdasarkan 

catatan yang dibuat dari 

a. Guru meminta tiap-tiap 

kelompok untuk 

berdiskusi 

b. Guru membimbing tiap-
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kegiatan tanya jawab tersebut. 

b. Peserta didik pada tiap-tiap 

kelompok menuliskan kembali 

dongeng dengan bahasa sendiri 

berdasarkan kerangka dari hasil 

catatanpertanyaan dan jawaban 

yang telah dibuat sebelumnya. 

tiap kelompok dalam 

menulis kembali 

dongeng. 

 

2.3  Kerangka Berpikir  

 Pada dasarnya pembelajaran menulis mempunyai tujuan supaya peserta 

didik memiliki keterampilan, pengalaman, dan memanfaatkan keterampilan 

menulis dalam berbagai keperluan. Keterampilan menulis kembali dongeng yang 

pernah didengar atau dibaca bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Kenyataan 

yang ada dalam pembelajaran menulis kembali dongeng yang pernah dibaca atau 

diperdengarkan belum memenuhi tujuan pembelajaranyang akan dicapai. Pada 

umumnya, peserta didik kurang tertarik dengan dongeng. Selain itu peserta didik 

kesulitan dalam menentukan unsur-unsur dongeng yang telah dibaca, sehingga 

kemampuan mereka dalam menuliskan kembali dongeng masih rendah. Selain itu, 

dalam pembelajaran menulis kembali dongeng, daya keaktifan, keberanian dalam 

mengungkapkan pendapat, dan keantusiasan peserta didik juga masih sangat 

rendah.  

 Hal tersebut disebabkan oleh model dan metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru dalam mengajarkan keterampilan menulis kembali dongeng 
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yang pernah dibaca masih menggunakan metode konvensional, jadi peserta didik 

kurang dapat mengembangkan kemampuan bersastranya sehingga kurang tertarik 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan sebuah 

model dan metode pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran menulis kembali 

dongeng. Melalui prinsip pembelajaran aktif dan aktraktif, keterampilan menulis 

kembali dongeng dengan bahasa sendiri dapat ditingkatkan secara maksimal.  

 Pembelajaran aktif, karena dalam keseluruhan proses belajar mengajar 

yang berlangsung melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif 

selama proses pembelajaran. Pembelajaran aktraktif, karena dalam proses 

pembelajaran terdapat hal yang mempesona, menarik, mengasyikkan, 

menyenangkan, tidak membosankan, variatif, kreatif, dan indah. Agar 

pembelajaran menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri melalui prinsip 

pembelajaran aktif dan aktraktif dapat tepat guna dan peserta didik mudah 

menangkap materi yang disampaikan maka guru menggunakan model dan metode 

yang dapat membantu proses latihan pembelajaran yang aktif dan aktraktif 

tersebut yaitu dengan menggunkan model Stratta dan melalui metode tongkat 

berbicara.  

 Model Stratta ini memiliki tiga tahap. Tahap pertama tahap 

penjelajahan, peserta didik akan diajak untuk melihat lebih dekat mengenai 

karya sastra yaitu dengan cara peserta didik diminta untuk membaca sebuah teks 

dongeng yang telah diberikan oleh guru. Tahap kedua tahap interpretasi, 

berbagai materi dan contoh akan diberikan pada peserta didik yang pada 
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akhirnya akan mengarahkan peserta didik memahami penerapan resensi dan 

kritik sastra. Pada tahap interpretasi di sini peserta didik berusaha untuk 

menafsirkan unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra. Pada tahap 

interpretasi ini pula, peneliti menyelipkan metode tongkat berbicara (talking 

stick metods) yang tujuannya adalah untuk memudahkan peserta didik dalam 

menginterpretasi atau menafsirkan unsur-unsur yang terkandung dalam karya 

sastra yang dibaca (Endraswara 2002:33). Selain itu juga untuk merangsang 

peserta didik supaya aktif, antusias, dan berani mengemukakan pendapat dalam 

proses pembelajaran.  

 Tahap yang ketiga adalah tahap rekreasi yaitu membangun keseluruhan 

pengetahuan yang diperoleh sehingga didapat pengetahuan baru (Endraswara 

2002:33). Pada tahap ini peserta didik diminta untuk menuliskan kembali 

dongeng dengan bahasanya sendiri. Peserta didik menulis kembali dongeng 

berdasarkan unsur-unsur dan bagian-bagian penting dari dongeng yang telah 

dibaca sebelumnya.  

 Dengan menggunakan model Stratta dan melalui metode tongkat 

berbicara ini, peserta didik akan lebih tertarik dalam pembelajaran menulis 

kembali dongeng. Hal itu disebabkan karena model serta metode pembelajaran 

yang digunakan ini termasuk model dan metode pembelajaran yang inovatif dan 

kreatif. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat merangsang peserta didik untuk 

meningkatkan motivasi, minat serta keinginan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran menulis kembali dongeng. Berikut adalah bagan yang akan 

memperjelas uraian tersebut. 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Proses Belajar Mengajar 

Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng dengan Model Stratta Melalui 

Metode Tongkat Berbicara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah yang 

Dihadapi Sebelum 

Tindakan 

1. Peserta didik kurang tertarik dengan dongeng 

2. Peserta didik kesulitan menentukan unsur-unsur dan urutan 

alur dongeng 

3. Peserta didik kurang aktif, antusias, dan  kurang berani 

dalam mengemukakan pendapat ketika mengikuti 
pembelajaran 

Pelaksanaan 

Tindakan 

Penerapan Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng Menggunakan 

Model Stratta melalui Metode Tongkat Berbicara : 

1. Guru menyampaikan materi berkaitan dengan menulis kembali 

dongeng 

2. Peserta didik membentuk kelompok 

3. Tiap-tiap kelompok membaca teks dongeng yang sudah dibagikan 

guru 

4. Tiap-tiap kelompok berdiskusi untuk menentukan unsur-unsur 

dongeng dan makna yang terkandung di dalamnya 

5. Guru meminta kelompok untuk menutup teks dongeng yang telah 

dibagikan 

6. Guru menyampaikan aturan permainan metode tongkat berbicara, 

sekaligus menyiapkan tongkat dan musik  

7. Peserta didik mengatur tempat duduk menyerupai huruf U, untuk 

memudahkan perpindahan tongkat (alternatif benda lain). 

8. Peserta didik memindahkan tongkat atau sejenisnya ke peserta 

didik lain pada tiap-tiap kelompok sambil diiringi musik 

9. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik yang 

memperoleh tongkat atau sejenisnya setelah musik dimatikan 

10.Peserta didik menjawab pertanyaan, dan yang lain mencatat 

pertanyaan dan jawaban dari kegiatan tersebut. 

11.Tiap-tiap kelompok berdiskusi untuk membuat kerangka 

berdasarkan  pertanyaan dan jawaban dari kegiatan tanya jawab  

12.Tiap-tiap kelompok menulis kembali dongeng berdasarkan 

kerangka yang telah dibuat. 

Hasil Akihir Setelah 

Dilakukan Tindakan 

1. Peserta didik akan tetarik dengan dongeng 

2. Peserta didik dapat menetukan unsur-unsur dan urutan alur dongeng 

3. Peserta didik akan aktif, antusias, dan berani mengemukakan 

pendapat dalam pembelajaran menulis kembali dongeng. 

4. Peserta didik dapat menulis kembali dongeng yang dibaca dengan 

bahasa sendiri dengan runtut dan logis 
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2.4 Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis tindakan ini 

adalah setelah menggunakan model Stratta melalui metode tongkat berbicara 

(talking stick metods) maka keterampilan menulis kembali dongeng yang dibaca 

pada peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang akan mengalami 

peningkatan.  
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BAB III   

METODE PENELITIAN    

3.1 Desain Penelitian   

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas 

(classroom action research). Penelitian tindakan dilaksanakan oleh guru dengan 

melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapar memperbaiki dan meningkatkan 

hasil pembelajaran di kelas. Pada proses penelitian, guru sekaligus peneliti 

memikirkan apa dan mengapa suatu tindakan terjadi di kelas. Guru kemudian 

mencari pemecahan terhadap masalah-masalah yang terjadi melalui tindakan-

tindakan tertentu.  

Penelitian ini terdiri atas dua siklus, dan tiap-tiap siklus terdiri atas empat 

tahap, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan (observasi), dan (4) 

refleksi (Arikunto, dkk 2011:16). Jika dalam siklus pertama muncul permasalahan 

yang perlu mendapat perhatian, dilakukan perencanaan ulang, tindakan ulang, 

serta dilakukan refleksi ulang untuk siklus kedua. 

Tiap-tiap siklus mempunyai tujuan yang berbeda. Siklus I bertujuan untuk 

mengetahui keterampilan peserta didik dalam menulis kembali dongeng pada 

tindakan awal penelitian. Siklus ini sekaligus dipakai sebagai refleksi untuk 

melakukan siklus II. Sedangkan siklus II bertujuan mengetahui peningkatan 

keterampilan menulis kembali peserta didik setelah dilakukan perbaikan-

perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang didasarkan pada refleksi 

siklus I. Tindakan yang digunakan pada masing-masing siklus terdiri atas 2 kali 

66 
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pertemuan. Proses penelitian tindakan kelas ini dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

SIKLUS 1                                      SIKLUS 2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  

SIKLUS  

Model Kemmis dan Mc Taggart (dalam Sukardi 2013:2) 

3.1.1 Proses Tindakan Siklus 1  

 Prosedur penelitian dalam proses tindakan siklus 1 terdiri atas dua kali 

pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.1.1.1 Perencanaan Siklus 1 

Kegiatan yang dilakukan meliputi, (1) menyusun rencana pembelajaran 

yang berhubungan dengan keterampilan menulis kembali dongeng dengan model 

Stratta melalui metode tongkat berbicara; (2) menyusun instrumen tes dan nontes, 

instrumen yang berupa tes adalah menulis kembali dongeng beserta pedoman 

penilaiannya. Instrumen nontes berupa lembar observasi, pedoman wawancara, 

act/ 

tindakan 

act/ 

tindakan 

observe/ 

pengamatan 

observe/ 

pengamatan 

reflect/ 

refleksi 
reflect/ 

refleksi 

plan/perencanaan plan/perencanaan plan/perenccanaan 
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lembar jurnal atau catatan harian guru dan peserta didik, serta dokumentasi foto; 

(3) menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pembelajaran; dan (4) 

berkoordinasi dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang bersangkutan. 

3.1.1.2 Tindakan Siklus 1 

Tindakan yang dilakukan peneliti pada siklus I ini adalah melaksanakan 

pembelajaran menulis kembali dongeng sesuai dengan perencanaan yang telah 

disusun. Pada Tahap ini dilakukan dua kali pertemuan. Setiap pertemuan terdiri 

atas tiga tahap proses pembelajaran, yaitu pendahuluan, inti dan penutup.  

1. Pertemuan Pertama  

 Tahap pendahuluan meliputi: (1) guru terlebih dahulu mengawali 

pembelajaran dengan mengondisikan peserta didik dan mengecek kehadiran 

peserta; (2) guru memberikan apersepsi dan motivasi dengan cara mengaitkan 

materi pembelajaran dengan pembelajaran pertemuan sebelumnya; (3) Guru 

memberikan motivasi dengan cara menyampaikan pemahaman pentingnya 

mempelajari dongeng; (4) guru menyampaikan pokok materi kepada peserta 

didik;  (5) guru memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan; (6) guru menyampaikan prosedur kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

 Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan meliputi: (1) peserta didik 

menyimak contoh dongeng yang diberikan guru  melalui slide/PPT; (2) Peserta 

didik melalui slide/PPT tersebut, dibimbing guru untuk memahami materi 

berkaitan pengertian dongeng, unsur-unsur pembangun dongeng, dan cara menulis 

kembali dongeng; (3) peserta didik berkelompok menjadi 8 kelompok, tiap-tiap 
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kelompok terdiri atas 4 orang peserta didik; (4) masing-masing peserta didik pada 

tiap-tiap kelompok menerima satu buah teks dongeng yang telah dibagikan oleh 

guru; (5) tiap-tiap kelompok membaca secara keseluruhan teks dongeng yang 

telah dibagikan guru; (6) tiap-tiap kelompok membaca dan mengamati dengan 

saksama teks dongeng mulai dari unsur-unsurnya sampai ke dalam makna; (7) 

tiap-tiap kelompok berdiskusi dan bertukar pikiran untuk mengidentifikasi unsur-

unsur serta isi/makna yang terkandung dalam teks dongeng; (8) tiap-tiap 

kelompok menutup dongeng yang telah dibaca tersebut; (9) tiap-tiap kelompok 

memperhatikan guru yang sedang membacakan aturan permainan tongkat 

berbicara; (10) peserta didik mengatur tempat duduk menyerupai huruf U, dan 

tiap-tiap kelompok duduk bersebelahan sehingga akan memudahkan perpindahan 

tongkat (alternatif benda lain); (11) peserta didik pada tiap-tiap kelompok 

menerima dan memindahkan tongkat secara estafet dan berurutan dari peserta 

didik kelompok satu ke peserta didik kelompok lain sambil diiringi musik; (12) 

peserta didik menjawab pertanyaan dari guru berkaitan dengan urutan peristiwa, 

unsur-unsur dongeng, makna dongeng serta hal-hal yang berkaitan dengan 

dongeng yang telah dibaca, setelah mendapatkan tongkat (alternatif benda lain) 

ketika musik dimatikan. Sementara itu, peserta didik lain (yang tidak 

mendapatkan pertanyaan), mencatat pertanyaan serta jawaban dari kegiatan tanya 

jawab tersebut. Begitu seterusnya sampai sebagian besar peserta didik 

memperoleh pertanyaan dari guru; (13) tiap-tiap kelompok menuliskan simpulan 

pertanyaan dan jawaban dari kegiatan tanya jawab tersebut; (14) tiap-tiap 

kelompok berdiskusi untuk membuat kerangka berdasarkan simpulan yang sudah 
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dibuat; (15) dua kelompok secara sukarela mempresentasikan hasil kerangka yang 

telah dibuat; (16) kelompok yang lain bersama guru menanggapi dan membahas 

hasil presentasi tersebut. 

 Tahap penutup terdiri atas: (1) peserta didik menyimak penguatan guru 

berkaitan dengan hasil kerangka yang telah dibuat; (2) peserta didik bersama 

dengan guru melakukan refleksi; (3) tiap-tiap kelompok diberi tugas rumah untuk 

menulis kembali dongeng berdasarkan kerangka yang telah dibuat. 

2. Pertemuan Kedua 

 Tahap pendahuluan meliputi: (1) guru terlebih dahulu mengawali 

pembelajaran dengan mengondisikan peserta didik agar siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran; (2) guru memberikan apersepsi dan motivasi dengan cara 

mengaitkan materi pembelajaran dengan materi pembelajaran pertemuan 

sebelumnya; (3) guru menyampaikan pokok materi tentang menulis kembali 

dongeng kepada peserta didik;  (4) guru memberikan penjelasan mengenai tujuan 

dan manfaat kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan; (5) guru 

menyampaikan prosedur kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan; 

 Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan meliputi: (1) peserta didik diminta 

untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya (tempat duduk berbentuk huruf U); 

(2) tiap-tiap kelompok bersama guru membahas hasil pekerjaan tentang menulis 

kembali dongeng yang sudah dikerjakan di rumah dan kelompok yang 

mendapatkan hasil terbaik menerima reward dari guru; (3) masing-masing peserta 

didik menerima teks dongeng dari guru; (4) masing-masing peserta didik secara 

individu membuat kerangka berdasarkan teks dongeng yang telah dibaca; (5) 
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peserta didik secara individu menuliskan kembali dongeng dengan bahasa sendiri 

berdasarkan kerangka yang telah dibuat; (6) peserta didik secara acak diminta 

untuk presentasi tentang hasil dongeng yang telah dibuat, dan peserta didik lain 

menanggapi. 

 Tahap penutup terdiri atas: (1) peserta didik menyimak penguatan guru 

berkaitan dengan hasil teks dongeng yang dibuat; (2) peserta didik bersama 

dengan guru melakukan refleksi; (3) peserta didik secara individu mengumpulkan 

hasil pekerjaannya; (4) peserta didik dan guru mengisi jurnal yang sudah 

disiapkan. 

3.1.1.3 Observasi Siklus 1 

Observasi adalah mengamati hasil atau dampak dari tindakan-tindakan 

yang dilakukan peserta didik dalam pembelajaran menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Peneliti sebelumnya 

menyiapkan lembar observasi untuk dijadikan pedoman dalam pengamatan data. 

           Pengamatan dilakukan oleh peneliti selama pembelajaran berlangsung. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui respons yang dihasilkan dari penelitian tindakan 

yang telah dilakukan, seperti hasil pekerjaan kelompok serta perilaku peserta 

didik selama pembelajaran. 

Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti meminta tanggapan peserta 

didik, kesan dan pesan terhadap materi, proses pembelajaran, sumber, model, dan 

metode yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat 

memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya. Tanggapan tersebut tertulis dalam 

jurnal peserta didik. Selain itu peneliti juga menggunakan jurnal guru yang berisi 



72 
 

 

pendapat guru (peneliti) tentang seluruh kejadian selama pembelajaran 

berlangsung. 

           Peneliti juga melakukan wawancara dengan peserta didik yang bertujuan 

untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Wawancara 

dilakukan di luar jam pelajaran terutama kepada peserta didik yang mendapatkan 

nilai tinggi, sedang, dan nilai rendah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sikap 

positif dan negatif mereka dalam kegiatan pembelajaran. 

           Pengambilan foto merupakan kegiatan dokumentasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini. Foto yang diambil berupa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh 

peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Hasil pengambilan foto ini digunakan 

sebagai gambaran peserta didik yang diabadikan selama proses kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

           Berdasarkan data hasil pengamatan yang ada, peneliti akan lebih tanggap 

terhadap segala yang menyangkut penyampaian materi menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Kesalahan dan 

kekurangan selama proses pembelajaran pada siklus I akan dapat teratasi dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus II. 

          Hasil pengamatan atau observasi yang diperoleh terhadap peserta didik 

selama proses pembelajaran berlangsung dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

melaksanakan proses belajar pada siklus berikutnya. Dengan pengalaman pada 

siklus I diharapkan pencapaian tujuan pembelajaran pada siklus II dapat lebih 

maksimal. 
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3.1.1.4 Refleksi Siklus 1 

Setelah pelaksanaan tindakan, penulis melakukan analisis terhadap hasil 

tes, hasil jurnal atau catatan harian, hasil observasi, serta hasil wawancara yang 

telah dilakukan. Refleksi merupakan kegiatan mengkaji, melihat, dan 

mempertimbangkan hasil pembelajaran dari tindakan yang telah dilakukan untuk 

menganalisis hasil tes dan nontes. Refleksi dilaksanakan setelah dilakukan 

tindakan pada pembelajaran siklus I. Refleksi dilakukan melalui diskusi antara 

peserta didik dan peneliti mengenai berbagai masalah yang terjadi. 

Hasil refleksi pada siklus I bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan model dan metode yang digunakan dalam pembelajaran, mengetahui 

peningkatan keterampilan menulis kembali dongeng setelah diterapkannya model 

pembelajaran Stratta melalui metode tongkat berbicara yang digunakan sebagai 

dasar untuk perbaikan pada siklus II.  

Hasil refleksi siklus I yaitu bahwa hasil tes  keterampilan  menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara yang diperoleh 

peserta didik pada siklus I ini belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Hasil 

tes peserta didik pada siklus I baru mencapai skor 71,95 termasuk dalam kategori 

cukup. Selain itu, kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I di antaranya 

yaitu berkaitan dengan penerapan metode tongkat berbicara. Dengan 

pembentukan tempat duduk seperti huruf U dalam praktiknya justru malah 

menjadikan konsentrasi peserta didik terpecah dan bahkan membuat kondisi kelas 

tidak kondusif. Selain itu juga terlalu banyak menyita waktu sehingga waktu yang 

digunakan peserta didik untuk menulis kembali dongeng jadi berkurang. 
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Ditambah lagi dengan posisi duduk yang seperti itu menyulitkan peserta didik 

untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Selain itu juga berkaitan dengan kegiatan 

tanya jawab pada saat tongkat berhenti pada salah satu peserta didik, hal itu dinilai 

kurang efektif dan juga menyita banyak waktu. Sehingga perlu dilakukan 

perbaikan dengan mengubah kegiatan tanya jawab dengan kegiatan menceritakan 

bagian-bagian dongeng yang telah dibaca secara lisan. Kekurangan-kekurangan 

lainnya yaitu berkaitan dengan penyampaian materi oleh guru (peneliti). Materi 

yang disampaikan oleh guru terlalu melebar dan terlalu banyak ceramah, sehingga 

materi yang ingin disampaikan kurang dapat terserap baik oleh peserta didik. 

Berdasarkan hasil nontes siklus I di antaranya peserta didik banyak yang 

tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng dengan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara, karena menyenangkan dan 

mempermudah peserta didik dalam menulis kembali dongeng. Selain perubahan 

ke arah yang positif, terdapat juga beberapa kekurangan yang masih terjadi dalam 

pembelajaran menulis kembali dongeng pada siklus I. Kekurangan yang terjadi di 

siklus I yaitu masih banyak peserta didik yang belum aktif dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng. Sebagian besar dari mereka juga masih belum percaya 

diri ketika diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaanya di depan kelas. 

3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

Proses tindakan siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I. Hasil refleksi 

siklus I diperbaiki pada siklus II. Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus II 

pada dasarnya hampir sama dengan proses tindakan siklus I, tetapi terdapat 
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beberapa perbedaan kegiatan pembelajaran pada siklus II yang dimaksudkan 

untuk langkah perbaikan.  

            Prosedur penelitian dalam proses tindakan siklus II dilaksanakan dalam 

dua kali pertemuan. Tiap pertemuan terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi. Hasil pelaksanaan siklus I yang diketahui dari 

refleksi siklus I diperbaiki pada siklus II, adapun tahapannya sebagai berikut: 

3.1.2.1 Perencanaan Siklus II 

Kegiatan perencanaan siklus II untuk mencapai target pembelajaran yang 

telah ditetapkan peneliti yaitu dengan memperbaiki kekurangan-kekeurangan yang 

telah diketahui di atas, yaitu (1) penyampaian materi tidak dilakukan dengan cara 

ceramah, namun dengan cara menerapkan metode inkuiri (2)  guru menjelaskan 

kesalahan yang dilakukan peserta didik pada saat menulis kembali dongeng 

sehingga peserta didik menjadi lebih jelas dan paham, termasuk kaitannya dengan 

EYD; (3) melatih peserta didik untuk memperbaiki kesalahan dalam menulis 

kembali dongeng; (4) memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada peserta 

didik untuk bertanya dan meminta bimbingan apabila mengalami kesulitan; (5) 

peserta didik berkelompok menjadi 8 kelompok, tiap-tiap kelompok terdiri atas 4 

orang peserta didik. Pembentukan kelompok dilakukan dengan cara saling 

berhadap-hadapan baris depan dan belakang. Hal tersebut akan lebih 

mengefektifkan waktu dan memudahkan kegiatan diskusi serta tidak megganggu 

konsentrasi peserta didik sehingga kegiatan menulis kembali dongeng dapat lebih 

maksimal; (6) kegiatan tanya jawab pada saat tongkat berhenti pada salah satu 

peserta didik dinilai kurang efektif dan efisien, sehingga perlu dilakukan 
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perbaikan dengan mengubah kegiatan tanya jawab dengan kegiatan menceritakan 

bagian-bagian dongeng yang telah dibaca secara lisan. Hal tersebut akan lebih 

menjadikan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal; 

(7) teks yang diberikan pada siklus II akan berbeda dengan siklus I; (8) guru 

memberi motivasi kepada peserta didik agar menjadi lebih bersemangat dan serius 

dalam mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng. Usaha perbaikan yang 

akan dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

menulis kembali dongeng dan mampu mengubah sikap peserta didik ke arah yang 

positif.  

3.1.2.2 Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II merupakan tindakan perbaikan pada 

siklus I. Pelaksanaan tindakan pada siklus II ini dilaksanakan dengan 

memperbaiki masalah-masalah dan perilaku yang menjadi penghambat kegiatan 

menulis kembali dongeng. Selain itu tindakan siklus II juga dilakukan dengan 

memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh peserta didik pada pembelajaran 

siklus I. Pada siklus II ini peserta didik diberikan arahan dan bimbingan agar 

menjadi lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan menulis kembali dongeng. 

Pada Tahap ini dilakukan dua kali pertemuan. Setiap pertemuan terdiri 

atas tiga tahap proses pembelajaran, yaitu pendahuluan, inti dan penutup.  

1. Pertemuan Pertama 

Tahap pendahuluan meliputi: (1) guru terlebih dahulu mengawali 

pembelajaran dengan mengondisikan peserta didik agar siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran; (2) guru memberikan apersepsi dan motivasi dengan cara bertanya 
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pada peserta didik terkait dongeng yang pernah dibaca/didengar; (3) guru 

menyampaikan pokok materi tentang dongeng dan menulis kembali dongeng 

kepada peserta didik; (4) guru memberikan penjelasan mengenai tujuan dan 

manfaat kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan; (5) guru memberikan 

motivasi dengan cara menyampaikan pemahaman pentingnya mempelajari 

dongeng 

Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan meliputi: (1) peserta didik 

membaca contoh dongeng “Pesan Ibu”yang dibagikan guru; (2) berdasarkan hasil 

membaca tersebut, peserta didik dibimbing guru untuk menjelaskan materi 

berkaitan pengertian dongeng dan unsur-unsur intrinsik dongeng; (3) peserta didik 

berkelompok menjadi 8 kelompok, tiap-tiap kelompok terdiri atas 4 orang peserta 

didik (tiap-tiap kelompok duduk saling berhadap-hadapan); (4) tiap-tiap peserta 

didik pada masing-masing kelompok menerima satu buah dongeng “Si Rambun 

yang Berbakti” yang telah dibagikan oleh guru; (5) peserta didik pada tiap-tiap 

kelompok membaca secara keseluruhan dongeng yang telah dibagikan guru; (6) 

peserta didik pada tiap-tiap kelompok membaca dan memahami dengan saksama 

dongeng mulai dari unsur-unsurnya sampai ke dalam makna; (7) peserta didik 

pada tiap-tiap kelompok berdiskusi dan bertukar pikiran untuk mengidentifikasi 

unsur-unsur serta isi/makna yang terdapat dalam dongeng; (8) peserta didik pada 

tiap-tiap kelompok menutup dongeng yang telah dibaca tersebut; (9) peserta didik 

memperhatikan aturan permainan tongkat berbicara yang dibacakan oleh guru; 

(10) guru memberikan tongkat pada salah satu peserta didik, serta mulai memutar 

musik. Peserta didik memindahkan tongkat dari peserta didik kelompok satu ke 
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peserta didik kelompok lain secara estafet dan berurutan; (11)  guru secara tiba-

tiba mematikan musik, dan peserta didik yang mendapat tongkat mulai 

menceritakan secara lisan dongeng “Si Rambun yang Berbakti” bagian per 

bagian. Pada saat peserta didik sedang bercerita, guru menghentikan secara tiba-

tiba. Tongkat kemudian diputar lagi, peserta didik yang mendapatkan tongkat 

melanjutkan cerita yang sudah diceritakan sebelumnya. Begitu seterusnya sampai 

dongeng selesai diceritakan dengan tuntas. 

Sementara itu, peserta didik lain secara individu (yang tidak mendapatkan 

tongkat)  mencatat urutan dongeng yang telah diceritakan tersebut; (12) Tiap-tiap 

kelompok berdiskusi untuk membuat kerangka dongeng berdasarkan urutan alur 

cerita yang sudah dibuat pada LK (lembar kerja) yang telah dibagikan; (13) dua 

kelompok secara acak mempresentasikan hasil kerangka yang telah dibuat; (14) 

kelompok yang lain bersama guru menanggapi dan membahas hasil presentasi 

tersebut. 

Tahap penutup terdiri atas: (1) peserta didik bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan; (2) peserta didik bersama dengan guru 

melakukan refleksi; (3) tiap-tiap kelompok diberi tugas rumah untuk menulis 

kembali dongeng berdasarkan kerangka yang telah dibuat 

2. Pertemuan Kedua 

 Tahap pendahuluan meliputi: (1) guru mengondisikan kelas dengan cara 

mengecek kehadiran peserta didik; (2) guru memberikan apersepsi dengan cara 

mengaitkan pelajaran membuat kerangka dongeng yang sudah dilakukan 

sebelumnya, dengan pelajaran menulis kembali dongeng; (3) guru memberikan 
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penjelasan mengenai tujuan dan manfaat kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan.  

  Kegiatan initi meliputi: (1) tiap-tiap kelompok mengumpulkan hasil 

pekerjaan rumah tentang menulis kembali dongeng; (2) guru bersama peserta 

didik membahas pekerjaan salah satu kelompok, mulai dari kerangkanya, tulisan 

dongengnya, serta cara menuliskan kembali dongeng, sehingga hal tersebut akan 

menguatkan pengetahuan dan ingatan peserta didik tentang dongeng dan cara 

menulis kembali dongeng; (3) tiap-tiap peserta didik menerima dongeng “Siuk 

Bimbim dan Siuk Bambam” yang telah dibagikan guru; (4) tiap-tiap peserta didik 

secara individu membaca secara keseluruhan dongeng tersebut; (5) tiap-tiap 

peserta didik secara individu membaca dan memahami dengan saksama dongeng 

mulai dari unsur-unsurnya, sampai ke dalam makna; (6) tiap-tiap peserta didik 

secara individu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik, urutan alur, dan hal-hal 

penting yang terdapat dalam dongeng; (7) peserta didik diminta untuk 

mengumpulkan dongeng yang telah dibaca tersebut; (8) peserta didik secara 

individu membuat kerangka dongeng berdasarkan hasil identifikasi yang sudah 

dilakukan sebelumnya; (9) peserta didik secara individu menuliskan kembali 

dongeng dengan bahasa sendiri berdasarkan kerangka yang telah dibuat 

sebelumnya, pada LK yang sudah dibagikan; (10) peserta didik secara acak 

diminta untuk presentasi tentang hasil dongeng yang telah dibuat; (11) Peserta 

didik lain bersama guru menanggapi dan membahas hasil presentasi tersebut; (12) 

peserta didik menyimak penguatan guru berkaitan dengan hasil tulisan kembali 

dongeng yang telah dibuat. 
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  Tahap penutup terdiri atas: (1) peserta didik bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan; (2) peserta didik bersama dengan guru 

melakukan refleksi; (3) peserta didik secara individu mengumpulkan hasil 

pekerjaannya. 

3.1.3.3 Observasi Siklus II 

Observasi atau pengamatan dilakukan terhadap segala perubahan tingkah 

laku dan sikap belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pada siklus II, peneliti memberi perhatian yang lebih terhadap peserta didik yang 

belum baik dalam bersikap ketika proses pembelajaran berlangsung sehingga 

dapat diketahui adanya peningkatan hasil tes dan perilaku peserta didik dalam 

mengerjakan tugas. 

          Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap peserta didik dengan 

menggunakan lembar observasi dan melakukan pemotretan (pengambilan foto) 

selama proses pembelajaran berlangsung dengan dibantu rekan sebagai pemotret 

(pengambil foto). Peneliti juga membagikan jurnal kepada peserta didik untuk 

mengetahui tanggapan, kesan, dan pesan mereka selama mengikuti pembelajaran.  

Selain perihal tersebut, peneliti juga melakukan wawancara di luar jam 

pelajaran, terutama kepada peserta didik yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, 

dan nilai rendah dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap 

kegiatan pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui 

metode tongkat berbicara. 
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3.1.3.4 Refleksi Siklus II 

Peneliti merefleksikan hasil evaluasi belajar peserta didik untuk 

menemukan kemajuan yang telah dicapai selama proses pembelajaran 

berlangsung. Dari kegiatan tersebut kemudian peneliti melakukan penelitian serta 

membandingkan hasil tes siklus I dengan hasil tes siklus II dalam hal pencapaian 

skor maupun ketuntasan belajar. Siklus II ini dipakai untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui 

metode tongkat berbicara. 

           Refleksi pada siklus II dilakukan untuk merefleksi hasil evaluasi belajar 

peserta didik. Refleksi bertujuan untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang 

telah dicapai selama proses pembelajaran dan untuk mencari kelemahan yang 

muncul dalam pembelajaran. Hasil tindakan pada siklus II bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan peserta didik setelah dilakukan perbaikan 

kegiatan pembelajaran pada refleksi siklus I. 

Hasil refleksi siklus II yaitu bahwa pembelajaran menulis kembali 

dongeng yang dilaksanakan pada siklus II ini sudah dapat diikuti dengan baik oleh 

peserta didik. Peserta didik yang sebelumnya tidak dapat mengikuti pembelajaran 

dengan baik di siklus I, pada siklus II ini peserta didik dapat mengikuti 

pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti dengan baik. Peserta didik juga 

merespon positif model serta metode pembelajaran yang diterapkan peneliti. 

Kemampuan peserta didik dalam menulis kembali dongeng berdasarkan hasil tes 

di akhir siklus II menunjukan adanya peningkatan nilai rata-rata dari siklus I. 

Hasil tes menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat 
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berbicara pada siklus II menunjukkan kategori baik yaitu 81,79. Hal itu berarti 

terjadi peningkatan sebesar 9,84. 

 Hasil tes rata-rata aspek kesesuaian isi dongeng menunjukkan kategori 

baik dengan nilai rata-rata kelas mencapai 85,93 dan mengalami peningkatan 

sebesar 3,43 dari siklus I. Hasil tes rata-rata aspek alur sudah menunjukkan 

kategori baik, dengan nilai rata-rata kelas mencapai 71,09 dan mengalami 

peningkatan sebesar 7,03 dari siklus I. Hasil tes rata-rata aspek tokoh dan 

penokohan sudah menunjukan kategori sangat baik, dengan nilai rata-rata kelas 

mencapai 92,18 dan mengalami peningkatan sebesar 17,97 dari siklus I. Hasil tes 

rata-rata latar atau setting sudah menunjukan kategori sangat baik, dengan nilai 

rata-rata kelas mencapai 98,43 dan mengalami peningkatan sebesar 10,93 dari 

siklus I. Sedangkan hasil tes rata-rata penggunaan bahasa dan ejaan sudah 

mengalami peningkatan meskipun masih dalam kategori kurang, dengan nilai 

rata-rata kelas mencapai 60, dan mengalami peningkatan sebesar 15,62 dari siklus 

I. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran menulis kembali dongeng model 

Stratta melalui metode tongkat berbicara telah mencapai target. 

Dalam pembelajaran siklus II peserta didik sangat antusias dan serius 

dalam menulis kembali dongeng, berdiskusi, bertanya jawab dan dalam 

mempublikasikan hasil karyanya. Keterampilan menulis kembali dongeng dengan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara berdasarkan hasil tes akhir siklus 

II menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata dari siklus I. Selain itu, hasil 

nontes pada siklus II yang meliputi observasi, jurnal, wawancara, dan 
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dokumentasi foto sudah tidak terlihat perilaku-perilaku negatif yang ditunjukkan 

oleh peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi dapat dilihat perilaku positif yang ditunjukkan 

peserta didik, peserta didik terlihat memperhatikan dan merespon dengan antusias 

mendengarkan penjelasan dari peneliti, peserta didik juga berpartisipasi secara 

aktif dalam kegiatan diskusi. peserta didik aktif dan berani bertanya apabila 

menemukan kesulitan. 

Berdasarkan hasil jurnal peserta didik dan jurnal guru, peserta didik sudah 

tidak mengalami kesulitan yang berarti saat mengikuti pembelajaran menulis 

kembali dongeng, peserta didik tertarik dengan model serta metode yang 

digunakan oleh peneliti. Peserta didik juga sudah memahami penjelasan peneliti. 

Dari hasil jurnal guru terlihat bahwa peserta didik sudah mengalami perubahan 

yang positif baik dari segi sikap maupun dari segi hasil tes. 

Berdasarkan hasil wawancara, peserta didik menyatakan sangat senang 

dengan pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui 

metode tongkat, peserta didik merasa dengan model serta metode yang digunakan 

dapat memotivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan memudahkan 

peserta didik dalam menulis kembali dongeng Peserta didik tidak mengalami 

kesulitan yang berarti, peserta didik merasa lebih mengerti dan memahami 

penjelasan peneliti.  

Berdasarkan hasil dokumentasi foto terlihat bahwa peserta didik sudah 

berkonsentrasi mendengarkan penjelasan dari peneliti, sudah tidak tampak peserta 

didik  yang asyik bercanda dengan teman sebangkunya. Saat mengerjakan tugas 



84 
 

 

peserta didik terlihat mengerjakan tugas dengan serius dan cermat. Hal ini telah 

membuktikan keberhasilan peneliti menerapkan model Stratta melalui metode 

tongkat berbicara. Hasil tes dan nontes tersebut membuktikan hasil yang cukup 

menggembirakan, hasil tes siklus II telah mencapai target yang diharapkan, yaitu 

nilai rata-rata kemampuan menulis kembali dongeng sudah melebihi 75 sehingga 

tidak perlu melakukan penelitian selanjutnya. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini, yaitu keterampilan menulis kembali dongeng kelas 

VII, sedangkan responden dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas VII C 

SMP Negeri 16 Semarang. Kelas VII C ini dipilih berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara dengan guru  mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah tersebut. 

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa 

peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang mempunyai masalah hasil 

belajar menulis kembali dongeng karena peserta didik merasa kesulitan dalam 

menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng. Selain itu, dipilihnya 

kelas VII C karena peserta didik terlihat kurang aktif dan tertarik dalam 

pembelajaran menulis kembali dongeng. Cara untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan melakukan proses pembelajaran menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara (talking stick). 

3.3. Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas meliputi model Stratta melalui metode tongkat berbicara. 
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Sedangkan variabel terikatnya berupa keterampilan peserta didik dalam menulis 

kembali dongeng.   

3.3.1 Keterampilan Menulis Kembali Dongeng 

Keterampilan menulis kembali dongeng adalah kemampuan atau 

kesanggupan peserta didik untuk mengungkapkan ide dan gagagasan ke dalam 

bahasa tulis berdasarkan gambaran isi cerita sebuah dongeng yang telah dibacanya 

dengan menggunakan bahasa sendiri serta dengan urutan yang runtut dan logis.  

Salah satu Kompetensi Dasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang 

harus dicapai oleh peserta didik kelas VII C SMP berdasarkan kurikulum 2006 

yaitu “Menulis Kembali dengan Bahasa Sendiri Dongeng yang Pernah Dibaca 

atau Didengar”. Oleh sebab itu, peserta didik harus menguasai kompetensi 

tersebut. Peserta didik harus memperhatikan lima aspek yang dinilai dalam tes 

menulis kembali dongeng, yaitu (1) kesesuaian isi dengan dongeng, (2) alur, (3) 

tokoh dan penokohan, (4) latar, dan (5) penggunaan bahasa ejaan. Dalam 

penelitian ini, peserta didik dikatakan berhasil menguasai kompetensi tersebut jika 

nilai setiap peserta didik  mencapai 75. 

3.3.2 Model Stratta melalui Metode Tongkat Berbicara 

Penelitian ini menggunakan model Stratta melalui metode tongkat 

berbicara. Model Stratta adalah model pembelajaran yang mengikuti pola 

pengajaran yang berproses, yang berarti pembelajaran dimulai dari peserta didik 

mengenali bacaan atau karya sastra, kemudian menginterpretasi unsur-unsurnya, 

baru kemudian mengolah kembali karya sastra tersebut menjadi produk atau karya 

baru.  
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Adapun metode tongkat berbicara adalah metode pembelajaran yang 

disertai dengan tongkat dalam pengaplikasiannya. Peserta didik yang 

mendapatkan tongkat ketika musik dimatikan wajib menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru. Metode tongkat berbicara ini juga sekaligus digunakan sebagai 

alat untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menentukan unsur-unsur 

dongeng berdasarkan dongeng yang telah dibaca. 

3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja pada penelitian ini meliputi indikator kuantitatif dan 

kualitatif, berikut penjelasannya. 

3.4.1 Indikator Kuantitatif 

Indikator kuantitatif bersumber dari penilaian yang dilakukan atas dasar 

teknik tes. Peserta didik dinyatakan berhasil mengikuti pembelajaran menulis 

kembali dongeng jika telah memenuhi kriteria ketuntasan yaitu 75,00. Adapun 

kriteria yang dinilai dalam menulis kembali dongeng, yaitu (1) kesesuaian isi 

dengan dongeng, (2) alur, (3) tokoh dan penokohan, (4) latar, dan (5) penggunaan 

bahasa dan ejaan. Pembelajaran keterampilan menulis kembali dongeng dengan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara ini dianggap berhasil apabila 

terjadi peningkatan nilai peserta didik dalam pembelajaran menulis kembali 

dongeng. 

3.4.2 Indikator Kualitatif  

Indikator kualitatif bersumber dari penilaian yang dilakukan atas dasar 

teknik nontes. Peserta didik dinyatakan berhasil mengikuti pembelajaran menulis 
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kembali dongeng jika dalam proses pembelajaran serta sikap peserta didik 

mengalami perubahan ke arah positif. 

Proses pembelajaran menulis kembali dongeng dikatakan berhasil apabila 

(1) suasana kelas kondusif, (2) peserta didik merespon dan memperhatikan 

dengan antusias, dan (3) peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan diskusi 

kelompok.  

Sedangkan perubahan perilaku positif dalam menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara meliputi (1) peserta didik 

aktif menjawab dan bertanya apabila menemukan kesulitan dalam pembelajaran, 

(2) peserta didik antusias memperhatikan penjelasan guru, (3) peserta didik aktif 

berpartisipasi dalam diskusi kelompok, (4) peserta didik percaya diri dalam 

mempresentasikan hasil pekerjaan. 

Penilaian dari segi proses dan perubahan perilaku dikatakan berhasil 

apabila terjadi peningkatan sikap positif pada diri peserta didik dalam 

pembelajaran menulis kembali dongeng. 

3.5.  Instrumen Penelitian  

Intrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian tindakan kelas ini berupa instrumen tes dan instrumen nontes. 

Instrumen tes digunakan untuk mengungkapkan data kemampuan menulis 

kembali dongeng peserta didik berupa tes menulis kembali dongeng. Instrumen 

nontes yang terdiri atas lembar observasi, jurnal, pedoman wawancara, dan 

dokumentasi digunakan untuk mengungkapkan kegiatan proses pembelajaran dan 

perubahan tingkah laku peserta didik. 
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3.5.1. Instrumen Tes  

Instrumen berupa tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

keterampilan peserta didik dalam menulis kembali dongeng dengan bahasanya 

sendiri memerlukan alat ukur berupa tes perbuatan/tes hasil karya. Bentuk tes 

berupa soal esai. Tes yang berupa soal esai digunakan untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik dalam menulis kembali dongeng dengan 

memperhatikan kriteria-kriteria penilaian yang ditentukan. Kriteria-kriteria 

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

penokohan, (4) latar atau setting, dan (5) penggunaan ejaan. 

Tabel 3.1 Pedoman Penilaian 

No  

Aspek Penilaian 

Skor Bobot Skor 

Maksimal 

1.  Kesesuaian isi dengan dongeng  4 3 12 

2.  Alur  4 3 12 

3.  Tokoh dan penokohan  4 2 8 

4.  Latar atau setting 4 1 4 

5.  Penggunaan ejaan  4 1 4 

 Jumlah  20 10 40 

NA =       Skor   x 100 

Skor maksimal 

Adapun kriteria penilaian kelima aspek tersebut dapat dilihat pada 

pedoman penilaian berikut ini. 
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Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Kembali Dongeng 

No Aspek Penilaian Kategori Patokan Skor  

1.  Kesesuaian isi dengan 

dongeng, 

Kriteria : 

1) Mencakup garis 

besar cerita /lengkap  

2) Tidak mengubah 

tema cerita 

3) Runtut 

Sangat 

baik  

Isi cerita mencakup 3 

kriteria dengan  benar  

4 

Baik  Isi cerita mencakup 2 

kriteria dengan benar  

3 

Cukup 

baik  

Isi cerita mencakup 1 

kriteria dengan benar  

2 

Kurang 

baik  

Isi cerita tidak mencakup 

kriteria dengan benar  

1 

2.  Alur,  

Kriteria : 

1) Runtut 

2) Membentuk 

kesatuan yang padu, 

bulat dan utuh 

3) Lengkap  

Sangat 

baik  

Alur mencakup 3 kriteria 

dengan benar  

4 

Baik  Alur mencakup 2 kriteria 

dengan benar 

3 

Cukup 

baik  

Alur mencakup 1 kriteria 

dengan benar 

2 

Kurang 

Baik  

Alur tidak mencakup 

kriteria dengan benar 

1 

3.  Tokoh dan penokohan, 

Kriteria : 

1) Pelukisan watak 

sesuai dongeng asli  

2) Memberikan kesan 

realistis 

3) Mewakili rangkaian 

isi cerita 

Sangat 

baik   

Penjabaran tokoh dan 

penokohan mencakup 3 

kriteria dengan benar   

4 

Baik  Penjabaran tokoh dan 

penokohan mencakup 2 

kriteria dengan benar   

3 

Cukup 

baik  

Penjabaran tokoh dan 

penokohan mencakup 1 

kriteria dengan benar   

2 

Kurang 

baik  

Penjabaran tokoh dan 

penokohan tidak 

mencakup  kriteria 

1 



90 
 

 

dengan benar   

4.  Latar atau setting, 

Kriteria:  

1) Terdapat keterangan 

dan petunjuk yang 

jelas  

2) Memberikan kesan 

realistis 

3) Tepat 

menggambarkan 

tempat, waktu, dan 

suasana yang 

mendukung 

peristiwa 

Sangat 

baik  

Latar atau setting 

mencakup 3 kriteria 

dengan benar 

4 

Baik  Latar atau setting 

mencakup 2 kriteria 

dengan benar 

3 

Cukup 

baik  

Latar atau setting 

mencakup 1 kriteria 

dengan benar 

2 

Kurang 

baik  

Latar atau setting tidak 

mencakup  kriteria 

dengan benar 

1 

5.  Penggunaan ejaan  

Kriteria :  

1) Penggunaan kaidah 

ejaan  

 

  

Sangat 

baik  

Terdapat 1-5 kesalahan 

ejaan 

4 

Baik  Terdapat 6-8 kesalahan 

ejaan 

3 

Cukup 

baik  

Terdapat 9-10 kesalahan 

ejaan  

2 

Kurang 

baik  

Terdapat lebih dari 10 

kesalahan ejaan 

1 

 

Berdasarkan kriteria tabel di atas, dapat diketahui peserta didik yang 

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

skala atau kategori nilai menulis kembali dongeng. 
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Tabel 3.3 Kategori Penilaian Keterampilan Menulis Kembali Dongeng 

Kategori Skala Skor 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85-100 

75-84 

65-74 

0-64 

 

3.5.2. Instrumen Nontes 

Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar 

observasi, pedoman wawancara, jurnal, dan dokumentasi. 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Nontes 

 

No 

 

Instrumen Nontes 

Aspek yang Diamati 

Proses Pembelajaran  Perubahan Perilaku 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Pedoman Observasi √ √ √ √ √ √ √ 

2. Pedoman Jurnal Peserta 

didik 

- - - - - - - 

3. Pedoman Jurnal Guru √ - - - √ √ - 

4. Pedoman Wawancara - - - - √ - - 

5. Dokumentasi √ - √ √ - √ √ 
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Keterangan : 

A. Proses Pembelajaran 

1. Kekondusifan kelas dalam pembelajaran menulis kembali dongeng 

2. Kesiapan peserta didik dalam memperhatikan dan merespon pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

3. Kekompakan peserta didik dalam berpartisipasi pada kegiatan diskusi 

kelompok. 

B. Perubahan Perilaku 

1. Kesiapan peserta didik dalam bertanya dan menjawab pertanyaan dalam 

pembelajaran menulis kembali dongeng 

2. Keantusiasan peserta didik dalam pembelajaran menulis kembali dongeng, 

3. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis kembali dongeng, 

4. Kepercayaan diri dalam mempresentasikan hasil pekerjaan. 

 

3.5.2.1 Pedoman Observasi  

Pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

pengamatan untuk peserta didik. Dengan observasi, seluruh aktivitas peserta didik 

selama proses pengajaran akan terprotret. Lembar pengamatan digunakan untuk 

mendapatkan data tentang perilaku dan respon peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II. 

Aspek perilaku yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini lebih   

ditekankan pada aktivitas inti pembelajaran, yaitu aktivitas pada saat kegiatan 

menuliskan kembali dongeng yang telah mereka baca dengan bahasanya sendiri. 
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Aspek-aspek yang dinilai pada aktivitas menulis kembali dengan bahasa 

sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar meliputi: 1) kekondusifan kelas 

dalam pembelajaran menulis kembali dongeng, 2) kesiapan peserta didik dalam 

memperhatikan dan merespon pembelajaran menulis kembali dongeng, 3) 

kekompakan peserta didik dalam berpartisipasi pada kegiatan diskusi kelompok, 

4) kesiapan peserta didik dalam bertanya dan menjawab pertanyaan dalam 

pembelajaran menulis kembali dongeng, 5) keantusiasan peserta didik dalam 

pembelajaran menulis kembali dongeng, 6) keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran menulis kembali dongeng, 7) kepercayaan diri dalam 

mempresentasikan hasil pekerjaan 

3.5.2.2 Pedoman Jurnal Guru dan Peserta Didik 

Pedoman jurnal digunakan untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi 

pada proses pembelajaran menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri yang 

pernah dibaca dengan menggunakan model Stratta melalui metode tongkat 

berbicara. Jurnal dibuat oleh guru setiap akhir pembelajaran pada sebuah lembar 

kertas yang disiapkan. 

Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dianggap 

penting selama pembelajaran berlangsung secara tertulis. Aspek yang ditanyakan 

dalam jurnal guru meliputi: 1) respon peserta didik terhadap materi pembelajaran 

menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau 

didengar, 2) respon peserta didik terhadap model Stratta melalui metode tongkat 

berbicara yang digunakan dalam proses pembelajaran menulis kembali dengan 



94 
 

 

bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca, 3) keaktifan peserta didik saat 

mengikuti proses pembelajaran, dan 4) suasana dan situasi kelas. 

Jurnal peserta didik berisi uraian pendapat peserta didik terhadap hal-hal 

menarik pada keseluruhan proses pembelajaran menulis kembali dengan bahasa 

sendiri dongeng yang pernah dibaca dengan menggunakan model Stratta melalui 

metode tongkat berbicara. Jurnal dibuat oleh peserta didik setiap akhir 

pembelajaran pada sebuah lembar kertas yang disiapkan. 

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

pembelajaran menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri dengan 

menggunakan model Stratta melalui metode tongkat berbicara, 2) pendapat 

tentang proses pembelajaran menggunakan model Stratta melalui metode tongkat 

berbicara, 3) pendapat tentang gaya guru mengajar, 4) kesulitan yang dialami 

dalam menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca 

dengan menggunakan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. 

3.5.2.3 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk peserta didik 

sebagai respondennya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bertujuan untuk 

memperoleh data tentang respon peserta didik terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Aspek yang digunakan dalam pedoman wawancara antara lain 

mengenai tanggapan peserta didik terhadap materi pembelajaran dan kesulitan 

mereka dalam pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta 

melalui metode tongkat berbicara.   
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Adapun aspek yang diungkapkan dalam wawancara meliputi: (1) pendapat 

peserta didik mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan; (2) senang atau 

tidaknya peserta didik mengikuti pembelajaran; (3) tanggapan peserta didik 

terhadap pembelajaran; (4) kesulitan yang dialami oleh peserta didik ketika 

pembelajaran berlangsung; (5) berhasil atau tidaknya pembelajaran yang telah 

dilaksanakan; serta (6) saran yang diberikan. 

3.5.2.4 Pedoman Dokumentasi Foto 

Pengambilan dokumentasi berupa foto dalam pembelajaran menulis 

kembali dongeng dapat dijadikan sebagai gambaran perilaku peserta didik dalam 

penelitian. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering 

digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif. Foto yang diambil berupa 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Hasil dari pengambilan gambar ini  dideskripsikan sesuai dengan 

aktivitas yang dilakukan peserta didik pada setiap siklus pembelajaran. 

Foto yang diambil sebagai sumber data dapat memperjelas data yang lain. 

Hasil dari pengambilan data ini dideskripsikan dan dipadukan dengan data yang 

lain. Penggunaan foto sangat bermanfaat untuk melengkapi sumber data. Foto 

dianalisis bersama sumber data yang lain. Hasil penelitian ini digunakan sebagai 

gambaran kegiatan peserta didik yang diabadikan selama pembelajaran 

berlangsung, baik pada siklus I maupun siklus II. 

Hal-hal yang perlu didokumentasikan yaitu: (1) kegiatan guru saat 

menyampaikan materi; (2) kegiatan peserta didik dalam bertanya dan menjawab 

pertanyaan dari guru (3) kegiatan peserta didik dalam menerapkan metode tongkat 
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berbicara; (4) kegiatan peserta didik dalam kelompok; (5) kegiatan peserta didik 

saat mempresentasikan tugasnya; (6) kegiatan guru saat memberikan refleksi 

kepada peserta didik. 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes 

dan teknik non tes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui keterampilan peserta 

didik dalam menulis kembali dongeng setelah mengikuti pembelajaran. Teknik 

nontes digunakan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap model dan 

metode pembelajaran yang digunakan, yakni model Stratta melalui metode 

tongkat berbicara.  

3.6.1 Teknik Tes 

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

hasil karya diberikan kepada peserta didik di akhir pembelajaran menulis kembali 

dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca. Bentuk ini berupa hasil karya 

menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca dengan 

menggunakan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Dalam penelitian 

ini tes diberikan pada siklus I dan siklus II. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan data dengan teknik 

tes adalah sebagai berikut: 

1) Melaksanakan tes dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara 

2) Peserta didik ditugasi untuk menulis kembali dongeng dari dongeng yang 

sudah disediakan untuk masing-masing pada siklus I dan siklus II 

3) Meneliti dan mengolah data dari hasil penelitian 
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4) Peneliti mengukur kemampuan menulis peserta didik berdasarkan hasil tes 

pada siklus I dan siklus II. 

3.6.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, jurnal 

atau catatan harian, dan dokumentasi foto. 

3.6.2.1 Observasi 

Teknik observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung pada 

siklus I dan siklus II. Observasi dilakukan pada semua peserta didik dengan 

memberikan tanda pemeriksaan (check list) pada lembar observasi berdasarkan 

pengamatan saat pembelajaran berlangsung. Teknik ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran  

Tahap observasi yang dilakukan meliputi tiga langkah yaitu: (1) 

mempersiapkan lembar observasi; (2) melaksanakan observasi: dan (3) mencatat 

hasil observasi dengan mengisi lembar observasi yang telah disiapkan. 

3.6.2.2 Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengetahui pendapat, kesan, pesan, 

kesulitan, dan manfaat dari peserta didik mengenai pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran dengan menggunakan 

teknik tanya jawab secara langsung kepada peserta didik. Sasaran wawancara 

adalah peserta didik yang memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah. 

Adapaun tahapan wawancara yang akan dilakukan meliputi tiga langkah 

yaitu: (1) menyiapkan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan 

diajukan kepada peserta didik; (2) menentukan peserta didik yang akan 
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diwawancarai; dan (3) melaksanakan wawancara dengan mencatat hasil 

wawancara tersebut. 

3.6.2.3 Jurnal atau Catatan Harian 

Jurnal atau catatan harian merupakan catatan yang ditulis oleh guru dan 

peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Pedoman ini dibuat untuk 

mengetahui respon guru dan peserta didik terhadap pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan menggunakan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. 

Jurnal peserta didik diisi oleh peserta didik dengan menjawab beberapa 

pertanyaan yang berhubungan dengan pembelajaran. Sementara itu, jurnal guru 

diisi oleh guru yang berisi uraian pendapat dan seluruh aktivitas yang ditangkap 

selama pembelajaran berlangsung. Jurnal atau catatan harian ini diisi oleh peserta 

didik dan guru di setiap akhir pembelajaran. 

3.6.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh gambaran secara visual 

tentang pembelajaran menulis kembali dongeng dengan menggunakan model 

Stratta melalui metode tongkat berbicara. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi teknik kuantitatif dan 

teknik kualitatif. 

3.7.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang 

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

Analisis data tes secara kuantitatif dilakukan dengan merekap skor yang diperoleh 
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peserta didik, menghitung skor kumulatif dari seluruh aspek, menghitung skor 

rata-rata kelas dan menghitung persentase. Persentase skor dihitung menggunakan 

rumus berikut: 

N =   R  x 100% 

    SM 

 Keterangan: 

 N = nilai dalam presentase 

 R = skor yang dicapai oleh peserta didik 

 SM = skor maksimal  

Hasil perhitungan nilai peserta didik dari masing-masing tes ini kemudian 

dibandingkan, yaitu antara siklus I dan siklus II. Hasil ini akan memberikan 

gambaran mengenai persentase peningkatan menulis kembali dongeng dengan 

menggunakan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. 

3.7.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kulitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang 

diperoleh dari data nontes berupa observasi, wawancara, jurnal atau catatan 

harian, dan dokumentasi. Adapun langkah penganalisisan data kualitatif adalah 

dengan menganalisis lembar observasi yang telah diisi pada saat kegiatan 

pembelajaran dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kriteria dengan dibantu 

teman peneliti.  

Data jurnal atau catatan harian dianalisis dengan cara membaca seluruh 

catatan harian peserta didik dan guru. Data wawancara dianalisis dengan cara 

membaca lagi catatan wawancara dan ditambah dengan pemutaran kembali 
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rekaman wawancara jika dirasa catatan kurang jelas. Sedangkan data dokumentasi 

dianalisis dengan cara melihat kembali gambar yang telah diambil ketika kegiatan 

pembelajaran berlangsung, baik pada siklus I maupun siklus II.  

Data yang diperoleh dari hasil tes siklus I dan siklus II digunakan untuk 

mengetahui perubahan perilaku belajar peserta didik dalam pembelajaran menulis 

kembali dongeng serta untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis 

kembali dongeng dengan menggunakan model Stratta melalui metode tongkat 

berbicara. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini meliputi hasil tes dan nontes yang diperoleh selama 

penelitian berlangsung. Hasil tes diperoleh dari tindakan kelas pada siklus I dan 

tindakan kelas pada siklus II. Hasil tes siklus I dan siklus II adalah  hasil tes 

menulis kembali dongeng dengan menggunakan model Stratta melalui metode 

tongkat berbicara. Hasil  nontes berupa hasil observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi foto.  

4.1.1  Hasil Penelitian Siklus 1 

Siklus I ini merupakan tindakan awal penelitian berupa pembelajaran 

menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. 

Hasil menulis kembali dongeng didasarkan pada lima aspek yang harus 

diperhatikan dalam menulis kembali dongeng. Kelima aspek tersebut meliputi: (a) 

kesesuaian isi dengan dongeng, (b) alur, (c) tokoh dan penokohan, (d) latar, dan 

(e) penggunaan ejaan. Jumlah peserta didik yang mengikuti tes siklus I adalah 32 

peserta didik. Hasil menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui 

metode tongkat berbicara pada siklus I dapat dilihat berikut ini. 

4.1.1.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Siklus I 

Hasil tes pada siklus I adalah hasil tes keterampilan menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara yang pertama. 

Hasil tes dapat dilihat pada tabel berikut. 

101 
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Tabel 4.1 

Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Siklus I 

 

No. Kategori Rentang Frekuensi (%) Jumlah 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Sangat baik  85-100 8 25 730  

X=2302,5 

      32 

= 71,95 

Kategori 

Cukup  

 

2 Baik  75-84 6 18,75 470 

3 Cukup  65-74 8 25 552,5 

4 Kurang  0-64 10 31,25 550 

Jumlah  32 100 2302,5 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui rata-rata skor yang dicapai peserta didik 

pada tes keterampilan menulis kembali dongeng siklus I sebesar 71,95 dan 

termasuk dalam kategori cukup. Peserta didik yang mendapat skor 85-100 sebesar 

25% atau sejumlah 8 peserta didik. Peserta didik yang mendapat skor 75-84 

sebesar 18,75% atau sejumlah 6 peserta didik. Untuk kategori cukup dengan skor 

65-74 dicapai oleh 8 peserta didik atau sebesar 25%, sedangkan untuk kategori 

kurang dengan skor 0-64 dicapai oleh 10 peserta didik atau 31,25%. 

Untuk lebih jelasnya hasil tes keterampilan menulis kembali dongeng 

dengan bahasasendiri siklus I peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang 

dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Diagram 4.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Siklus I 

Diagram 4.1 menujukkan batang untuk kategori sangat baik pada angka 4, 

kategori baik pada angka 13, kategori cukup pada angka 13, dan kategori kurang 

pada angka 2. Hal ini menujukkan bahwa kemampuan menulis kembali dongeng 

peserta didik masih rendah.  

Hasil tes pada siklus I secara klasikal merupakan penjumlahan skor dari 

lima aspek penilaian keterampilan menulis kembali dongeng, meliputi kesesuaian 

isi dengan dongeng, alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting, dan 

penggunaan ejaan. Adapun hasil tiap-tiap penilaian tersebut secara rinci dapat 

dilihat dari paparan berikut ini.  
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4.1.1.1.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek 

Kesesuaian Isi Siklus I 

Hasil tes keterampilan peserta didik dalam menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada aspek kesesuaian isi 

dengan dongeng siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek 

Kesesuaian Isi Siklus I 

 

No.  Skor  F % ∑Skor  Rata-rata 

Skor  

Nilai Klasikal  

1 4 14 43,75 56 =∑NA 

∑F 

 

105= 3,28 

   32 

=∑Skor/∑F X 100 

Skor maks 

 

= 105/32  x 100 

        4 

= 82,03 (Baik) 

2 3 14 43,75 42 

3 2 3 9,375 6 

4 1 1 3,125 1 

Jumlah 32 100 105 

 

Dari Tabel 4.2 diketahui rata-rata skor yang dicapai peserta didik dari hasil 

menulis kembali dongeng aspek kesesuian isi dongeng sebesar 3,28 dengan skor 4 

dicapai 14 peserta didik atau sekitar 43,75%. Kemampuan aspek menulis kembali 

dongeng skor 3 dicapai 14 peserta didik atau sekitar 43,75%. Kemudian untuk 

skor 2 dicapai oleh 3 peserta didik atau sekitar 9,375%, sedangkan untuk skor 1 

dicapai oleh 1 peserta didik atau sekitar 3,125%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa nilai klasikal keterampilan menulis kembali dongeng aspek 

kesesuaian isi pada siklus I yaitu sekitar 82,03 dan termasuk dalam kategori baik.  
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4.1.1.1.2  Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek Alur 

Siklus I 

Hasil tes keterampilan peserta didik dalam menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada aspek alur siklus I 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek Alur 

Siklus I  

No.  Skor  F % ∑Skor  Rata-rata 

Skor  

Nilai Klasikal  

1 4 5 15,625 20 =∑NA 

∑F 

 

82= 2,56 

   32 

=∑Skor/∑F X 100 

Skor maks 

 

= 82/32  x 100 

        4 

= 64,06 (kurang) 

2 3 10 31,25 30 

3 2    15 46,875 30 

4 1 2 6,25 2 

Jumlah 32 100 82 

 

Dari Tabel 4.3 diketahui rata-rata skor yang dicapai peserta didik dari hasil 

menulis kembali dongeng aspek alur sebesar 2,56 dengan skor 4 dicapai 5 peserta 

didik atau sekitar 15,625%. Kemampuan aspek menulis kembali dongeng skor 3 

dicapai 10 peserta didik atau sekitar 31,25%. Kemudian untuk skor 2 dicapai oleh 

15 peserta didik atau sekitar 46,875%, sedangkan untuk skor 1 dicapai oleh 2 

peserta didik atau sekitar 6,25%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai 

klasikal keterampilan menulis kembali dongeng aspek alur pada siklus I yaitu 

sekitar 64,06 dan termasuk dalam kategori kurang.  
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4.1.1.1.3  Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek Tokoh 

dan Penokohan Siklus I 

Hasil tes keterampilan peserta didik dalam menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada aspek tokoh dan 

penokohan siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek Tokoh 

dan Penokohan Siklus I  

 

No.  Skor  F % ∑Skor  Rata-

rata Skor 

Nilai Klasikal  

1 4 5 15,625 20 =∑NA 

∑F 

 

95= 2,96 

   32 

=∑Skor/∑F X 100 

Skor maks 

 

= 95/32  x 100 

        4 

= 74,21 (cukup) 

2 3 21 65,625 63  

3 2    6 18,75 12 

4 1 0 0 0 

Jumlah 32 100 95 

 

Dari Tabel 4.4 diketahui rata-rata skor yang dicapai peserta didik dari hasil 

menulis kembali dongeng aspek alur sebesar 2,96 dengan skor 4 dicapai 5 peserta 

didik atau sebesar 15,625%. Kemampuan aspek menulis kembali dongeng skor 3 

dicapai 21 peserta didik atau sekitar 65,625%. Kemudian untuk skor 2 dicapai 

oleh 6 peserta didik atau sekitar 18,75%, sedangkan untuk skor 1 dicapai oleh 0 

peserta didik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai klasikal 

keterampilan menulis kembali dongeng aspek tokoh dan penokohan pada siklus I 

yaitu sekitar 74,21 dan termasuk dalam kategori baik.  
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4.1.1.1.4  Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek Latar 

atau Setting Siklus I 

Hasil tes keterampilan peserta didik dalam menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada aspek latar atau 

setting siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek Latar 

atau Setting Siklus I  

 

No.  Skor  F % ∑Skor  Rata-rata 

Skor  

Nilai Klasikal  

1 4 19 59,375 76 =∑NA 

∑F 

 

112= 3,5 

   32 

=∑Skor/∑F X 100 

Skor maks 

 

= 112/32  x 100 

        4 

= 87,5 (sangat 

baik) 

2 3 11 34,375 33 

3 2    1 3,125 2 

4 1    1 3,125 1 

Jumlah 32 100 112 

 

Dari Tabel 4.5 diketahui rata-rata skor yang dicapai peserta didik dari hasil 

menulis kembali dongeng aspek tokoh dan penokohan sebesar 3,5 dengan skor 4 

dicapai 19 peserta didik atau sekitar 59,375%. Kemampuan aspek menulis 

kembali dongeng skor 3 dicapai 11 peserta didik atau sekitar 34,375%. Kemudian 

untuk skor 2 dicapai oleh 1 peserta didik atau sekitar 3,125%, sedangkan untuk 

skor 1 dicapai oleh 1 peserta didik atau sekitar 3,125%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa nilai klasikal keterampilan menulis kembali dongeng aspek 

latar atau setting pada siklus I yaitu sekitar 87,5 dan termasuk dalam kategori 

sangat baik. 
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4.1.1.1.5  Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek 

Penggunaan Ejaan Siklus I 

Hasil tes keterampilan peserta didik dalam menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada aspek penggunaan 

ejaan siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek 

Penggunaan Ejaan Siklus I  

 

No.  Skor  F % ∑Skor  Rata-rata 

Skor  

Nilai Klasikal  

1 4 1 3,125 4 =∑NA 

∑F 

 

61=1,906 

   32 

=∑Skor/∑F X 100 

Skor maks 

 

= 61/32  x 100 

        4 

= 47,65 (kurang) 

2 3 9 28,125 27 

3 2 8 25 16 

4 1 14 43,75 14 

Jumlah 32 100 61 

 

Dari Tabel 4.6 diketahui rata-rata skor yang dicapai peserta didik dari hasil 

menulis kembali dongeng aspek penggunaan ejaan sebesar 1,25 dengan skor 4 

dicapai 0 peserta didik. Kemampuan aspek menulis kembali dongeng skor 3 

dicapai 3 peserta didik atau sekitar 9,375%. Kemudian untuk skor 2 dicapai oleh 2 

peserta didik atau sekitar 6,25%, sedangkan untuk skor 1 dicapai oleh 27 peserta 

didik atau sekitar 84,375%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai 

klasikal keterampilan menulis kembali dongeng aspek penggunaan ejaan pada 

siklus I yaitu sekitar 31,25dan termasuk dalam kategori kurang. 
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4.1.1.2 Hasil Nontes 

Hasil penelitian nontes pada siklus I ini diperoleh melalui observasi, jurnal 

guru dan peserta didik, wawancara dan dokumentasi foto. Hasil selengkapnya 

dijelaskan pada uraian berikut. 

4.1.1.2.1 Hasil  Observasi Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng Siklus I 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada peserta 

didik kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang. Pengambilan data observasi 

bertujuan untuk mengetahui proses dan perubahan perilaku peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui 

metode tongkat berbicara  

Pada siklus I ini, terdapat beberapa perilaku peserta didik yang dapat 

terdeskripsi melalui kegiatan observasi. Selama kegiatan pembelajaran menulis 

kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara, tidak 

semua peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan baik, diperoleh 

peserta didik yang berperilaku positif dan negatif dalam proses pembelajaran 

menulis kembali dongeng. Peneliti memaklumi keadaan tersebut karena proses 

pembelajaran yang dilakukan peneliti merupakan sesuatu yang baru dan belum 

pernah diajarkan pada mereka sebelumnya sehingga dibutuhkan proses untuk 

menyesuaikannya. Selain itu peneliti juga menyadari bahwa kemampuan setiap 

peserta didik itu berbeda-beda. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengidentifikasi 

setiap aspek yang telah diobservasi oleh peneliti dengan bantuan teman. 
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Tabel 4.7 

Hasil Observasi Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng Siklus I 

No. Aspek Observasi Frekuensi Presentase (%) 

1 Kekondusifan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran menulis kembali dongeng 

28 87,5 

2 Kesiapan peserta didik dalam 

memperhatikan dan merespon pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

32 100 

3 Kekompakan peserta didik dalam 

berpartisipasi pada kegiatan diskusi 

kelompok, 

23 71,9 

4 Kesiapan peserta didik dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

15 46,9 

5.  Keantusiasan peserta didik dalam 

pembelajaran menulis kembali dongeng 

14 43,75 

6 Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

10  31,25 

7 Kepercayaan diri dalam mempresentasikan 

hasil pekerjaan 

12 37,5 

 

Tabel di atas menunjukkan hasil observasi selama pembelajaran menulis 

kembali dongeng pada siklus I. Hasil observasi berupa proses dan perilaku peserta 

didik yang bersifat positif yang diamati selama pembelajaran. Hasil observasi 

berupa pengamatan proses yang terdiri atas aspek kekondusifan peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng yang diperoleh adalah 

87,5%. Hal tersebut menujukkan 28 peserta didik dalam kondusif dalam 
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mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng. Aspek kesiapan peserta didik 

dalam memperhatikan dan merespon pembelajaran menulis kembali dongeng 

yang diperoleh adalah 100%, hal tersebut menujukkan 32 peserta didik siap dalam 

mengikuti pembelajaran. Aspek kekompakan peserta didik dalam berpartisipasi 

pada kegiatan diskusi kelompok diperoleh 23 peserta didik atau sekitar 71,9%.  

 Hasil observasi pengamatan tingkah laku peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode 

tongkat berbicara pada aspek kesiapan peserta didik dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan dalam pembelajaran menulis kembali dongeng diperoleh 15 

peserta didik atau sekitar 46,9%. Keantusiasan peserta didik dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng diperoleh 14 peserta didik atau sekitar 43,75%, 

keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis kembali dongeng diperoleh 

10 peserta didik atau sekitar 31,25%, sedangkan kepercayaan diri dalam 

mempresentasikan hasil pekerjaan diperoleh 12 peserta didik atau sekitar 37,5%.  

 Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa selama 

proses pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui 

tongkat berbicara, dapat diketahui bahwa banyak peserta didik yang berperilaku 

positif namun juga masih ada peserta didik yang berperilaku negatif sehingga 

harus ditingkatkan kembali.  

4.1.1.2.2 Hasil Jurnal Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng Siklus I 

 Jurnal yang digunakan pada siklus I ini ada dua macam, yaitu jurnal peserta 

didik dan jurnal guru. Kedua jurnal dalam tindakan siklus I diuraikan sebagai 

berikut.  
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1. Jurnal Peserta Didik 

Jurnal peserta didik diisi oleh seluruh peserta didik tanpa terkecuali. 

Pengisian jurnal peserta didik dilakukan pada akhir pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Tujuan 

diadakannya jurnal peserta didik adalah untuk mengetahui segala sesuatu yang 

terjadi pada saat berlangsungnya pembelajaran, untuk mengetahui sejauh mana 

kesulitan peserta didik dalam menulis kembali dongeng, dan mengetahui kesan 

dan pesan peserta didik terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng. Aspek 

yang ada pada jurnal peserta didik mencakup empat  aspek yang meliputi: 1) 

perasaan setelah mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng dengan 

bahasa sendiri dengan menggunakan model Stratta melalui metode tongkat 

berbicara, 2) pendapat tentang proses pembelajaran menggunakan model Stratta 

melalui metode tongkat berbicara, 3) pendapat tentang gaya guru mengajar, 4) 

kesulitan yang dialami dalam menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng 

yang pernah dibaca dengan menggunakan model Stratta melalui metode tongkat 

berbicara. 

Berdasarkan jawaban peserta didik mengenai perasaan peserta didik saat 

pembelajaran menulis kembali dongeng berlangsung yaitu sebagian besar peserta 

didik merasa senang terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng dengan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Dari 32 peserta didik, sebanyak 

30 peserta didik atau 93,75% merasa senang ketika pembelajaran berlangsung. 2 

orang peserta didik atau 6,25% mengaku cukup senang dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara.   
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Dari 32 peserta didik, 29 atau 90,6% peserta didik merasa tertarik dalam 

pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode 

tongkat berbicara. Sedangkan 3 atau 9,4% peserta didik mengaku cukup tertarik 

dalam menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat 

berbicara. Sebagian besar peserta didik terbantu dalam menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara, karena sebelumnya 

mereka belum pernah belajar menulis kembali dongeng menggunakan model 

Stratta melalui metode tongkat berbicara.  Peserta didik merasa dengan model dan 

metode ini merasa lebih mudah dan mengerti dalam menulis kembali dongeng. 

Hasil penelitian ini dari 32 peserta didik, terdapat 4 peserta didik atau 

sebesar 12,5% merasa belum nyaman dengan gaya guru mengajar. Apa yang 

dilakukan guru berbeda dari biasanya. Sebanyak 28 peserta didik atau 87,5% 

merasa senang dengan proses pembelajaran menulis kembali dongeng dengan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara.  

Kesulitan peserta didik dalam menulis kembali dongeng, sebagian besar 

peserta didik mengaku kesulitan dalam hal mengingat-ingat dongeng yang telah 

dibaca. Kesulitan lain yang mereka hadapi yaitu peserta didik kesulitan dalam 

membuat kerangka untuk menulis kembali dongeng. Ada juga yang mengatakan 

bahwa waktu yang diberikan guru kurang, sehingga mereka tidak bisa maksimal 

dalam menulis kembali dongeng.  

2. Jurnal Guru  

Ada lima aspek yang dapat dilihat melalui jurnal guru. Aspek 

tersebutadalah: 1) respon peserta didik terhadap materi pembelajaran menulis 
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kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar, 2) 

respon peserta didik terhadap model Stratta melalui metode tongkat berbicara 

yang digunakan dalam proses pembelajaran menulis kembali dengan bahasa 

sendiri dongeng yang pernah dibaca, 3) keaktifan peserta didik saat mengikuti 

proses pembelajaran, dan 4) suasana dan situasi kelas. 

Berdasarkan hasil jurnal guru yang mengacu pada objek sasaran yang 

diamati dan dirasakan peneliti saat melaksanakan pembelajaran keterampilan 

menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara 

dapat dikemukakan bahwa dalam siklus I, kegiatan pembelajaran berjalan kurang 

optimal. Sebagian peserta didik kurang serius dan kurang tertarik dengan kegiatan 

pembelajaran. Respon sebagian peserta didik terhadap materi pembelajaran 

menunjukan antusiasme yang lumayan tinggi. Respon sebagian peserta didik 

terhadap model Stratta dan metode tongkat berbicara yang digunakan dalam 

proses pembelajaran menulis kembali dongeng terlihat cukup baik, karena mereka 

merasa bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan berbeda dengan kegiatan 

pembelajaran pada hari-hari biasanya. 

Keaktifan peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran menulis 

kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara belum 

sesuai harapan. Penerapan model serta metode pembelajaran yang dapat 

melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran masih kurang, sehingga 

peserta didik merasa tidak memiliki peran penting dalam pembelajaran. Untuk itu 

diperlukan perbaikan kembali penerapan model serta metode pembelajaran yang 

dapat merangsang peserta didik untuk belajar aktif. 
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Namun demikian suasana dan situasi kelas pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara dapat terkendali. 

Suasana pembelajaran yang kondusif dapat terlaksana dengan baik karena guru 

mampu mengkondisikan peserta didik dari awal pembelajaran sampai akhir. 

4.1.1.2.3 Hasil Wawancara Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng Siklus 

I 

  Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau 

pendapat peserta didik secara langsung terhadap pembelajaran menulis kembali 

dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca. Wawancara berpedoman 

pada lembar pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Wawancara 

ditujukan pada 3 peserta didik yang hasil tesnya baik, sedang, dan kurang baik. 

Wawancara dilakukan oleh peneliti di luar jam pelajaran atau setelah jam 

pelajaran berakhir. 

Beberapa hal yang ditanyakan dalam wawancara adalah sebagai berikut: 

(1) pendapat peserta didik mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan; (2) 

senang atau tidaknya peserta didik mengikuti pembelajaran; (3) tanggapan peserta 

didik terhadap pembelajaran; (4) kesulitan yang dialami oleh peserta didik ketika 

pembelajaran berlangsung; (5) berhasil atau tidaknya pembelajaran yang telah 

dilaksanakan; serta (6) saran yang diberikan. 

  Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa  ketiga peserta didik merasa 

nyaman dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng  

karena model dan metode yang digunakan guru menyenangkan. Ketertarikan 

kedua peserta didik ketika mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng 
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dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara mereka merasa tertarik 

dan senang karena menemukan cara menulis kembali dongeng yang mudah untuk 

diterapkan. Tanggapan ketiga peserta didik dalam pembelajaran menulis kembali 

dongeng mereka merasa sangat senang. Dua dari tiga peserta didik tersebut 

mengalami kesulitan kekurangan waktu dalam menulis kembali dongeng, 

sehingga tulisan dongeng yang dihasilkan kurang maksimal.  

  Ketiga peserta didik merasa pembelajaran menulis kembali dongeng 

yang telah mereka laksanakan berhasil, karena pembelajaran berlangsung sangat 

menyenangkan sehingga menjadikan mereka aktif daripada biasanya. Saran yang 

diberikan ketiga peserta didik tersebut terhadap pembelajaran menulis kembali 

dongeng berikutnya yaitu agar waktu yang diberikan untuk menulis kembali 

dongeng ditambah lagi dan metode serta model yang diterapkan lebih 

dikembangkan lagi. 

4.1.1.2.4  Hasil Dokumentasi Foto Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng 

Siklus I 

Dokumentasi foto digunakan sebagai bukti visual kegiatan pembelajaran 

menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. 

Penagmbilan dokumentasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran menulis 

kembali dongeng pada siklus I yang sedang berlangsung. Dalam proses 

pengambilan foto, peneliti dibantu oleh rekan peneliti dan hasil dokumentasi foto 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan.  

Pada siklus I ini kegiatan yang didokumentasikan, meliputi: (1) kegiatan 

guru saat menyampaikan materi; (2) kegiatan peserta didik dalam bertanya dan 
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menjawab pertanyaan dari guru (3) kegiatan peserta didik dalam menerapkan 

metode tongkat berbicara; (4) kegiatan peserta didik dalam menulis kembali 

dongeng secara kelompok; (5) kegiatan peserta didik saat mempresentasikan 

tugasnya; (6) kegiatan guru saat memberikan refleksi kepada peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kegiatan Guru saat Menyampaikan Materi 

Gambar 4.1 menujukkan kegiatan guru saat menyampaikan materi menulis 

kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. 

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat peserta didik sedang memperhatikan dengan 

saksama penjelasan yang disampaikan oleh guru, terlihat suasana kelas sangat 

tenang dan kondusif. Tidak tampak peserta didik yang ramai maupun berbicara 

dengan temannya. Semua peserta didik terfokus pada guru sambil mencatat materi 

yang dijelaskan oleh guru. Berdasarkan gambar tersebut juga terlihat peserta didik 

cukup tertarik dengan materi tentang menulis kembali dongeng dengan model 

Stratta melalui metode tongkat berbicara yang disampaikan oleh guru. Hal 
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tersebut karena materi yang disampaikan oleh guru terbilang berbeda serta belum 

pernah mereka dapatkan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kegiatan Peserta Didik saat Bertanya Jawabdengan Guru 

Gambar 4.2 menujukkan kegiatan peserta didik saat bertanya dan 

menjawab pertanyaan dari guru terkait dengan materi menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Dalam gambar tersebut 

terdapat beberapa peserta didik yang berani bertanya kepada guru tentang materi 

menulis kembali dongeng yang belum dipahami. Namun dalam gambar tersebut 

juga terlihat masih banyak peserta didik yang belum berani bertanya pada guru. 

Sebagian besar peserta didik masih pasif, hanya beberapa peserta didik yang aktif 

dalam kegiatan tanya jawab tersebut. Sebagian besar peserta didik lebih memilih 

diam meskipun ada materi yang belum mereka pahami daripada harus bertanya 

dengan guru. Hal ini terbukti ketika guru meminta mereka untuk mengerjakan 
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tugas, ternyata masih banyak peserta didik yang belum paham dengan tugas yang 

harus mereka kejakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Kegiatan Peserta Didik dalam Menerapkan Metode Tongkat 

Berbicara 

Gambar 4.3 menujukkan kegiatan peserta didik dalam menerapkan metode 

tongkat berbicara. Terlihat bahwa peserta didik sangat antusias memperhatikan 

guru saat menjelaskan aturan penerapan metode tongkat berbicara. Peserta didik 

memperhatikan dengan cermat agar nanti dapat menerapkan metode tongkat 

berbicara dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Dalam penerapannya, metode 

tongkat berbicara ini dilaksanakan dalam kelompok dengan bantuan tongkat yang 

dipindahkan secara estafet dan berurutan. Tongkat mulai dipindahkan dari peserta 

didik ke peserta didik lain setelalah musik diputar, dan ketika musik dimatikan 

peerta didik yang mendapatkan tongkat wajib menjawab pertanyaan yang 
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diberikan oleh guru. Pertanyaan berkaitan dengan dongeng yang telah dibaca 

sebelumnya. Penerapan metode tongkat berbicara pada siklus I dilakukan dengan 

mengubah tempat duduk menyerupai huruf U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Kegiatan Peserta Didik saat Menulis Kerangka Dongeng secara 

Kelompok 

Gambar 4.4 menujukkan bahwa peserta didik sedang berdiskusi untuk 

membuat kerangka.Peserta didik pada tiap-tiap kelompok menulis kembali 

dongeng berdasarkan kerangka yang telah dibuat sebelumnya. Tampak pada 

gambar di atas tiap-tiap anggota kelompok serius dalam berdiskusi untuk 

membuat kerangka dongeng dan menulis kembali dongeng. Peserta didik menulis 

kembali dongeng dengan menggunakan bahasa mereka sendiri.  
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Gambar 4.5Kegiatan Peserta Didik dalam Mempresentasikan Hasil 

Pekerjaanya 

Gambar 4.5 menujukkan salah satu kelompok sedang membacakan hasil 

tulisan dongengnya di depan kelas. Tampak kelompok tersebut membacakan hasil 

karyanya dengan bersemangat dan penuh keberanian untuk tampil di depan kelas 

tanpa ditunjuk oleh guru. Dalam gambar tersebut, peserta didik atau kelompok 

yang lain yang tidak maju tampak memperhatikan dan menyimak kelompok yang 

sedang presentasi. Terdapat pula beberapa peserta didik yang sibuk mencatat hasil 

presentasi dari kelompok yang sedang maju. Guru akan memberikan penghargaan 

atau reward berupa alat-alat tulis bagi kelompok yang berani maju membacakan 

karyanya di depan kelas. Dalam kegiatan presentasi tersebut, kelompok lain yang 

tidak maju diminta untuk bertanya dan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 

yang maju. Guru atau peneliti bertugas untuk mengatur jalannya presentasi. 
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Gambar 4.6 Kegiatan Guru saat Memberikan Refleksi kepada Peserta Didik 

Gambar 4.6 menujukkan kegiatan guru sedang memberikan refleksi 

kepada peserta didik terkait dengan pembelajaran menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Peserta didik tampak 

antusias dan bersungguh-sungguh mendengarkan refleksi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

4.1.1.3. Refleksi Siklus I 

Hasil pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta 

melalui metode tongkat berbicara yang diperoleh peserta didik pada siklus I 

belum sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal. Hasil tes peserta didik pada 

siklus I baru mencapai skor 71,95 termasuk dalam kategori cukup. Masih banyak 

peserta didik yang nilainya belum mencapai KKM yaitu 75, dengan demikian 

perlu diadakan siklus II agar dapat mencapai target tersebut.  
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Selain itu, kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I di 

antaranya yaitu berkaitan dengan penerapan metode tongkat berbicara. Dengan 

pembentukan tempat duduk seperti huruf U dalam praktiknya justru malah 

menjadikan konsentrasi peserta didik terpecah dan bahkan membuat kondisi kelas 

tidak kondusif. Selain itu juga terlalu banyak menyita waktu sehingga waktu yang 

digunakan peserta didik untuk menulis kembali dongeng jadi berkurang. 

Ditambah lagi dengan posisi duduk yang seperti itu menyulitkan peserta didik 

berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kekurangan-kekurangan lainnya yaitu 

berkaitan dengan penyampaian materi oleh guru (peneliti). Materi yang 

disampaikan oleh guru terlalu melebar dan terlalu banyak ceramah, sehingga 

materi yang ingin disampaikan kurang dapat terserap baik oleh peserta didik. 

Berdasarkan hasil nontes siklus I diantaranya peserta didik banyak yang 

tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng dengan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara, karena menyenangkan dan 

mempermudah peserta didik dalam menulis kembali dongeng. Selain perubahan 

ke arah yang positif, terdapat juga beberapa kekurangan yang masih terjadi dalam 

pembelajaran menulis kembali dongeng pada siklus I. Kekurangan yang terjadi di 

siklus I yaitu masih banyak peserta didik yang belum aktif dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng. Sebagian besar dari mereka juga masih belum percaya 

diri ketika diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaanya di depan kelas. 

Untuk mencapai target pembelajaran yang telah ditetapkan peneliti, maka 

kekurangan yang telah diketahui di atas akan diperbaiki pada siklus II. Hal-hal 

yang dilakukan guru berkenaan dengan upaya perbaikan pada pembelajaran 
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berikutnya, yaitu (1) penyampaian materi tidak dilakukan dengan cara ceramah, 

namun dengan cara menerapkan metode inkuiri (2)  guru menjelaskan kesalahan 

yang dilakukan peserta didik pada saat menulis kembali dongeng sehingga peserta 

didik menjadi lebih jelas dan paham, termasuk kaitannya dengan EYD; (3) 

melatih peserta didik untuk memperbaiki kesalahan dalam menulis 

kembalidongeng; (4) memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada peserta 

didik untuk bertanya dan meminta bimbingan apabila mengalami kesulitan; (5) 

peserta didik berkelompok menjadi 8 kelompok, tiap-tiap kelompok terdiri atas 4 

orang peserta didik. Pembentukan kelompok dilakukan dengan cara saling 

berhadap-hadapan baris depan dan belakang. Hal tersebut akan lebih 

mengefektifkan waktu dan memudahkan kegiatan diskusi serta tidak mengganggu 

konsentrasi peserta didik sehingga kegiatan menulis kembali dongeng dapat lebih 

maksimal; (6) kegiatan tanya jawab pada saat tongkat berhenti pada salah satu 

peserta didik dinilai kurang efektif dan efisien, sehingga perlu dilakukan 

perbaikan dengan mengubah kegiatan tanya jawab dengan kegiatan menceritakan 

bagian-bagian dongeng yang telah dibaca secara lisan. Hal tersebut akan lebih 

menjadikan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal; 

(7) teks yang diberikan pada siklus II akan berbeda dengan siklus I; (8) guru 

memberi motivasi kepada peserta didik agar menjadi lebih bersemangat dan serius 

dalam mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng. Usaha perbaikan yang 

akan dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

menulis kembali dongeng dan mampu mengubah sikap peserta didik ke arah yang 

positif.  
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Berdasarkan refleksi di atas, maka penelitian ini akan dilanjutkan pada 

tindakan selanjutnya, yatu siklus II. Hal yang positif pada siklus Iperlu 

dipertahankan dan lebih ditingkatkan, sedangkan hal-hal yang masih negatif 

berusaha untuk diubah ke arah yang lebih positif.  

4.1.2  Hasil Penelitian Siklus II 

Hasil penelitian pada siklus II merupakan perbaikan tindakan serta 

pemecahan masalah pada siklus I dengan model dan metode yang sama, yaitu 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Perbaikan serta pemecahan 

masalah dilakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis kembali dongeng 

yang dimiliki peserta didik. Adapun kriteria penilaian menulis kembali dongeng 

siklus II ini masih sama dengan siklus I, meliputi kesesuaian isi dongeng, alur, 

tokoh, latar, dan penggunaan ejaan.  

Tindakan siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I. Tindakan siklus 

IIdilakukan karena pada siklus I hasil menulis kembali dongengpeserta didik kelas 

VII C SMP Negeri 16 Semarang hanya mencapai nilai rata-rata 71,95. Hasil 

tersebutbelum memenuhi target minimal ketuntasan yang telah ditentukan, yaitu 

75 atauberkategori baik. Selain itu, masih ditemukan perilaku negatif peserta didik 

dalam pembelajaran menulis kembali dongeng. Dengan demikian, tindakan siklus 

II perlu dilakukan untuk memperbaiki hasil menulis kembali dongeng peserta 

didik pada siklus I. Hasil penelitian dalam siklus II ini meliputi hasil tes dan 

nontes. Adapun hasil dari kedua data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

 



126 
 

 

4.1.2.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Siklus II 

Hasil tes pada siklus II adalah hasil tes keterampilan menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara yang kedua. 

Hasil tes dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 

Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Siklus II 

 

No. Kategori Rentang Frekuensi (%) Jumlah 

Skor 

Rata-rata 

Skor 

1 Sangat baik  85-100 16 50 1442,5  

X=2617,5 

      32 

= 81,79 

Kategori Baik  

 

2 Baik  75-84 12 37,5 937,5 

3 Cukup  65-74 1 3,125 67,5 

4 Kurang  0-64 3 9,375 170 

Jumlah  32 100 2617,5 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui rata-rata skor yang dicapai peserta didik 

pada tes keterampilan menulis kembali dongeng siklus II sebesar 81,79 dan 

termasuk dalam kategori baik. Rata-rataskor tersebut dapat dikatakan mengalami 

peningkatan 10,7  dari tes siklus I. 

Peserta didik yang mendapat skor 85-100 sebesar 50% atau sejumlah 16 

peserta didik. Peserta didik yang mendapat skor 75-84 sebesar 37,5% atau 

sejumlah 12 peserta didik. Untuk kategori cukup dengan skor 65-74 dicapai oleh 1 

peserta didik atau sebesar 3,125%, sedangkan untuk kategori kurang dengan skor 

0-64 dicapai oleh 3 peserta didik sebesar 9,375%. 
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Untuk lebih jelasnya hasil tes keterampilan menulis kembali dongeng 

dengan bahasa sendiri siklus II peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 

Semarang dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Diagram 4.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Siklus II 

Diagram 4.2 menujukkan batang untuk kategori sangat baik pada angka 9, 

kategori baik pada angka 19, kategori cukup pada angka 4, dan kategori kurang 

pada angka 0. Hal ini menujukkan bahwa kemampuan menulis kembali dongeng 

peserta didik sudah mengalami peningkatan dibandingkan siklus I. 

Hasil tes pada siklus II secara klasikal merupakan penjumlahan skor dari 

lima aspek penilaian keterampilan menulis kembali dongeng, meliputi kesesuaian 

isi dengan dongeng, alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting, dan 

penggunaan ejaan. Adapun hasil tiap-tiap penilaian tersebut secara rinci dapat 

dilihat dari paparan berikut ini.  
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4.1.2.1.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek 

Kesesuaian Isi Siklus II 

Hasil tes keterampilan peserta didik dalam menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada aspek kesesuaian isi 

dengan dongeng siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek 

Kesesuaian Isi Siklus II 

 

No.  Skor  F % ∑Skor  Rata-rata 

Skor  

Nilai Klasikal  

1 4 16 50 64 =∑NA 

∑F 

 

110= 3,43 

   32 

=∑Skor/∑F X 100 

Skor maks 

 

= 110/32  x 100 

        4 

= 85,93 (sangat 

baik) 

2 3 14 43,75 42 

3 2 2 6,25 4 

4 1 0 0 0 

Jumlah 32 100 110 

 

Dari Tabel 4.9 diketahui rata-rata skor yang dicapai peserta didik dari hasil 

menulis kembali dongeng aspek kesesuaian isi dongeng sebesar 3,43 dengan skor 

4 dicapai 16 peserta didik atau sekitar 50%. Kemampuan aspek menulis kembali 

dongeng skor 3 dicapai 14 peserta didik atau sekitar 43,75%. Kemudian untuk 

skor 2 dicapai oleh 2 peserta didik atau sekitar 6,25%, sedangkan untuk skor 1 

tidak diperoleh oleh peserta didik Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

nilai klasikal keterampilan menulis kembali dongeng aspek kesesuaian isi pada 

siklus II yaitu sekitar 85,93 dan termasuk dalam kategori sangat baik.  
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4.1.2.1.2  Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek Alur 

Siklus II 

Hasil tes keterampilan peserta didik dalam menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada aspek alur siklus II 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek Alur 

Siklus II 

No.  Skor  F % ∑Skor  Rata-rata 

Skor  

Nilai Klasikal  

1 4 5 15,625 20 =∑NA 

∑F 

 

91= 2,84 

   32 

=∑Skor/∑F X 100 

Skor maks 

 

= 91/32  x 100 

        4 

= 71,09 (cukup) 

2 3 19 59,375 57 

3 2    6 18,75 12 

4 1 2 6,25 2 

Jumlah 32 100 91 

 

Dari Tabel 4.10 diketahui rata-rata skor yang dicapai peserta didik dari 

hasil menulis kembali dongeng aspek alur sebesar 2,84 dengan skor 4 dicapai 5 

peserta didik atau sekitar 15,625%. Kemampuan aspek menulis kembali dongeng 

skor 3 dicapai 19 peserta didik atau sekitar 59,375%. Kemudian untuk skor 2 

dicapai oleh 6 peserta didik atau sekitar 18,75%, sedangkan untuk skor 1 dicapai 

oleh 2 peserta didik atau sekitar 6,25%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa nilai klasikal keterampilan menulis kembali dongeng aspek alur pada 

siklus II yaitu sekitar 71,09 dan termasuk dalam kategori cukup. 
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4.1.2.1.3  Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek Tokoh 

dan Penokohan Siklus II 

Hasil tes keterampilan peserta didik dalam menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada aspek tokoh dan 

penokohan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.11 Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek Tokoh 

dan Penokohan Siklus II 

 

No.  Skor  F % ∑Skor  Rata-

rata Skor 

Nilai Klasikal  

1 4 22 68,75 88 =∑NA 

∑F 

 

118= 3,68 

   32 

=∑Skor/∑F X 100 

Skor maks 

 

= 118/32  x 100 

        4 

= 92,18 (sangat 

baik) 

2 3 10 31,25 30  

3 2    0 0 0 

4 1 0 0 0 

Jumlah 32 100 118 

 

Dari Tabel 4.11 diketahui rata-rata skor yang dicapai peserta didik dari 

hasil menulis kembali dongeng aspek alur sebesar 3,68 dengan skor 4 dicapai 22 

peserta didik atau sebesar 68,75%. Kemampuan aspek menulis kembali dongeng 

skor 3 dicapai 10 peserta didik atau sekitar 31,25%. Kemudian untuk skor 2 dan 

skor 1 tidak diperoleh oleh peserta didik atau sebesar 0%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa nilai klasikal keterampilan menulis kembali dongeng aspek 

tokoh dan penokohan pada siklus II yaitu sekitar 92,18 dan termasuk dalam 

kategori sangat baik. 
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4.1.2.1.4  Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek Latar 

atau Setting Siklus II 

Hasil tes keterampilan peserta didik dalam menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada aspek latar atau 

setting siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.12 Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek Latar 

atau Setting Siklus II 

 

No.  Skor  F % ∑Skor  Rata-rata 

Skor  

Nilai Klasikal  

1 4 30 93,75 120 =∑NA 

∑F 

 

126= 3,93 

   32 

=∑Skor/∑F X 100 

Skor maks 

 

= 126/32  x 100 

        4 

= 98,43 (sangat 

baik) 

2 3 2 6,25 6 

3 2    0 0 0 

4 1    0 0 0 

Jumlah 32 100 126 

 

Dari Tabel 4.12 diketahui rata-rata skor yang dicapai peserta didik dari 

hasil menulis kembali dongeng aspek latar atau setting sebesar 3,93 dengan skor 4 

dicapai 30 peserta didik atau sekitar 93,75%. Kemampuan aspek menulis kembali 

dongeng skor 3 dicapai 2 peserta didik atau sekitar 6,25%. Kemudian untuk skor 2  

dan 1 tidak diperoleh oleh peserta didik atau sebesar 0%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa nilai klasikal keterampilan menulis kembali dongeng aspek 

latar atau setting pada siklus II yaitu sekitar 98,43 dan termasuk dalam kategori 

sangat baik. 
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4.1.2.1.5  Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek 

Penggunaan Ejaan Siklus II 

Hasil tes keterampilan peserta didik dalam menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada aspek penggunaan 

ejaan siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.13 Hasil Tes Keterampilan Menulis Kembali Dongeng Aspek 

Penggunaan Ejaan Siklus II 

 

No.  Skor  F % ∑Skor  Rata-rata 

Skor  

Nilai Klasikal  

1 4 9 28,125 36 =∑NA 

∑F 

 

78= 2,43 

   32 

=∑Skor/∑F X 100 

Skor maks 

 

= 78/32  x 100 

        4 

= 60,93 (kurang) 

2 3 8 25 24 

3 2 3 9,375 6 

4 1 12 37,5 12 

Jumlah 32 100 78 

 

Dari Tabel 4.13 diketahui rata-rata skor yang dicapai peserta didik dari 

hasil menulis kembali dongeng aspek penggunaan ejaan sebesar 2,43 dengan skor 

4 dicapai 9 peserta didik atau sekitar 28,125%. Kemampuan aspek menulis 

kembali dongeng skor 3 dicapai 8 peserta didik atau sekitar 25%. Kemudian untuk 

skor 2 dicapai oleh 3 peserta didik atau sekitar 9,375%, sedangkan untuk skor 1 

dicapai oleh 12 peserta didik atau sekitar 37,5%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa nilai klasikal keterampilan menulis kembali dongeng aspek 

penggunaan ejaan pada siklus II yaitu sekitar 60,93 dan termasuk dalam kategori 

kurang. 

 



133 
 

 

4.1.2.2 Hasil Nontes 

Hasil penelitian nontes pada siklus II ini diperoleh melalui observasi, 

jurnal guru dan peserta didik, wawancara dan dokumentasi foto. Hasil 

selengkapnya dijelaskan pada uraian berikut. 

4.1.2.2.1 Hasil  Observasi Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng Siklus 

II 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada peserta 

didik kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang. Pengambilan data observasi 

bertujuan untuk mengetahui proses dan perubahan perilaku peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui 

metode tongkat berbicara. 

Pada siklus II ini, terdapat beberapa perilaku peserta didik yang dapat 

terdeskripsi melalui kegiatan observasi. Selama kegiatan pembelajaran menulis 

kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara, tidak 

semua peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan baik, diperoleh 

peserta didik yang berperilaku positif dan negatif dalam proses pembelajaran 

menulis kembali dongeng. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengidentifikasi 

setiap aspek yang telah diobservasi oleh peneliti dengan bantuan teman.  

Tabel 4.14 

Hasil Observasi Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng Siklus II 

No. Aspek Observasi Frekuensi Presentase (%) 

1 Kekondusifan peserta didik dalam mengikuti 32 100 
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pembelajaran menulis kembali dongeng 

2 Kesiapan peserta didik dalam 

memperhatikan dan merespon pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

32 100 

3 Kekompakan peserta didik dalam 

berpartisipasi pada kegiatan diskusi 

kelompok, 

29 90,6 

4 Kesiapan peserta didik dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

27 84,37 

5.  Keantusiasan peserta didik dalam 

pembelajaran menulis kembali dongeng 

26 81,25 

6 Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

28 87,5 

7 Kepercayaan diri dalam mempresentasikan 

hasil pekerjaan 

24 75 

 

Tabel di atas menunjukkan hasil observasi selama pembelajaran menulis 

kembali dongeng pada siklus II. Hasil observasi berupa proses dan perilaku 

peserta didik yang bersifat positif yang diamati selama pembelajaran. Hasil 

observasi berupa pengamatan proses yang terdiri atas aspek kekondusifan peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng yang diperoleh 

adalah 100%. Hal tersebut menujukkan 32 peserta didik kondusif dalam 

mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng. Aspek kesiapan peserta didik 

dalam memperhatikan dan merespon pembelajaran menulis kembali dongeng 

yang diproleh adalah 100%, hal tersebut menujukkan 32 peserta didik siap dalam 
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mengikuti pembelajaran. Aspek kekompakan peserta didik dalam berpartisipasi 

pada kegiatan diskusi kelompok diperoleh 29 peserta didik atau sekitar 90,6%.  

 Hasil observasi pengamatan tingkah laku peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode 

tongkat berbicara pada aspek kesiapan peserta didik dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan dalam pembelajaran menulis kembali dongeng diperoleh 27 

peserta didik atau sekitar 84,37%. Keantusiasan peserta didik dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng diperoleh 26 peserta didik atau sekitar 81,25%, 

keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis kembali dongeng diperoleh 

28 peserta didik atau sekitar 87,5%, sedangkan kepercayaan diri dalam 

mempresentasikan hasil pekerjaan diperoleh 24 peserta didik atau sekitar 75%.  

 Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa selama 

proses pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui 

tongkat berbicara, dapat diketahui bahwa banyak peserta didik yang berperilaku 

positif namun juga masih ada peserta didik yang berperilaku negatif sehingga 

harus ditingkatkan kembali.  

4.1.2.2.2 . Hasil Jurnal Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng 

 Jurnal yang digunakan pada siklus II ini ada dua macam, yaitu jurnal peserta 

didikdan jurnal guru. Kedua jurnal dalam tindakan siklus II diuraikan sebagai 

berikut.  

1. Jurnal Peserta didik 

Jurnal peserta didik diisi oleh seluruh peserta didik tanpa terkecuali. 

Pengisian jurnal peserta didik dilakukan pada akhir pembelajaran menulis kembali 
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dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Tujuan 

diadakannya jurnal peserta didik adalah untuk mengetahui segala sesuatu yang 

terjadi pada saat berlangsungnya pembelajaran, untuk mengetahui sejauh mana 

kesulitan peserta didik dalam menulis kembali dongeng, dan mengetahui kesan 

dan pesan peserta didik terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng. Aspek 

yang ada pada jurnal peserta didik mencakup empat  aspek yang meliputi: 1) 

perasaan setelah mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng dengan 

bahasa sendiri dengan menggunakan model Stratta melalui metode tongkat 

berbicara, 2) pendapat tentang proses pembelajaran menggunakan model Stratta 

melalui metode tongkat berbicara, 3) pendapat tentang gaya guru mengajar, 4) 

kesulitan yang dialami dalam menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng 

yang pernah dibaca dengan menggunakan model Stratta melalui metode tongkat 

berbicara. 

Berdasarkan jawaban peserta didik mengenai perasaan peserta didik saat 

pembelajaran menulis kembali dongeng berlangsung yaitu sebagian besar peserta 

didik merasa senang terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng dengan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Dari 32 peserta didik, sebanyak 

30 peserta didik atau 93,75% merasa senang ketika pembelajaran berlangsung. 2 

orang peserta didik atau 6,25% mengaku cukup senang dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara.   

Dari 32 peserta didik, 30 atau 93,75% peserta didik merasa tertarik dalam 

pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode 

tongkat berbicara. Sedangkan 2 atau 6,25% peserta didik mengaku cukup tertarik 
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dalam menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat 

berbicara. Sebagian besar peserta didik terbantu dalam menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara, karena sebelumnya 

mereka belum pernah belajar menulis kembali dongeng menggunakan model 

Stratta melalui metode tongkat berbicara.  Peserta didik mengatakan bahwa 

dengan model dan metode ini merasa lebih mudah dan mengerti dalam menulis 

kembali dongeng. 

Hasil penelitian ini dari 32 peserta didik, terdapat 3 peserta didik atau 

sebesar 9,37% merasa belum nyaman dengan gaya guru mengajar. Apa yang 

dilakukan guru berbeda dari biasanya. Sebanyak 29 peserta didik atau 90,6% 

merasa senang dengan proses pembelajaran menulis kembali dongeng dengan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara.  

Sebagian besar peserta didik mengaku tidak menemukan kesulitan dalam 

menulis kembali dongeng. Namun ada beberapa peserta didik yang mengaku 

kesulitan dan malas untuk menulis dalam jumlah banyak karena sudah terlalu 

lelah. Ada juga yang mengatakan bahwa waktu yang diberikan guru kurang, 

sehingga mereka tidak bisa maksimal dalam menulis kembali dongeng.  

2. Jurnal Guru  

Ada empat aspek yang dapat dilihat melalui jurnal guru. Aspek 

tersebutadalah: 1) respon peserta didik terhadap materi pembelajaran menulis 

kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar, 2) 

respon peserta didik terhadap model Stratta melalui metode tongkat berbicara 

yang digunakan dalam proses pembelajaran menulis kembali dengan bahasa 
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sendiri dongeng yang pernah dibaca, 3) keaktifan peserta didik saat mengikuti 

proses pembelajaran, dan 4) suasana dan situasi kelas. 

Berdasarkan hasil jurnal guru yang mengacu pada objek sasaran yang 

diamati dan dirasakan peneliti saat melaksanakan pembelajaran keterampilan 

menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara 

dapat dikemukakan bahwa dalam siklus II, kegiatan pembelajaran berjalan 

optimal. Sebagian peserta didik sudah serius dan tertarik dengan kegiatan 

pembelajaran. Respon sebagian peserta didik terhadap materi pembelajaran 

menunjukan antusiasme yang cukup tinggi. Respon sebagian besar peserta didik 

terhadap model Stratta dan metode tongkat berbicara yang digunakan dalam 

proses pembelajaran menulis kembali dongeng terlihat baik, karena mereka 

merasa bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan berbeda dengan kegiatan 

pembelajaran pada hari-hari biasanya. 

Keaktifan peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran menulis 

kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara siklus II 

ini sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus sebelumnya. 

Penerapan model Stratta melalui metode tongkat berbicara sudah cukup mampu 

melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran,sehingga peserta didik 

merasa memiliki peran penting dalam pembelajaran.  

Selain itu, suasana dan situasi kelas pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara dapat terkendali. 

Suasana pembelajaran yang kondusif dapat terlaksana dengan baik karena guru 

mampu mengkondisikan peserta didik dari awal pembelajaran sampai akhir. 
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4.1.2.2.3  Hasil Wawancara Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng Siklus 

II 

  Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau 

pendapat peserta didik secara langsung terhadap pembelajaran menulis kembali 

dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca. Wawancara berpedoman 

pada lembar pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Wawancara 

ditujukan pada 3 peserta didik yang hasil tesnya baik, sedang, dan kurang baik. 

Wawancara dilakukan oleh peneliti diluar jam pelajaran atau setelah jam pelajaran 

berakhir. 

Beberapa hal yang ditanyakan dalam wawancara adalah sebagai berikut: 

(1) pendapat peserta didik mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan; (2) 

senang atau tidaknya peserta didik mengikuti pembelajaran; (3) tanggapan peserta 

didik terhadap pembelajaran; (4) kesulitan yang dialami oleh peserta didik ketika 

pembelajaran berlangsung; (5) berhasil atau tidaknya pembelajaran yang telah 

dilaksanakan; serta (6) saran yang diberikan. 

  Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa  ketiga peserta didik merasa 

nyaman dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng  

karena model dan metode yang digunakan guru menyenangkan. Dua peserta didik 

dari tiga peserta didik ketika mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara, mereka merasa senang 

karena menemukan cara menulis kembali dongeng yang mudah untuk diterapkan. 

Tanggapan ketiga peserta didik dalam pembelajaran menulis kembali dongeng 

mereka merasa sangat antusias. Satu dari tiga peserta didik tersebut mengalami 
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kesulitan kekurangan waktu dalam menulis kembali dongeng dan susah untuk 

mengingat dongeng yang telah dibaca, sehingga tulisan dongeng yang dihasilkan 

kurang maksimal.  

  Ketiga peserta didik merasa pembelajaran menulis kembali dongeng 

yang telah mereka laksanakan berhasil, karena pembelajaran berlangsung sangat 

menyenangkan sehingga menjadikan mereka aktif daripada biasanya. Saran yang 

diberikan ketiga peserta didik tersebut terhadap pembelajaran menulis kembali 

dongeng berikutnya yaitu agar waktu yang diberikan untuk menulis kembali 

dongeng ditambah lagi dan metode serta model yang diterapkan lebih 

dikembangkan lagi. 

4.1.2.2.4 Hasil Dokumentasi Foto Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng 

Siklus II 

Dokumentasi foto digunakan sebagai bukti visual kegiatan pembelajaran 

menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. 

Penagmbilan dokumentasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran menulis 

kembali dongeng pada siklus II yang sedang berlangsung. Dalam proses 

pengambilan foto, peneliti dibantu oleh rekan peneliti dan hasil dokumentasi foto 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan.  

Pada siklus II ini kegiatan yang didokumentasikan, meliputi: (1) kegiatan 

guru saat menyampaikan materi; (2) kegiatan peserta didik dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan dari guru (3) kegiatan peserta didik dalam menerapkan 

metode tongkat berbicara; (4) kegiatan peserta didik dalam menulis kembali 
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dongeng secara kelompok; (5) kegiatan peserta didik saat mempresentasikan 

tugasnya; (6) kegiatan guru saat memberikan refleksi kepada peserta didik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Kegiatan Guru saat Menyampaikan Materi 

Gambar 4.7 menujukkan kegiatan guru saat menyampaikan materi menulis 

kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. 

Berdasarkan gambar 4.7 terlihat peserta didik sedang memperhatikan dengan 

saksama penjelasan yang disampaikan oleh guru, terlihat suasana kelas sangat 

tenang dan kondusif. Tidak tampak peserta didik yang ramai maupun berbicara 
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dengan temannya. Semua peserta didik terfokus pada guru sambil mencatat materi 

yang dijelaskan oleh guru. Berdasarkan gambar tersebut juga terlihat peserta didik 

cukup tertarik dengan materi tentang menulis kembali dongeng dengan model 

Stratta melalui metode tongkat berbicara yang disampaikan oleh guru. Hal 

tersebut karena materi yang disampaikan oleh guru terbilang berbeda serta belum 

pernah mereka dapatkan sebelumnya. Dan pada siklus II ini perhatian peserta 

didik terhadap guru yang sedang menyampaikan materi lebih besar dibandingkan 

dengan siklus sebelumnya atau siklus I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Kegiatan Peserta Didik saat Bertanya dan Menjawab dengan  

Guru 

Gambar tersebut menujukkan kegiatan peserta didik saat bertanya dan 

menjawab pertanyaan dari guru terkait dengan materi menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Dalam gambar tersebut 
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terdapat beberapa peserta didik yang berani bertanya kepada guru tentang materi 

yang belum dipahami. 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Kegiatan Peserta Didik dalam Menerapkan Metode Tongkat 

Berbicara 

Gambar 4.9 menunjukkan kegiatan peserta didik dalam menerapkan 

metode tongkat berbicara. Terlihat bahwa peserta didik sangat antusias dan sangat 

menikmati ketika metode tongkat berbicara diterapkan. Peserta didik juga terlihat 

sangat kompak dan senang ketika memindahkan tongkat dari peserta didik 

kelompok satu ke peserta didik kelompok lain sambil diiringi musik. Tiap-tiap 

peserta didik menunggu ketika guru mematikan musik, dan menunggu tongkat 

berhenti pada siapa. Karena yang mendapatkan tongkat itulah yang berkewajiban 

menceritakan dongeng secara lisan berdasarkan dongeng yang telah dibaca 

sebelumnya. Hal tersebut menjadikan peserta didik serius dan sungguh-sungguh 

dalam mengikuti atau menerapkan metode tongkat berbicara serta akan lebih 

dapat merangsang peserta didik untuk bersungguh-sungguh dalam membaca dan 

mengingat-ingat dongeng yang telah dibaca sebelunnya. 
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Gambar 4.10 Kegiatan Peserta Didik dalam Menulis Kerangka 

Dongeng secara Kelompok 

Gambar 4.10 menujukkan bahwa peserta didik sedang menulis kerangka 

untuk menulis kembali dongeng. Tampak pada gambar di atas tiap-tiap anggota 

kelompok serius dalam berdiskusi untuk membuat kerangka dongeng berdasarkan 

simpulan  atau catatan yang telah dibuat sebelumnya. 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Kegiatan Peserta Didik dalam Mempresentasikan Hasil 

Pekerjaanya 
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Gambar 4.11 menujukkan salah satu kelompok sedang membacakan hasil 

tulisan dongengnya di depan kelas. Tampak kelompok tersebut membacakan hasil 

karyanya dengan bersamangat dan penuh keberanian untuk tampil di depan kelas 

tanpa ditunjuk oleh guru. Guru akan memberikan penghargaan atau reward 

berupa alat-alat tulis bagi kelompok yang berani maju membacakan karyanya di 

depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Kegiatan Guru saat Memberikan Refleksi kepada Peserta 

Didik 

Gambar 4.12 menujukkan kegiatan guru sedang memberikan refleksi 

kepada peserta didik terkait dengan pembelajaran menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Peserta didik nampak 

antusias dan bersungguh-sungguh mendengarkan refleksi dari guru.  

4.1.2.3. Refleksi Siklus II 

Siklus II dilaksanakan setelah pembelajaran siklus I selesai, sehingga 

peneliti mengetahui perubahan baik positif maupun negatif yang terjadi selama 
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proses pembelajaran. Pembelajaran menulis kembali dongeng yang dilaksanakan 

pada siklus II ini sudah dapat diikuti dengan baik oleh peserta didik. Peserta didik 

yang sebelumnya tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik di siklus I, 

pada siklus II ini peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang diterapkan 

oleh peneliti dengan baik. Peserta didik juga merespon positif model serta metode 

pembelajaran yang diterapkan peneliti. Kemampuan peserta didik dalam menulis 

kembali dongeng berdasarkan hasil tes di akhir siklus II menunjukan adanya 

peningkatan nilai rata-rata dari siklus I. Hasil tes menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada siklus II 

menunjukkan kategori baik yaitu 81,79. Hal itu berarti terjadi peningkatan sebesar 

9,84. 

 Hasil tes rata-rata aspek kesesuaian isi dongeng menunjukkan kategori 

baik dengan nilai rata-rata kelas mencapai 85,93 dan mengalami peningkatan 

sebesar 3,43 dari siklus I. Hasil tes rata-rata aspek alur sudah menunjukkan 

kategori baik, dengan nilai rata-rata kelas mencapai 71,09 dan mengalami 

peningkatan sebesar 7,03 dari siklus I. Hasil tes rata-rata aspek tokoh dan 

penokohan sudah menunjukan kategori sangat baik, dengan nilai rata-rata kelas 

mencapai 92,18 dan mengalami peningkatan sebesar 17,97 dari siklus I. Hasil tes 

rata-rata latar atau settingsudah menunjukan kategori sangat baik, dengan nilai 

rata-rata kelas mencapai 98,43 dan mengalami peningkatan sebesar 10,93 dari 

siklus I. Sedangkan hasil tes rata-rata penggunaan bahasa dan ejaan sudah 

mengalami peningkatan meskipun masih dalam kategori kurang, dengan nilai 

rata-rata kelas mencapai 60, dan mengalami peningkatan sebesar 15,62 dari siklus 
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I. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran menulis kembali dongeng model 

Stratta melalui metode tongkat berbicara telah mencapai target. 

Dalam pembelajaran siklus II peserta didik sangat antusias dan serius 

dalam menulis kembali dongeng, berdiskusi, bertanya jawab dan dalam 

mempublikasikan hasil karyanya. Keterampilan menulis kembali dongeng dengan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara berdasarkan hasil tes akhir siklus 

II menunjukkan adanyapeningkatan nilai rata-rata dari siklus I. Selain itu, hasil 

nontes pada siklus II yang meliputi observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi foto sudah tidak terlihatperilaku-perilaku negatif yang ditunjukkan 

oleh peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi dapat dilihat perilaku positif yang ditunjukkan 

peserta didik, peserta didik terlihat memperhatikan dan merespon dengan antusias 

mendengarkan penjelasan dari peneliti, peserta didik juga berpartisipasi secara 

aktif dalam kegiatan diskusi. peserta didik aktif dan berani bertanya apabila 

menemukan kesulitan. 

Berdasarkan hasil jurnal peserta didik dan jurnal guru, peserta didik sudah 

tidak mengalami kesulitan yang berarti saat mengikuti pembelajaran menulis 

kembali dongeng, peserta didik tertarik dengan model serta metode yang 

digunakan oleh peneliti. Peserta didik juga sudah memahami penjelasan peneliti. 

Dari hasil jurnal guru terlihat bahwa peserta didik sudah mengalami perubahan 

yang positif baik dari segi sikap maupun dari segi hasil tes. 

Berdasarkan hasil wawancara, peserta didik menyatakan sangat senang 

dengan pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui 
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metode tongkat, peserta didik merasa dengan model serta metode yang digunakan 

dapat memotivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan memudahkan 

peserta didik dalam menulis kembali dongeng. Peserta didik tidak mengalami 

kesulitan yang berarti, peserta didik merasa lebih mengerti dan memahami 

penjelasan peneliti.  

Berdasarkan hasil dokumentasi foto terlihat bahwa peserta didik 

sudahberkonsentrasi mendengarkan penjelasan dari peneliti, sudah tidak tampak 

peserta didik  yang asyik bercanda dengan teman sebangkunya. Saat mengerjakan 

tugas peserta didik terlihat mengerjakan tugas dengan serius dan cermat. Hal ini 

telah membuktikan keberhasilan peneliti menerapkan model Stratta melalui 

metode tongkat berbicara. Hasil tes dan nontes tersebut membuktikan hasil yang 

cukup menggembirakan, hasil tes siklus II telah mencapai target yang diharapkan, 

yaitu nilai rata-rata kemampuan menulis kembali dongeng sudah melebihi 75 

sehingga tidak perlu melakukan penelitian selanjutnya. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan penelitian ini berdasarkan siklus I dan siklus II. Siklus I 

terdiri atas empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Selanjutnya, pada tahap siklus II tahapan-tahapan tersebut dilakukan dengan 

beberapa perbaikan dari pembelajaran siklus I. 

Pembahasan ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana proses pembelajaran 

keterampilan menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode 

tongkat berbicara pada peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang? (2) 
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Bagaimana peningkatan keterampilan menulis kembali dongeng dengan model 

Stratta melalui metode tongkat berbicara pada peserta didik kelas VII C SMP 

Negeri 16 Semarang? (3) Bagaimana perubahan perilaku peserta didik kelas VII C 

SMP Negeri 16 Semarang dalam pembelajaran menulis kembali dongeng dengan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara? 

4.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng dengan Model Stratta 

melalui Metode Tongkat Berbicara  

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana proses pembelajaran menulis 

kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara, 

sertakejadian-kejadian selama proses pembelajaran menulis kembali dongeng 

pada tahap siklus I dantahap siklus II. 

4.2.1.1 Proses Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng dengan Model 

Stratta melalui Metode Tongkat Berbicara Siklus I 

Pada siklus I, pembelajaran dilakukan sebanyak dua kali pertemuan. Pada 

pertemuan pertama, proses pembelajaran diawali dengan mengondisikan peserta 

didik agar siap untuk mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng dengan 

menanyakan keadaan peserta didik, mengadakan kegiatan apersepsi yang diawali 

dengan memberikan ilustrasi tentang pembelajaran menulis kembali dongeng. 

Pada kegiatan ini, terdapat beberapapeserta didik yang masih mengobrol dan 

bercanda dengan peserta didik yang lain,terutama teman sebangkunya. Kemudian, 

peserta didik diminta untuk memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh 

guru. Kegiatan berikutnya yaitu guru menanyakan pengalaman peserta didik 

dalam menulis kembali dongeng, memberikan motivasi bahwa menulis kembali 
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dongeng merupakan kegiatan yang bermanfaat, dan mengaitkannya dengan materi 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan 

dan manfaat pembelajaran. Hal ini dilakukan sebagai upaya menumbuhkan minat 

belajar peserta didik agar memiliki motivasi belajar terlebih dahulu. Pada kegiatan 

tersebut, peserta didik terlihat mulai antusias memperhatikan penjelasan guru. 

Pada kegiatan inti tahap eksplorasi, guru meminta peserta didik untuk 

membaca secara sekilas dongeng “Timun Emas” yang ditampilkan melalui LCD, 

kemudian guru menjelaskan materi berkaitan pengertian dan unsur-unsur 

dongeng. Kemudian pada tahap elaborasi, peserta didik berkelompok menjadi 8 

kelompok dan guru membagikan teks dongeng pada tiap-tiap peserta didik 

kemudian diminta untuk membaca dengan saksama teks tersebut. Tiap-tiap 

kelompok berdiskusi tentang hal-hal penting berkaitan dengan dongeng yang 

mereka baca. Setelah itu guru meminta peserta didik memperhatikan guru yang 

sedang membacakan aturan metode tongkat berbicara. Pada saat itu terlihat 

peserta didik duduk dengan tenang dan memperhatikan guru yang sedang 

membacakan aturan metode tongkat berbicara.  Kemudian peserta didik diminta 

untuk mengatur tempat duduk menyerupai huruf U, tiap-tiap kelompok duduk 

bersebelahan untuk memudahkan perpindahan tongkat dari kelompok satu ke 

kelompok lain. Pada saat itu, suasana kelas menjadi sangat gaduh karena peserta 

didik bingung untuk membentuk tempat duduk menjadi huruf U.  

Ketika musik diputar peserta didik mulai memindahkan tongkat secara 

estafet dari anggota kelompok satu ke kelompok lain. Peserta didik yang 

mendapatkan tongkat ketika musik dimatikan wajib menjawab pertanyaan yang 
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diberikan guru. Kondisi kelas menjadi sangat gaduh pada saat tongkat berhenti 

pada salah satu peserta didik. Peserta didik yang tidak mendapatkan tongkat 

diminta untuk mencatat pertanyaan serta jawaban dari kegiatan tersebut. Tongkat 

berputar sampai semua pertanyaan telah berhasil diberikan kepada peserta didik. 

Setelah itu peserta didik menuliskan kerangka dongeng berdasarkan simpulan 

pertanyaan dan jawaban yang telah dibuat sebelumnya secara kelompok. Namun 

pada tahap ini banyak peserta didik yang bingung dengan tugas yang harus 

mereka kerjakan. Kondisi kelas menjadi gaduh dan setelah guru menjelaskan 

ulang tugas yang harus dikerjakan peserta didik baru kondisi kelas mulai tenang 

kembali dan tiap-tiap kelompok mulai menulis kerangka dongeng. Setelah itu, dua 

kelompok secara sukarela maju untuk mempresentasikan hasil kerangka yang 

telah dibuat. Pada saat itu juga peserta didik mulai gaduh kembali karena tiap-tiap 

kelompok tidak ada yang mau maju sendiri dengan sukarela. Akhirnya guru 

menunjuk dua kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaanya. 

Pada tahap konfirmasi, guru dan kelompok yang lain membahas dan menanggapi 

hasil presentasi kemudian guru memberikan simpulan tentang kerangka dongeng 

yang  benar. 

Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru bersama peserta didik 

menyimpulkan pembelajaran yang berlangsung pada hari itu. Kemudian, guru 

memberi pekerjaan rumah kepada tiap-tiap kelompok untuk menulis kembali 

dongeng berdasarkan kerangka yang telah dibuat. 

Pada pertemuan kedua, pada tahap pendahuluan guru menanyakan 

kembali kepada peserta didik tentang materi yang sudah disampaikan pada 
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pertemuan sebelumnya. Di samping itu, guru juga memberikan motivasi dan 

mengaitkannya dengan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. 

Hal ini bertujuan agar peserta didik selalu termotivasi dalam setiap kegiatan 

pembelajaran, terutama dalam menulis kembali dongeng. Guru juga 

menyampaikan materi yang berkaitan dengan menulis kembali dongeng.  

Pada kegiatan inti tahap eksplorasi, tiap kelompok mempresentasikan hasil 

pekerjaan rumahnya tentang menulis kembali dongeng. Kelompok yang lain 

menanggapi. Namun pada kegiatan ini kondisi kelas menjadi gaduh karena 

peserta didik belum begitu tahu cara dan prosedur tentang presentasi yang baik 

dan benar. Pada tahap elaborasi, peserta didik menerima dongeng yang dibagikan 

oleh guru, peserta didik secara individu diminta untuk membaca dongeng tersebut 

kemudian dibuat kerangka baru menulis kembali dongeng dengan bahasa sendiri. 

Peserta didik membuat kerangka dan menuliskan kembali dongeng pada LK yang 

telah dibagikan guru. Kemudian pada tahap konfirmasi, peserta didik secara 

sukarela diminta untuk mempresentasikan hasil tulisan dongengnya. Namun 

seperti biasa peserta didik masih enggan maju dengan sukarela, akhirnya guru 

memberikan motivasi dan penjelasan hingga ada peserta didik yang mau maju 

tanpa ditunjuk. Kelompok yang lain bersama guru menanggapi dan membahas 

hasil presentasi. 

Pada akhir pembelajaran, guru mengadakan tanya jawab tentang kesulitan 

yang dihadapi peserta didik selama proses pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara dan 

menyimpulkan pembelajaran pada hari itu. Sebelum pembelajaran selesai, peserta 
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didik disuruh untuk mengisi jurnal yang berisi kesan peserta didik selama 

pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode 

tongkat berbicara berlangsung. 

4.2.1.2 Proses Pembelajaran Menulis Kembali Dongeng dengan Model 

Stratta melalui Metode Tongkat Berbicara Siklus II 

Proses pembelajaran siklus II hampir sama dengan proses pembelajaran 

siklus I, yaitu diawali dengan mengondisikan peserta didik agar siap untuk 

mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng dengan menanyakan kembali 

materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Peserta didik 

menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Peserta didik terlihat lebih 

siap menerima pembelajaran jika dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran 

pada siklus I. Selanjutnya, guru mengulas kembali hasil tulisan peserta didik dan 

menanyakan kesulitan yang dialami peserta didik saat menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara 

Pada kegiatan pendahuluan ini, peserta didik terlihat lebih serius dan 

memperhatikan dengan saksama penjelasan yang disampaikan oleh guru. Pada 

kegiatan inti, peserta didik kembali diberi penjelasan mengenai aspek-aspekyang 

perlu diperhatikan dalam menulis kembali dongeng terutama dalam aspek alur, 

tokoh, dan penggunaan ejaan. Hal ini dikarenakan kesulitan yang paling banyak 

dialami peserta didik adalah terletak pada aspek-aspek tersebut, sehingga guru 

lebih memperdalam materi tersebut.  

Pada kegiatan inti tahap eksplorasi, guru membagikan dongeng “Pesan 

Ibu” kepada peserta didik dan mereka diminta untuk membaca kemudian 
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dirangsang untuk menyimpulkan sendiri materi berkaitan dengan pengertian dan 

unsur-unsur dongeng. Pada kegiatan tersebut, peserta didik terlihat sangat tenang 

dan melaksanakan perintah guru dengan baik. Pada tahap elaborasi, peserta didik 

diminta untuk berkelompok menjadi 8 kelompok terdiri atas 4 orang (tiap-tiap 

kelompok duduk saling berhadapan depan belakang), berarti pada siklus II ini 

tempat duduk tidak lagi diubah menyerupai huruf U. Pada kegiatan pembentukan 

kelompok ini peserta didik terlihat tenang dan tidak gaduh lagi seperti pada siklus 

sebelumnya. Peserta didik pada masing-masing kelompok menerima dan 

membaca dongeng “Si Rambun yang Berbakti” kemudian diminta untuk 

mengidentifikasi hal-hal penting dan unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng.  

Setelah selesai membaca, metode tongkat berbicara diterapkan, tongkat 

berpindah dari peserta didik satu ke peserta didik lain secara spiral dari baris 

depan ke belakang. Namun perbedannya dengan siklus sebelumnya yaitu pada 

siklus II ini peserta didik yang mendapatkan tongkat bertugas untuk menceritakan 

secara lisan dongeng yang telah dibaca sebelumnya, begitu seterusnya. Pada 

kegiatan terlihat peserta didik lebih sungguh-sungguh dan antusias dalam 

menerapkan metode tongkat berbicara. Peserta didik yang tidak mendapatkan 

tongkat mencatat simpulan dari kegiatan tersebut. Setelah itu, tiap-tiap kelompok 

berdiskusi untuk membuat kerangka dari hasil simpulan yang telah dibuat. Pada 

tahap konfirmasi, dua kelompok secara sukarela maju mempresentasikan hasil 

kerangkanya. Kelompok yang lain bersama guru menanggapi presentasi. Pada 

kegiatan ini respon peserta didik terlihat sangat baik. Mereka terlihat menikmati 

kegiatan presentasi dan mau maju tanpa ditunjuk terlebih dahulu oleh guru. 
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Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru bersama peserta didik 

menyimpulkan pembelajaran yang berlangsung pada hari itu. Kemudian, guru 

memberi pekerjaan rumah kepada tiap-tiap kelompok untuk menulis kembali 

dongeng berdasarkan kerangka yang telah dibuat. 

Pada pertemuan kedua, pada tahap pendahuluan guru menanyakan 

kembali kepada peserta didik tentang materi yang sudah disampaikan pada 

pertemuan sebelumnya. Di samping itu, guru juga memberikan motivasi dan 

mengaitkannya dengan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. 

Hal ini bertujuan agar peserta didik selalu termotivasi dalam setiap kegiatan 

pembelajaran, terutama dalam menulis kembali dongeng. Guru juga 

menyampaikan materi yang berkaitan dengan cara atau langkah dalam menulis 

kembali dongeng.  

Pada kegiatan inti tahap eksplorasi, tiap kelompok diminta untuk 

mengumpulkan hasil pekerjaan rumah tentang menulis kembali dongeng. 

kemudian guru bersama peserta didik membahas pekerjaan salah satu kelompok, 

tertutama ditekankan pada bagaimana cara menulis kembali dongeng hal tersebut 

bertujuan untuk menguatkan pengetahuan dan ingatan peserta didik tentang 

dongeng dan cara menuliskan kembali. Pada kegiatan ini, peserta didik terlihat 

sangat memperhatikan guru yang sedang menjelaskan.Pada tahap elaborasi 

peserta didik diminta membaca dongeng “Siuk Bimbim dan Siuk Bambam” yang 

sudah dibagikan guru. Kemudian diminta untuk membuat kerangka dan 

menuliskan kembali dongeng tersebut dengan bahasa sendiri. Pada saat kegiatan 

ini juga terlihat peserta didik terlihat lebih serius dan tenang dalam menulis 
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kembali dongeng. Kondisi kelas juga sangat tenang, tidak ada kegaduhan. Pada 

tahap konfirmasi, peserta didik secara acak maju untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaanya. Dalam kegiatan ini, peserta didik mau maju sendiri tanpa ditunjuk 

oleh guru.  

Pada akhir pembelajaran, guru mengadakan tanya jawab tentang kesulitan 

yang dihadapi peserta didik selama proses pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara dan 

menyimpulkan pembelajaran pada hari itu. Sebelum pembelajaran selesai, peserta 

didik disuruh untuk mengisi jurnal yang berisi kesan peserta didik selama 

pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode 

tongkat berbicara berlangsung. 

4.2.2 Peningkatan  Keterampilan Menulis Kembali Dongeng dengan Model 

Stratta melalui Metode Tongkat Berbicara 

Peningkatan keterampilan menulis kembali dongeng dengan model Stratta 

melalui metode tongkat berbicara dapat diketahui melalui data kuantitatif pada tes 

siklus I, dan siklus II. Adapun nilai peserta didik diperoleh dari hasil tes 

keterampilan menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode 

tongkat berbicara yang meliputi lima aspek, yaitu 1) kesesuaian isi dongeng, 2) 

alur, 3) tokoh dan penokohan, 4) latar atau setting, dan 5) penggunaan ejaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara peserta didik 

kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang mengalami peningkatan. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat pada tahapan penelitian tindakan kelas pada tahap siklus I 
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dan siklus II. Untuk memberikan deskripsi lebih jelas mengenai peningkatan skor 

rata-rata tiap aspek penelitian tes keterampilan menulis kembali dongeng dapat 

dilihat pada tabel 4.15 berikut. 

Tabel 4.15 Peningkatan Rata-Rata Hasil Tes Keterampilan Menulis 

Kembali Dongeng Siklus I Dan Siklus II 

No. Aspek Penilaian Rata-rata Peningkatan 

S 1 S II S I - S II 

1 Kesesuaian isi dongeng  82,03 85,93 3,43 

2 Alur  64,06 71,09 7,03 

3 Tokoh dan penokohan  74,21 92,18 17,97 

4 Latar atau Setting 87,5 98,43 10,93 

5 Penggunaan ejaan  47,65 60,93 13,28 

Skor Rata-rata Kelas 71,09 81,71 10,52 

Berdasarkan hasil rekapitulasi data hasil tes keterampilan menulis kembali 

dongeng siklus I dan siklus II sebagaimana terlihat dalam tabel tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pada siklus II mengalami peningkatan. Hasil rata-rata tes 

menulis kembali dongeng siklus I sampai siklus II meningkat 10,62dari 71,09 

menjadi 81,71.  

Berikut penjelasan peningkatan hasil tes menulis dongeng pada setiap 

aspek. Aspek kesesuaian isi dengan dongeng dari siklus I sampai siklus II 

meningkat 3,43 dari 82,5 menjadi 85,93. Hal tersebut menunjukkan peserta didik 
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sudah tidak mengalami kesulitan dalam mengingat-ingat isi dongeng yang telah 

dibaca. 

Aspek alur dari siklus I sampai siklus II meningkat 7,03 dari 64,06 

menjadi 71,09. Hal tersebut menunjukkan peserta didik sudah tidak mengalami 

kesulitan dalam menuliskan alur sesuai dengan dongeng aslinya. Aspek tokoh dari 

siklus I sampai siklus II meningkat 17,97 dari 74,21 menjadi 92,18. Aspek latar 

atau setting dari siklus I sampai siklus II meningkat 10,93 dari 87,5 menjadi 

98,43. Aspek penggunaan ejaan dari siklus I sampai siklus II meningkat 13,28 

dari 47,65 menjadi 60,93. 

Peningkatan rata-rata hasil tes keterampilan menulis kembali dongeng 

dalam siklus I dan siklus II juga dapat dilihat dari diagram berikut. Hasil tes 

masing-masing-masing aspek sebagai berikut ini. 

 

 

Diagram 4.3 Peningkatan Rata-Rata Hasil Tes Keterampilan Menulis 
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Berdasarkan hasil tes evaluasi pada siklus I dan siklus II dapat dikatakan 

bahwa terjadi peningkatan hasil belajar keterampilan peserta didik dalam menulis 

kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada 

aspek kesesuaian isi dengan dongeng, alur, tokoh dan penokohan, latar atau 

setting serta ejaan. Peningkatan ini ditandai dengan hasil tes evaluasi pada siklus 

II menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas meningkat dan sudah mencapai 

ketuntasan klasikal. Peningkatan ini terjadi karena selain peserta didik mulai 

menyesuaikan diri dengan model dan metode pembelajaran yang diterapkan guru, 

dalam pelaksanaan pembelajarannya guru juga berusaha menciptakan kondisi 

pembelajaran yang kondusif dan menarik bagi peserta didik sehingga peserta 

didik semangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Peningkatan ini juga terjadi karena model serta metode yang digunakan 

pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Model Stratta melalui 

metode tongkat berbicara merupakan perpaduan yang sesuai untuk meningkatkan 

keterampilan menulis kembali dongeng. Model serta metode dalam penelitian ini 

bisa dikatakan lebih baik dibandingkan model maupun metode yang digunakan 

pada penelitian sebelumnya. Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh 

Sulistiyanti (2010) yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Kembali 

Dongeng yang Pernah Dibaca Menggunakan Strategi Stratta pada Siswa Kelas 

VII C SMP Negeri 2 Mranggen Demak. Dalam penelitiannya tersebut, Sulistiyanti 

menggunakan strategi Stratta untuk meningkatkan keterampilan menulis kembali 

dongeng. Berbeda dengan penelitian ini, yang menggunakan model Stratta 

melalui metode tongkat berbicara.  
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Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan strategi dan /model Stratta. Penelitian tersebut hanya menggunakan 

strategi saja. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

disamping menggunakan model Stratta juga diimbangi dengan metode tongkat 

berbicara, dan hal tersebut akan melengkapi rangkaian kegiatan pembelajaran. 

Artinya, penerapan model atau strategi saja tanpa disertai atau diimbangi metode 

atau teknik yang lain akan mengakibatkan langkah-langkah yang terdapat dalam 

model atau strategi kurang teraplikasi dengan maksimal. Hal itu berarti 

penngunaan atau perpaduan antara model Stratta melalui metode tongkat 

berbicara lebih baik dibandingkan dengan penggunaan model atau strategi Stratta 

tanpa disertai dengan metode tongkat berbicara.  

 

4.2.3 Perubahan Perilaku Peserta didik Setelah Mengikuti Pembelajaran 

Menulis Kembali Dongeng dengan Model Stratta melalui Metode Tongkat  

Berbicara 

Peningkatan keterampilan peserta didik dalam menulis kembali dongeng 

ini diikuti pula dengan adanya perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih 

positif dari siklus I ke siklus II. Perubahan perilaku peserta didik dapat dibuktikan 

melalui dokumentasi foto yang diambil pada saat pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Di samping itu, 

hasil observasi, jurnal, dan wawancara juga dapat digunakan untuk melihat 

perubahan perilaku peserta didik saat pembelajaran menulis kembali dongeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. 
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Berikut ini adalah perbandingan perubahan perilaku peserta didik pada 

siklus I dan siklus II. 

4.2.3.1 Observasi Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I dan siklus II, dapat dijelaskan 

bahwa perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara mengalami 

perubahan. Perubahan perilaku peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

4.16 Tabel Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

Aspek Pengamatan Frekuensi pada siklus 

I 

Frekuensi pada 

siklus II 

Sikap 

Positif 

Sikap 

Negatif 

Sikap 

Positif 

Sikap 

Negatif 

Kekondusifan peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran menulis 

kembali dongeng   

28 4 32 0 

Kesiapan peserta didik dalam 

memperhatikan dan merespon 

pembelajaran menulis kembali 

dongeng 

32 0 32 0 

Kekompakan peserta didik dalam 

berpartisipasi pada kegiatan diskusi 

kelompok 

23 9 29 3 

Kesiapan peserta didik dalam bertanya 

dan menjawab pertanyaan dalam 

pembelajaran menulis kembali 

dongeng 

15 17 27 5 

Keantusiasan peserta didik dalam 

pembelajaran menulis kembali 

dongeng 

14 18 26 6 

Keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran menulis kembali 

dongeng 

10 22 28 4 

Kepercayaan diri dalam 

mempresentasikan hasil pekerjaan 

12 20 24 8 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi perubahan perilaku 

belajar peserta didik ke arah yang lebih baik dari siklus I ke siklus II. Pada aspek 

kekondusifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menulis kembali 

dongeng terjadi peningkatan yang positif sebesar 12,5% dari siklus I. Hal ini 

terlihat ketika peserta didik pada siklus Imasih banyak peserta didik yang 

berbicara sendiri dengan teman sebelah, akan tetapi padasiklus II kondisi kelas 

sudah kondusif, peserta didik sudah terlihat lebih serius dalam memperhatikan 

pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. 

Pada aspek kesiapan peserta didik dalam memperhatikan dan merespon 

pembelajaran menulis kembali dongeng memiliki presentasi yang stabil, semua 

peserta didik sudah siap dalam mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng. 

Pada aspek kekompakan peserta didik dalam berpartisipasi pada kegiatan diskusi 

kelompokterjadi peningkatan yang positif sebesar 18,7% dari siklus I. Hal ini 

terlihat ketika peserta didik pada siklus I masih banyak tidak serius dalam 

mengerjalan tugas-tugas kelompok yang diberikan. Hanya beberapa peserta didik 

saja dalam satu kelompok yang terlihat serius mengerjakan tugas yang diberikan 

guru. Akan tetapi pada siklus II, hampir semua anggota kelompok sudah dapat 

menunjukkan kekompakannya dalam kegiatan/diskusi kelompok, semua ikut 

berpartisipasi.  

Pada aspek kesiapan peserta didik dalam bertanya dan menjawab 

pertanyaan dalam pembelajaran menulis kembali dongeng terjadi peningkatan 

yang positif sebesar 37,47% dari siklus I. Hal ini terlihat ketika peserta didik pada 

siklus I masih sangat malu dan enggan untuk bertanya kepada guru jika 
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menemukan kesulitan, akan tetapi pada siklus II hampir sebagian besar peserta 

didik sudah mulai aktif bertanya pada guru jika menemukan kesulitan atau ada 

suatu hal yang tidak mereka pahami.  

Pada aspek keantusiasan peserta didik dalam pembelajaran menulis 

kembali dongeng terjadi peningkatan yang positif sebesar 37,5% dari siklus I. Hal 

ini terlihat ketika peserta didik pada siklus I masih banyak peserta didik yang 

berbicara sendiri dengan teman sebelah,akan tetapi pada siklus II peserta didik 

sudah terlihat lebih serius dan antusias dalam memperhatikan pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Pada aspek keaktifan peserta didik dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng terjadi peningkatan yang positif sebesar 56,25% dari 

siklus I. Hal ini terlihat ketika peserta didik pada siklus I masih banyak peserta 

didik yang belum aktif/pasif, akan tetapi pada siklus II peserta didik sudah terlihat 

aktif dalam mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng.  

Pada aspek kepercayaan diri dalam mempresentasikan hasil pekerjaan 

terjadi peningkatan yang positif sebesar 37,5% dari siklus I. Hal ini terlihat ketika 

peserta didik pada siklus I masih banyak yang tidak mau maju dengan sukarela 

untuk memperesentasikan hasil pekerjaannya, guru harus menunjuk terlebih dahulu. 

Akan tetapi padasiklus II peserta didik sudah terlihat aktif dalam mengikuti 

pembelajaran menulis kembali dongeng.  

 

4.2.3.2 Jurnal  Siklus I dan Siklus II 

Jurnal yang digunakan dalam siklus I dan siklus II ini ada dua yaitu jurnal 

peserta didik dan jurnal guru. Kedua jurnal tersebut berisi ungkapan perasaan atau 
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tanggapan peserta didik dan peneliti selama pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. 

4.2.3.2.1 Jurnal Peserta didik  

Berdasarkan hasil jurnal peserta didik siklus I dan siklus II diperoleh hasil 

tentang perasaan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara yaitu sebagian 

besar peserta didik merasa senang. Menurut peserta didik, pembelajaran menulis 

kembali dongeng ternyata menarik dan tidak membosankan karena menggunakan 

model serta metode pembelajaran yang belum pernah digunakan oleh guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, juga dapat mempermudah peserta didik 

dalam menulis kembali dongeng. 

Pendapat peserta didik tentang proses pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara yaitu sebagian 

besar peserta didik merasa tertarik dan senang dengan pembelajaran dengan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara. Pada siklus I perasaan senang ini 

sudah diperlihatkan oleh peserta didik. Padasiklus II perasaan senang ini lebih 

terlihat. Peserta didik  lebih aktif dalam mengikutipembelajaran. 

Pendapat peserta didik gaya guru/peneliti mengajar saat pembelajaran 

berlangsung menyatakan bahwa peneliti sudah dapat menjelaskan materi dengan 

baik dan mudah dipahami peserta didik. Peneliti juga membantu peserta didik 

apabila mengalami kesulitan dalam pembelajaran sehingga peserta didik merasa 

terbantu dengan hal itu. Peserta didik juga menyatakan senang dengan adanya 

motivasi yang diberikan oleh peneliti. 
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Peserta didik mengalami kesulitan pada siklus I yaitu sebagian peserta 

didik kesulitan dengan pembelajaran menulis kembali dongeng pada aspek alur, 

tokoh, dan ejaan. Selain itu peserta didik juga kesulitan untuk mengingat-ingat 

dongeng yang telah mereka baca. Kurangnya waktu dalam menulis kembali 

dongeng juga menjadi kesulitan tersendiri bagi beberapa peserta didik.  Pada 

siklus II sebagian besar peserta didik sudah tidak mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran karena aspek penilaian alur, tokoh dan ejaan sudah meningkat.  

Berdasarkan hasil jurnal peserta didik pada siklus I dan siklus II terlihat 

bahwa peserta didik memberikan tanggapan positif terhadap pembelajaran 

menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara. 

Hal ini menandakan bahwa peserta didik tertarik dalam mengikuti pembelajaran 

menulis kembali dongeng yang sudah disampaikan. 

4.2.3.2.2 Jurnal Guru 

Berdasarkan hasil jurnal guru siklus I dapat disimpulkan bahwa respon 

peserta didik terhadap materi pembelajaran menulis kembali dongeng masih 

rendah. Namun pada siklus II peserta didik merespon pembelajaran dengan 

antusias dan penuh perhatian. Pada siklus II sudah tercipta suasana yang kondusif, 

peserta didik terlihat bersemangat dan memperhatikan penjelasan materi dari 

peneliti.  

Pada siklus I, respon peserta didik terhadap model Stratta dan metode 

tongkat berbicara masih rendah atau belum sepenuhnya semua peserta didik 

mersepon dengan baik. Namun pada siklus II hampir sebagian besar peserta didik 

sudah mulai tertarik dengan model Stratta serta metode tongkat berbicara. 
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Pada siklus I masih sedikit peserta didik yang aktif dalam mengikuti 

jalannya pembelajaran, peserta didik juga masih terlihat malu-malu dan takut saat 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Kondisi ini disebabkan oleh pola pembelajaran 

peneliti yang masih merupakan hal baru bagi peserta didik sehingga perlu adanya 

penyesuaian diri peserta didik untuk dapat mengikuti pembelajaran. Selama 

proses pembelajaran siklus II peserta didik sudah aktif mengikuti kegiatan belajar. 

Mereka aktif dan sungguh-sungguhdalam mengikuti jalannya pembelajaran, baik 

saat diskusi maupun individu. 

Pada siklus I, suasana dan situasi kelas belum kondusif. Peserta didik 

masih sering gaduh dan kurang memperhatikan guru/peneliti yang sedang 

menyampaikan materi. Akan tetapi pada siklus II, suasana dan situasi kelas sudah 

mulai kondusif. Peserta didik sudah bisa diatur, sehingga pembelajaran menulis 

kembali dongeng dapat berlangsung dengan tenang dan kondusif. 

4.2.3.3 Wawancara Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan hasil wawancara siklus I dapat dijelaskan bahwa pendapat 

peserta didik mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan yaitu peserta didik 

merasa tertarik dengan pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model 

Stratta melalui metode tongkat berbicara. Pada siklus II pun peserta didik merasa 

tertarik pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui 

metode tongkat berbicara.  

Pada siklus I, sebagian peserta didik merasa senang dan tertarik mengikuti 

pembelajaran. Akan tetapi, pada siklus II semua peserta didik merasa senang dan 
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tertarik mengikuti pembelajaran. Pada siklus I dan siklus II tanggapan peserta 

didik terhadap pembelajaran yaitu mereka sangat senang dan antusias.  

Kesulitan yang dialami sebagian peserta didik pada siklus I yaitu susah 

mengingat-ingat dongeng yang telah mereka baca, namun pada siklus II peserta 

didik sudah tidak menemukan kesulitan lagi. Pada siklus I, beberapa peserta didik 

mengatakan bahwa pembelajaran belum berhasil hal itu berkaitan dengan 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik. Namun pada siklus II, semua 

peserta didik menjelaskan bahwa pembelajaran menulis kembali dongeng dengan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara telah berhasil. Pada siklus I 

peserta didik memberikan saran untuk pembelajaran berikutnya agar waktu dalam 

pembelajaran menulis kembali dongeng lebih banyak lagi. Berbeda dengan siklus 

I, pada siklus II peserta didik memberikan respons tentang manfaat yang diperoleh 

dari kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara siklus I dan siklus II di atas, dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan peserta didik menyukai dan senang 

mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model Stratta melalui 

metode tongkat berbicara. Model dan metode ini dapat memotivasi peserta didik 

agar peserta didik dapat menggemari kegiatan menulis kembali dongeng. 

 

4.2.3.4 Dokumentasi Foto Siklus I dan Siklus II 

Data dokumentasi foto yang dipaparkan saat aktivitas peserta didik 

memperhatikan penjelasan peneliti. 
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Siklus I      Siklus II 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Aktivitas Peserta didik ketika Memperhatikan Penjelasan 

Peneliti 

Berdasarkan hasil dokumentasi foto siklus I dan siklus II terlihat 

perubahan postif yang dialami peserta didik. Pada siklus I masih terlihat peserta 

didik yang berbicara dengan temannya, kurang sungguh-sungguh, maupun 

bermain sendiri pada saat pembelajaran berlangsung, sedangkan pada siklus II 

peserta didik sudah terlihat tertib dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut 

merupakan bukti bahwa pembelajaran menulis kembali dongeng dengan model 

Stratta melalui metode tongkat berbicara selain mampu meningkatkan 

keteranpilan menulis kembali dongeng peserta didik, juga mempengaruhi perilaku 

peserta didik menjadi lebih positif. 

4.2.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil tes dan nontes yang telah dilaksanakan pada siklus I dan 

siklus II telah terjadi peningkatan-peningkatan dan sudah mencapai kata berhasil.  

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui adanya perubahan yang terjadi 

pada siklus I ke siklus II. Pada siklus I perilaku peserta didik sebelumnya tidak 
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mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada siklus II ini mulai mengikuti dan 

melaksanakan pembelajaran dengan baik. Mereka terlihat bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, secara keseluruhan peserta didik 

sudah mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Berdasarkan hasil jurnal peserta didik dan jurnal guru juga ditemukan 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I ada beberapa peserta didik 

yang belum nyaman dengan model Stratta dan metode tongkat berbicara, pada 

siklus II sebagian besar peserta didik mulai menyukai. Pada siklus I masih ada 

peserta didik yang belum memahami penjelasan materi dari peneliti dan pada 

siklus II peserta didik sudah bisa memahami penjelasan dari peneliti. Secara 

keseluruhan peserta didik sudah mengikuti rangkaian pembelajaran dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dari siklus I ke siklus II juga ditemukan 

adanya peningkatan. Pada siklus I ada beberapa peserta didik yang sulit 

mengingat-ingat dongeng yang dibaca dan kesulitan pada aspek alur, tokoh serta 

ejaan. Sedangkan pada siklus II, peserta didik sudah mampu mengatasi masalah 

yang dihadapi dalam menulis kembali dongeng sesuai model Stratta melalui 

metode tongkat berbicara.  

Berdasarkan hasil dokumentasi foto ditemukan perubahan dari siklus I 

kesiklus II. Pada siklus I saat proses pembelajaran berlangsung masih ada 

beberapa peserta didik yang kurang memperhatikan penjelasan peneliti, masih ada 

beberapa peserta didik yang bercanda dengan temannya. Pada pembelajaran siklus 

II peserta didik berubahmenjadi positif, terlihat pada gambar peserta didik 

memperhatikan penjelasan guru, peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. 
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Kepercayaan diri peserta didik meningkat ketika mempresentasikan hasil 

karyanya didepan kelas, dan konsentrasi peserta didik dalam menulis kembali 

dongeng lebih baik. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model Stratta melalui metode 

tongkat berbicara dapat meningkatkan keterampilan menulis kembali dongeng 

peserta didik kelas VII C SMP Negeri 16 Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan dalam 

penelitian ini, dapat diambil simpulan sebagai berikut. 

5.1.1  Proses yang terjadi pada pembelajaran keterampilan menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara pada 

peserta didik kelas VII C SMPN 16 Semarang secara keseluruhan pada 

siklus I dan siklus II mempunyai langkah pembelajaran yang hampir sama. 

Pada siklus II terdapat materi pada inti pembelajaran yang lebih 

ditekankan pemahamanya dibandingkan dengan siklus I. Peserta didik 

diarahkan untuk bisa memecahkan masalah sendiri dengan berdiskusi dan 

pemberian latihan menulis kembali dongeng dengan memperhatikan 

kesesuaian isi dengan dongeng, alur, tokoh, latar, dan penggunaan ejaan. 

Dengan pemahaman materi dan latihan pada siklus II, maka pembelajaran 

menulis kembali dongeng mengalami peningkatan dibandingkan siklus I. 

5.1.2  Terjadi peningkatan keterampilan menulis kembali dongeng peserta didik 

kelas VII C SMPN 16 Semarang setelah mengikuti pembelajaran menulis 

kembali dongeng menggunakan model Stratta melalui metode tongkat 

berbicara.Peningkatan keterampilan menulis kembali dongeng tersebut 

diketahui dari hasil siklus I dan siklus II. Pada siklus I nilai rata-rata 71,95 

atau dalam kategori cukup. Pada siklus II nilai rata-rata kelas, menjadi 

81,79 dan termasuk kategori baik, sehingga terjadi peningkatan dari siklus 
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I ke siklus II sebesar 9,84. Dengan demikian pembelajaran menulis 

kembali dongeng menggunakan model Stratta melalui metode tongkat 

berbicara mengalami peningkatan pada peserta didik kelas VII C SMPN 

16 Semarang. 

5.1.3  Terjadi perubahan positif pada perilaku peserta didik pada siklus II terhadap 

pembelajaran menulis kembali dongeng menggunakan model Stratta 

melalui metode tongkat berbicara. Perubahan perilaku tersebut dapat 

dibuktikan dengan peserta didik yang menunjukan keantusiasan yang lebih 

baik selama proses pembelajaran. Peserta didik awalnya kurang serius 

dalam pembelajaran menulis kembali dongeng, menjadi serius dan 

semangat dalam menulis kembali dongeng. Hal ini dapat dilihat dari 

dokumentasi foto. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran yang diajukan berikut ini. 

5.2.1 Guru bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menggunakaan model dan 

metode yang sesuai dengan pembelajaran. Salah satunya dengan 

menggunakan model Stratta melalui metode tongkat berbicara, karena 

model dan metode tersebut dapat meningkatkan keterampilan menulis 

kembali dongeng peserta didik. 

5.2.2 Para peneliti bidang pendidikan dan bahasa sastra Indonesia dapat 

melakukan penelitian lanjutan mengenai pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model dan metode yang berbeda. Penggunaan model dan 

metode yang kreatif dan inovatif akan memberikan suasana yang 
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menyenangkan dalam pembelajaran, sehingga peserta didik lebih mudah 

menerima materi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aliyah. 2013. Peningkatan Keterampilan Bercerita Menggunakan Media Film 

Kartun dengan Metode Talking Stick pada Siswa Kelas VII C SMPN 

Banjarharjo Brebes.Skripsi. Universitas Negeri Semarang, Semarang. 

 

Aminuddin. 2010. Pengantar Apresiasi Sastra. Malang: Sinar Baru Algesindo. 

 

Arikunto, Suharsimi dkk.2011. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : PT Bumi 

Aksara. 

 

Bearse, Carol I. 1992. The Fairy Tale Connection in Children's Stories: Cinderella 

Meets Sleeping Beauty. “The Reading Teacher”. Mei 1992. Vol 45. 

Nomor 9. Hlm. 688-695. Massachusetts: International Reading 

Association. Diunduh pada 13 Maret 2015 Pukul 14:50  WIB. 

 

Danandjaja, James. 2002. Foklor Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain. 

Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. 

 

Doyin, Mukh dan Wagiran. 2011.Bahasa Indonesia: Pengantar Penulisan Karya 

Ilmiah. Semarang: Unnes. 

 

DS, Agus. 2009. Tips Jitu Mendongeng. Yogyakarta: Kanisius. 

 

Endrasswara, Suwardi. 2002. Metode Pengajaran Sastra. Yogyakarta: CV 

Radhita Buana. 

 

Enre, Fahrudin. 1988. Dasar-dasar Keterampilan Menulis. Jakarta: Depdikbud. 

 

Febriani, Tanti. 2008. Peningkatan Keterampilan Menulis Kembali Isi Dongeng 

melalui Media Audiovisual dengan Teknik Peta Pikiran pada Siswa Kelas 

VII A SMP 6 Negeri Pekalongan Tahun Ajaran 2007/2008. 

Skripsi.Universitas Negeri Semarang, Semarang. 

 

Hartatik, Atik Sri. 2000. Album Cerita Indonesia. Surabaya: Indah Surabaya.  

 

Haryati, Nas. 2012. Handout Pembelajaran Apresiasi Sastra Handout 

Perkuliahan. Semarang: Unnes.  

 

Huda, Miftahul. 2013. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran. Malang: 

Pustaka Pelajar. 

 

Ikranegara, Tira. 2006. Dongeng Teladan Anak Indonesia Kumpulan Cerita 

Rakyat Nusantara. Surabaya: Karya Ilmu. 

 

174 



175 
 

 

Iskandarrwasid dan Sunendar. 2011. Strategi Pembelajaran Bahasa. 2010. 

Bandung: Remaja Rosdakarya. 

 

Jauhari. 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia. 

 

Joosen. 2005. “Fairy-tale Retellings between Art and Pedagogy”.Children’s 

Literature in Education.Juni 2005. Vol. 36. Nomor  2.  Jerman:Springer 

Science. Diunduh Pada 23 April 2015 pukul 13:45 WIB. 

 

Nur’aini, Farida. 2010. Membentuk Karakter Anak dengan Dongeng. Solo: 

Indiparent. 

 

Nurgiyantoro, Burhan. 2010. Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

 

Nurgiyantoro, Burhan. 2013. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press.  

 

Rahimsyah, MB. Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara. Solo: Pustaka Mandiri. 

 

Sani, Ridwan Abdullah. 2013. Inovasi Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Subana dan Sunarti. 2011. Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia. 

Bandung: Pustaka Setia Bandung. 

 

Suharianto. 2005. Dasar-dasar Teori Sastra. Semarang: Rumah Indonesia. 

 

Suharma. 2006. Bahasa dan Sastra Indonesia SMP Kelas VII. Bogor: Yudhistira. 

 

Sukardi. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

 

Sulistiyanti. 2010. Peningkatan Keterampilan Menulis Kembali Dongeng yang 

Pernah Dibaca Menggunakan Strategi Stratta pada Siswa Kelas VII C 

SMP Negeri 2 Mranggen Demak.Skripsi.. Universitas Negeri Semarang, 

Semarang. 

 

Suparno dan Muhammad Yunus. 2008. Keterampilan Dasar Menulis. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 

 

Suprijono, Agus. 2012. Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM. 

Yogyakarta: Pustaka pelajar. 

 

Susanti. 2007. Peningkatan Keterampilan Menulis Kembali Isi Dongeng Melalui 

Teknik Latihan Terbimbing pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Gebog 

Kudus. Skripsi. Universitas Negeri Semarang, Semarang.  



176 
 

 

 

Tarigan, Henry Guntur. 2008. Menulis Sebagai Keterampilan Berbahasa. 

Bandung: Angkasa. 

 

Waluyo, Herman J. 2001. Drama dan Teori Pengajarannya. Yogyakarta: 

Hanindita Graha Widya Yogyakarta. 

 

Wicaksono, Angga. 2010. Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara. Surabaya: 

Nusantara Surakarta. 

 

Winataputra, Udin S. 2005. Model-Model Pembelajaran Inovatif. Jakarta: PAU-

PPAI Universitas Terbuka. 

 

Wiyanto, Asul. 2005. Kesusasteraan Sekolah Penunjang Pembelajaran Bahasa 

Indonesia SMP dan SMA. Jakarta: Grasindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

 

Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

A. IDENTITAS 

Nama Sekolah       : SMP Negeri 16 Semarang 

Mata Pelajaran       : Bahasa Indonesia  

Kelas/Semester      : VII/1 

Jumlah Pertemuan :2 x Pertemuan (4 x 40 Menit) 

B. STANDAR KOMPETENSI 

8.  Mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman melalui pantun 

dan dongeng 

C. KOMPETENSI DASAR 

8.2. Menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca 

atau didengar 

D. INDIKATOR 

1. Menjelaskan pengertian dongeng  

2. Menentukan unsur-unsur dongeng 

3. Menjelaskan langkah-langkah menulis kembali dongeng 

4. Menuliskan kembali dongeng 

E. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dongeng  

2. Peserta didik mampu menentukan unsur-unsur dongeng yang dibaca 

3. Peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah menulis kembali 

dongeng  

4. Peserta didik mampu menuliskan kembali dongeng yang dibaca 

dengan bahasa sendiri 

F. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian dongeng  

2. Unsur-unsur dongeng 
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3. Langkah menulis kembali dongeng 

4. Hal yang diperhatikan dalam menulis kembali dongeng  

G. MODEL ATAU METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Stratta 

2. Metode tongkat berbicara (talking stick) 

3. Tanya jawab 

4. Pemodelan 

5. Penalaran/inkuiri 

6. Penugasan 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

TAHAP KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pendahuluan  

 

A. APERSEPSI: 

1. Guru mengondisikan kelas dengan cara mengecek kehadiran peserta didik 

2. Guru memberikan apersepsi dengan cara mengaitkan materi menulis 

kembali dongeng dengan materi menemukan hal-hal menarik dongeng yang 

diperdengarkan yang sudah dipelajari sebelumnya. 

3. Guru memberikan motivasi dengan cara menyampaikan pemahaman 

pentingnya mempelajari dongeng. 

4. Guru menyampaikan pokok materi tentang dongeng dan menulis kembali 

dongeng kepada peserta didik 

5. Guru memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

6. Guru menyampaikan prosedur kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

Inti B. ELABORASI: 

1. Peserta didik menyimak contoh dongeng “Timun Emas” yang diberikan 

guru melalui slide/PPT 

2. Peserta didik melalui slide/PPT tersebut, dibimbing guru untuk memahami 

materi berkaitan pengertian dongeng, unsur-unsur pembangun dongeng, dan 

cara menulis kembali dongeng 



179 
 

 

C. EKSPLORASI: 

I. Tahap Penjelajahan 

3. Peserta didik berkelompok menjadi 8 kelompok, tiap-tiap kelompok terdiri 

atas 4 orang peserta didik 

4. Masing-masing peserta didik pada tiap-tiap kelompok menerima satu buah 

dongeng “Kisah Nyai Banteng Waremg” yang telah dibagikan oleh guru 

5. Peserta didik pada tiap-tiap kelompok membaca secara keseluruhan teks 

dongeng yang telah dibagikan guru 

6. Peserta didik pada tiap-tiap kelompok membaca dan mengamati dengan 

saksama teks dongeng mulai dari unsur-unsurnya sampai ke dalam makna 

 

II. Tahap Interpretasi 

7. Peserta didik pada tiap-tiap kelompok berdiskusi dan bertukar pikiran untuk 

mengidentifikasi unsur-unsur serta isi/makna yang terdapat dalam teks 

dongeng 

Penerapan Tongkat Berbicara 

8. Peserta didik pada tiap-tiap kelompok menutup dongeng yang telah dibaca 

tersebut 

9. Peserta didik pada tiap-tiap kelompok memperhatikan guru yang sedang 

membacakan aturan permainan tongkat berbicara, 

10. Peserta didik mengatur tempat duduk menyerupai huruf U, dan tiap-tiap 

kelompok duduk bersebelahan sehingga akan memudahkan perpindahan 

tongkat 

11. Peserta didik pada tiap-tiap kelompok menerima dan memindahkan tongkat 

secara estafet dan berurutan dari peserta didik kelompok satu ke peserta 

didik kelompok lain sambil diiringi musik 

12. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guruberkaitan dengan urutan 

peristiwa, unsur-unsur dongeng, makna dongeng serta hal-hal yang 

berkaitan dengan dongeng yang telah dibaca, setelah mendapatkan tongkat 

ketika musik dimatikan.  

Sementara itu, peserta didik lain (yang tidak mendapatkan pertanyaan), 
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mencatat pertanyaan serta jawaban dari kegiatan tanya jawab tersebut. 

13. Tiap-tiap kelompok menuliskan simpulan pertanyaan dan jawaban dari 

kegiatan tanya jawab tersebut 

III. Tahap Rekreasi atau Pendalaman 

14. Tiap-tiap kelompok berdiskusi untuk membuat kerangka berdasarkan 

simpulan yang sudah dibuat pada LK (lembar kerja) yang telah dibagikan 

15. Dua kelompok secara acak mempresentasikan hasil kerangka yang telah 

dibuat 

D. KONFIRMASI  

16. Kelompok yang lain bersama guru menanggapi dan membahas hasil 

presentasi tersebut. 

17. Peserta didik menyimak penguatan guru berkaitan dengan hasil kerangka 

yang telah dibuat. 

Penutup  1. Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

2. Peserta didik bersama dengan guru melakukan refleksi. 

3. Tiap-tiap kelompok diberi tugas rumah untuk menulis kembali dongeng 

berdasarkan kerangka yang telah dibuat 

 

 

Pertemuan Kedua (2 x 40 Menit) 

TAHAP KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pendahuluan  

 

A. APERSEPSI 

1. Guru mengondisikan kelas dengan cara mengecek kehadiran peserta didik 

2. Guru memberikan apersepsi dengan cara mengaitkan materi menulis 

kembali dongeng dengan materi menemukan hal-hal menarik dongeng yang 

diperdengarkan yang sudah dipelajari sebelumnya. 

3. Guru memberikan motivasi dengan cara menyampaikan pemahaman 

pentingnya mempelajari dongeng. 
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4. Guru menyampaikan pokok materi tentang dongeng dan menulis kembali 

dongeng kepada peserta didik 

5. Guru memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

6. Guru menyampaikan prosedur kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

Inti B. ELABORASI 

1. Peserta didik diminta untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya (tempat 

duduk berbentuk huruf U) 

2. Tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan tentang menulis 

kembali dongeng yang sudah dikerjakan di rumah 

3. Kelompok yang lain menanggapi hasil presentasi, dan kelompok yang 

mendapatkan hasil terbaik mendapatkan penghargaan dari guru. 

C. EKSPLORASI 

4. Masing-masing peserta didik menerima dongeng “Asal-Usul Danau Lipan”  

dari guru 

5. Masing-masing peserta didik secara individu membuat kerangka 

berdasarkan teks dongeng yang telah dibaca 

6. Peserta didik secara individu menuliskan kembali dongeng dengan bahasa 

sendiri berdasarkan kerangka yang telah dibuat pada LK yang sudah 

dibagikan. 

7. Peserta didik secara acak diminta untuk presentasi tentang hasil dongeng 

yang telah dibuat 

D. KONFIRMASI  

8. Peserta didik lain bersama guru menanggapi dan membahas hasil presentasi 

tersebut. 

9. Peserta didik menyimak penguatan guru berkaitan dengan hasil teks 

dongeng yang dibuat. 

Penutup  1. Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

2. Peserta didik bersama dengan guru melakukan refleksi. 
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3. Peserta didik secara individu mengumpulkan hasil pekerjaannya. 

4. Peserta didik dan guru mengisi jurnal peserta didik dan jurnal guru yang 

sudah disiapkan. 

 

I. SUMBER DAN ALAT BELAJAR 

1. Buku Paket Bahasa dan Sastra Indonesia kelas VII 

2. Buku-buku yang Berhubungan dengan Dongeng 

3. Contoh Teks Dongeng 

4. Rekaman Audio Visual Dongeng Pendek 

5. Laptop 

6. LCD dan Layar Proyektor 

J. PENILAIAN 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Instrumen 

 Mampu menulis 

kembali dongeng yang 

telah dibaca 

Tes 

praktik/ki

nerja 

Uji petik 

kerja  

 Tuliskanlah dengan 

bahasamu sendiri 

dongeng yang baru kamu 

baca! 

 

 

Pedoman Penilaian 

No Aspek Penilaian Skor Bobot Skor 

Maksimal 

6.  Kesesuaian isi 

dengan dongeng  

4 3 12 

7.  Alur  4 3 12 

8.  Tokoh dan 

penokohan  

4 2 8 

9.  Latar atau setting 4 1 4 
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10.  Penggunaan ejaan 4 1 4 

 Jumlah  20 10 40 

 

NA =          Skor x 100 

Skor maksimal 

 

Adapun kriteria penilaian kelima aspek tersebut dapat dilihat pada pedoman 

penilaian berikut ini. 

No Aspek Penilaian Kategori Patokan Skor  

1.  Kesesuaian isi dengan 

dongeng, 

Kriteria : 

1) Mencakup garis besar 

cerita /lengkap  

2) Tidak mengubah tema 

cerita 

3) Runtut 

Sangat baik  Isi cerita mencakup 3 

kriteria dengan  benar  

4 

Baik  Isi cerita mencakup 2 

kriteria dengan benar  

3 

Cukup baik  Isi cerita mencakup 1 

kriteria dengan benar  

2 

Kurang baik  Isi cerita tidak mencakup 

kriteria dengan benar  

1 

2.  Alur,  

Kriteria : 

1) Runtut 

2) Membentuk kesatuan 

yang padu, bulat dan 

utuh 

3) Lengkap  

Sangat baik  Alur mencakup 3 kriteria 

dengan benar  

4 

Baik  Alur mencakup 2 kriteria 

dengan benar 

3 

Cukup baik  Alur mencakup 1 kriteria 

dengan benar 

2 

Kurang 

Baik  

Alur tidak mencakup 

kriteria dengan benar 

1 

3.  Tokoh dan penokohan, 

Kriteria : 

1) Pelukisan watak sesuai 

Sangat baik   Penjabaran tokoh dan 

penokohan mencakup 3 

kriteria dengan benar   

4 
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dongeng asli  

2) Memberikan kesan 

realistis 

3) Mewakili rangkaian isi 

cerita 

Baik  Penjabaran tokoh dan 

penokohan mencakup 2 

kriteria dengan benar   

3 

Cukup baik  Penjabaran tokoh dan 

penokohan mencakup 1 

kriteria dengan benar   

2 

Kurang baik  Penjabaran tokoh dan 

penokohan tidak mencakup  

kriteria dengan benar   

1 

4.  Latar atau setting, 

Kriteria:  

1) Terdapat keterangan 

dan petunjuk yang jelas  

2) Memberikan kesan 

realistis 

3) Tepat menggambarkan 

tempat, waktu, dan 

suasana yang 

mendukung peristiwa 

Sangat baik  Latar atau setting mencakup 

3 kriteria dengan benar 

4 

Baik  Latar atau setting mencakup 

2 kriteria dengan benar 

3 

Cukup baik  Latar atau setting mencakup 

1 kriteria dengan benar 

2 

Kurang baik  Latar atau setting tidak 

mencakup  kriteria dengan 

benar 

1 

5.  Penggunaan ejaan  

Kriteria :  

1) Penggunaan kaidah 

ejaan  

 

 

Sangat baik  Terdapat 1-5 kesalahan 

ejaan 

4 

Baik  Terdapat 6-8 kesalahan 

ejaan 

3 

Cukup baik  Terdapat 9-10 kesalahan 

ejaan  

2 

Kurang baik  Terdapat lebih dari 10 

kesalahan ejaan 

1 

 

 

 



185 
 

 

 Kategori Penilaian Keterampilan Menulis Kembali Dongeng 

Kategori Skala Skor 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85-100 

75-84 

65-74 

0-64 
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NIP. 196107181987102001 
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Lampiran 2 

CONTOH DONGENG SIKLUS I 

PERTEMUAN I 

TIMUN EMAS 

Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama mbok Sarni. Tiap 

hari dia menghabiskan waktunya sendirian, karena mbok Sarni tidak memiliki 

seorang anak. Sebenarnya dia ingin sekali mempunyai anak, agar bisa 

membantunya bekerja. Pada suatu sore pergilah mbok Sarni ke hutan untuk 

mencari kayu, dan ditengah jalan mbok Sarni bertemu dengan raksasa yang sangat 

besar sekali. “Hei, mau kemana kamu?”, tanya si Raksasa. “Aku hanya mau 

mengumpulkan kayu bakar, jadi ijinkanlah aku lewat”, jawab mbok Sarni. 

“Hahahaha.... kamu boleh lewat setelah kamu memberiku seorang anak manusia 

untuk aku santap”, kata si Raksasa. Lalu mbok Sarni menjawab, “Tetapi aku tidak 

mempunyai anak”. 

Setelah mbok Sarni mengatakan bahwa dia tidak punya anak dan ingin 

sekali punya anak, maka si Raksasa memberinya biji mentimun. Raksasa itu 

berkata, “Wahai wanita tua, ini aku berikan kamu biji mentimun. Tanamlah biji 

ini di halaman rumahmu, dan setelah dua minggu kamu akan mendapatkan 

seorang anak. Tetapi ingat, serahkan anak itu padaku setelah usianya enam 

tahun”. 

Setelah dua minggu, mentimun itu nampak berbuah sangat lebat dan ada 

salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sarni kemudian mengambilnya , 

dan setelah dibelah ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. 

Bayi itu kemudian diberi nama timun emas. 

Semakin hari timun emas semakin tumbuh besar, dan mbok Sarni sangat 

gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaannya bisa selesai 

dengan cepat karena bantuan timun emas. Akhirnya pada suatu hari datanglah si 

Raksasa untuk menagih janji. Mbok Sarni sangat ketakutan, dan tidak mau 
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kehilangan timun emas. Kemudian mbok Sarni berkata, “Wahai raksasa, 

datanglah kesini dua tahun lagi. Semakin dewasa anak ini, maka semakin enak 

untuk di santap”. Si Raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah mbok Sarni. 

Waktu dua tahun bukanlah waktu yang lama, karena itu tiap hari mbok Sarni 

mencari akal bagaimana caranya supaya anaknya tidak dibawa si Raksasa.Hati 

mbok Sarni sangat cemas sekali, dan akhirnya pada suatu malam mbok Sarni 

bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia diberitahu agar timun emas menemui petapa di 

Gunung. 

Pagi harinya mbok Sarni menyuruh timun emas untuk segera menemui 

petapa itu. Setelah bertemu dengan petapa, timun emas kemudian bercerita 

tentang maksud kedatangannya.Sang petapa kemudian memberinya empat buah 

bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. “Lemparkan 

satu per satu bungkusan ini, kalau kamu dikejar oleh raksasa itu”, perintah petapa. 

Kemudian timun emas pulang ke rumah, dan langsung menyimpan bungkusan 

dari sang petapa. 

Paginya raksasa datang lagi untuk menagih janji.“Wahai wanita tua, mana 

anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya”, teriak si Raksasa. 

Kemudian mbok Sarni menjawab, “Janganlah kau ambil anakku ini wahai 

raksasa, karena aku sangat sayang padanya. Lebih baik aku saja yang kamu 

santap”. Raksasa tidak mau menerima tawaran dari mbok Sarni itu, dan akhirnya 

marah besar.“Mana anak itu? Mana timun emas?”, teriak si raksasa. 

Karena tidak tega melihat mbok Sarni menangis terus, maka timun emas 

keluar dari tempat sembunyinya. “Aku di sini raksasa, tangkaplah aku jika kau 

bisa!!!”, teriak timun emas. Raksasapun mengejarnya, dan timun emas mulai 

melemparkan kantong yang berisi mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi 

ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasapun menjadi terhambat, karena 

batang timun tersebut terus melilit tubuhnya. Tetapi akhirnya si raksasa berhasil 

bebas juga, dan mulai mengejar timun emas lagi. Lalu timun emas menaburkan 

kantong kedua yang berisi jarum, dalam sekejap tumbuhlan pohon-pohon bambu 
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yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah karena tertancap 

bambu tersebut si raksasa terus mengejar. 

Kemudian timun emas membuka bingkisan ketiga yang berisi garam. 

Seketika itu hutanpun menjadi lautan luas. Tetapi lautan itu dengan mudah dilalui 

si raksasa. Yang terakhir Timun Emas akhirnya menaburkan terasi, seketika itu 

terbentuklah lautan lumpur yang mendidih, dan si raksasa tercebur di dalamnya. 

Akhirnya raksasapun mati. Timun Emas mengucap syukur kepada Tuhan YME, 

karena sudah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Akhirnya Timun Emas dan 

Mbok Sarni hidup bahagia dan damai. 

Sumber : Ikranegara, Tira. 2006. Dongeng Teladan Anak Indonesia Kumpulan 

Cerita Rakyat Nusantara. Surabaya: Karya Ilmu. 
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KISAH NYAI BANTENG WARENG (ASAL USUL 

KALIBANTENG) 

Tersebutlah seorang janda sakti Nyai Banteng Wareng namanya. Dia 

bertempat tinggal di sebuah tepi sungai tidak jauh dari Laut Jawa. Tidak seorang 

pun tahu asal usul janda tersebut dan mengapa dia disebut Nyai Banteng Wareng. 

Nyai Banteng Wareng tinggal di sebuah gubug yang amat sederhana bersama 

anak laki-laki satu-satunya.Tidak heran Nyai Banteng Wareng sangat menyayangi 

anaknya itu. Kemana dia pergi selalu dibawa serta. 

Mata pencaharian utama Nyai Banteng Wareng adalah bertani. Tanah di 

daerah itu sangat subur, apa pun yang ditanam di daerah itu pasti hidup. Oleh 

karena itulah, Nyai Banteng Wareng bersama anaknya tidak pernah kekurangan 

makan. Hasil kebunnya berlimpah, baik yang berupa umbi-umbian maupun sayur-

sayuran.Sesekali, Nyai Banteng Wareng pergi ke sungai untuk menangkap ikan. 

Tidak terlalu sulit mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Berbekal 

kesaktiannya, Nyai Banteng Wareng dapat mendapatkan ikan apa saja dan berapa 

banyak yang diinginkannya. 

Anak laki-laki Nyai Banteng Wareng tumbuh dengan sehat dan makin 

besar. Meskipun kulitnya tampak hitam, wajahnya sangat tampan. Untuk 

menyenang-nyenangkan hati anaknya, sering pada pagi dan sore hari Nyai 

Banteng Wareng membawanya ke pantai. Di sana mereka menyaksikan indahnya 

pemandangan alam pagi dan sore ketika matahari terbit dan tenggelam. Sesekali, 

dibiarkan pula oleh Nyai Banteng Wareng anak laki-lakinya mandi di laut. Nyai 

Banteng Wareng amat bahagia menyaksikan anak kesayangannya tampak 

gembira. Namun, di balik kegembiraannya itu timbul pula rasa khawatirnya. Oleh 

karena itu, Nyai Banteng Wareng tidak bosan-bosannya selalu berpesan agar 

anaknya berhati-hati. Di sisi lain, kecintaan anak Nyai Banteng Wareng terhadap 

laut makin hari makin bertambah. Hampir setiap hari dia pergi ke laut dan mandi-

mandi di sana kadang-kadang sampai menjelang matahari terbenam dia baru 

pulang. 
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“Kenapa sampai demikian sore kamu baru pulang, Nak?” Tanya Nyai Banteng 

Wareng. 

“Maaf Ibu! Kebetulan ketika saya akan pulang tadi, saya bertemu dengan seorang 

laki-laki tua, berambut dan berjenggot putih. Dia mengajak saya ikut dengannya”. 

“Mengajakmu ikut dengannya?” tanya Nyai Banteng Wareng dengan penuh 

terkejut. 

Malam itu, Nyai Banteng Wareng tidak dapat memejamkan mata 

sedikitpun. Dia bertanya-tanya, siapa gerangan orang tua yang diceritakan 

anaknya itu. Seingatnya, selama ini dia tidak berhubungan atau berkenalan dengan 

siapa pun.Sementara itu, anak laki-laki Nyai Banteng Wareng makin sering pergi 

ke laut dan selalu pulang menjelang matahari terbenam. Sudah lebih dari tiga kali 

dia ditemui kakek berambut dan berjenggot putih. Selalu si kakek mengajaknya 

ikut setiap kali mereka akan berpisah. Nyai Banteng Wareng sangat khawatir akan 

keselamatan anak laki-lakinya. Oleh karena itu, dia selalu mengingatkan anak 

laki-lakinya setiap kali anak itu berangkat ke laut. Tetapi sang anak selalu 

menggampangkan pesan Nyi Banteng Wareng.  

Nyai Banteng Wareng akhirnya memutuskan untuk bersemedi, memohon 

pertolongan kepada Sang Maha kuasa agar tidak terjadi apa-apa atas diri anak 

laki-lakinya. Nyai Banteng Wareng sangat heran karena sampai pada hari kelima 

ia bersemedi tidak ada tanda-tanda permohonannya akan dikabulkan. Dia hampir 

putus asa. Namun, demi keselamatan anak laki-laki satu-satunya dia bertekat akan 

melanjutkan semedinya sampai yang diinginkan terkabul. Barulah pada hari 

ketujuh, jawaban itu diperolehnya. 

“Nyai Banteng Wareng, aku puji keteguhanmu dalam upaya mencapai cita-

citamu, keluarlah kamu dari tempat tinggalmu ini. Pada sudut kiri gubugmu ini 

telah aku sediakan jangkar bertali untuk kau pakaikan pada anak laki-lakimu jika 

dia akan mandi di laut”. 

Menyertai hilangnya suara itu, terdengar di luar suara kepak burung yang 

besar meninggalkan gubug Nyai Banteng Wareng. Dengan tergesa-gesa Nyai 
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Banteng Wareng keluar memenuhi perintah yang didengarnya tadi. Benar! Di 

tempat yang disebutkan oleh suara tadi didapatinya sebuah jangkar yang 

bertalikan amat panjang.Tak terkirakan gembira hati Nyai Banteng Wareng. Dia 

bersyukur kepada yang Maha Kuasa karena telah di beri alat penyelamat untuk 

anak laki-lakinya. 

Keesokan paginya, ketika Nyai Banteng Wareng hendak ke ladang dia 

menemui anaknya, sambil menunjukkan jangkar yang ada di tangannya, dia pun 

berkata kepada anak laki-lakinya. 

“Nak, jika kau mau mandi nanti, ikatkanlah tali ini pada tubuhmu. Kemudian, 

letakkanlah jangkar ini di tanah, untuk menjaga keselamatanmu, agar kau tidak 

terbawa arus." 

“Ah… mengapa harus susah-susah begitu Ibu? Ibu tidak usah khawatir. 

Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa atas diri saya. Saya sudah pandai 

berenang”. 

Seusai berbicara dengan anaknya, Nyai Banteng Warengpun bersiap-siap 

ke laut. Sementara itu, anak Nyai Banteng Wareng bersiap-siap untuk berenang di 

laut. Jangkar yang disiapkan Nyai Banteng Wareng tidak dibawanya.Dia 

menganggap hal itu hanya merepotkannya. Dia yakin kemampuannya berenang 

mengatasi apapun yang akan terjadi. Tidak berapa lama, anak laki-laki Nyai 

Banteng Wareng berenang, mendadak terdengar suara gemuruh. Hujan datang 

amat derasnya. Ditingkahi suara guntur menggelegar. Angin pun bertiup amat 

kencang. Air laut naik dan bergulung-gulung. Semua benda terseret tanpa 

sisa.Tidak terkecuali anak laki-laki Nyai Banteng Wareng. 

Nyai Banteng Wareng berlari menuju pantai, tempat anak laki-lakinya 

biasa mandi.Malang, anak laki-lakinya tidak ditemukannya. Hanya, dari arah jauh 

terdengar suara, 

“ Ibu…. maafkan saya. Saya melanggar nasihatmu Ibu.Maafkan saya." 
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Nyai Banteng Wareng tercenung, sedih. Dia tidak tahu apa yang harus 

diperbuatnya. Dengan langkah guntai dan hati pilu, dia pun kembali ke 

gubugnya.Kesedihan Nyai Banteng Wareng semakin hari semakin 

memuncak.Akhirnya, dia jatuh sakit dan meninggal di gubugnya yang sederhana 

di tepi sungai dekat laut jawa tersebut. Konon, tempat itulah yang sekarang 

dikenal bengan nama KALI BANTENG. 

KALI BANTENG (KALI = SUNGAI), terletak di wilayah Semarang Barat. Di 

wilayah itulah lapangan udara Ahmad Yani kini berada. 
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PERTEMUAN 2 

CERITA ASAL USUL DANAU LIPAN 

Danau Lipan adalah nama sebuah tempat berbentuk padang rumput yang 

sangat luas yang ditumbuhi oleh tumbuhan semak dan perdu yang terletak di 

Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Walaupun namanya Danau 

Lipan tetapi tidak terdapat sebuah danau atau rawa ditempat tersebut, mengapa 

bisa terjadi ? baca cerita asal usul Danau Lipan selengkapnya berikut ini. 

Dahulu kala kota Muara Kaman dan sekitarnya merupakan lautan. Tepi 

lautnya ketika itu ialah di Berubus, kampung Muara Kaman Ulu yang lebih 

dikenal dengan nama Benua Lawas. Pada masa itu ada sebuah kerajaan yang 

pelabuhannya sangat ramai dikunjungi karena terletak di tepi laut. 

Terkenalah pada masa itu di kerajaan tersebut seorang putri yang cantik 

jelita. Sang putri bernama Putri Aji Bedarah Putih. Ia diberi nama demikian tak 

lain karena bila sang putri ini makan sirih dan menelan air sepahnya, maka 

tampaklah air sirih yang merah itu mengalir melalui kerongkongannya. 

Kecantikan dan keanehan Putri Aji Bedarah Putih ini terdengar pula oleh 

seorang Raja Cina yang segera berangkat dengan kapal besar beserta bala 

tentaranya dan berlabuh di laut didepan istana Aji Bedarah Putih. Raja Cina 

inipun segera naik ke darat untuk melamar Putri jelita. 

Sebelum Raja Cina menyampaikan pinangannya, oleh Sang Putri terlebih 

dahulu Raja itu dijamu dengan santapan bersama. Tapi malang bagi Raja Cina, ia 

tidak mengetahui bahwa ia tengah diuji oleh Putri yang tidak saja cantik jelita 

tetapi juga pandai dan bijaksana.Saat tengah makan dalam jamuan itu, puteri 

merasa jijik melihat kejorokan bersantap dari si tamu. Raja Cina itu ternyata 

makan dengan cara menyesap, tidak mempergunakan tangan melainkan langsung 

dengan mulut seperti anjing. 

Betapa jijiknya Putri Aji Bedarah Putih dan ia pun merasa tersinggung, 

seolah-olah Raja Cina itu tidak menghormati dirinya disamping jelas tidak dapat 
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menyesuaikan diri. Sang Puteri merasa bahwa Raja Cina tidak tahu sopan santun 

serta tidak tahu bagaimana caranya berperilaku dan bersikap dihadapan dirinya. 

Ketika selesai santap dan lamaran Raja Cina diajukan, serta merta Sang Putri 

menolak dengan penuh murka. 

"Betapa hinanya seorang putri berjodoh dengan manusia yang cara makannya saja 

menyesap seperti anjing" ujar sang Putri. 

Penghinaan yang luar biasa itu tentu saja membangkitkan kemarahan luar 

biasa pula pada Raja Cina itu. Sudah lamarannya ditolak mentah-mentah, hinaan 

pula yang diterima. Karena sangat malu dan murkanya, tak ada jalan lain selain 

ditebus dengan segala kekerasan untuk menundukkan Putri Aji Bedarah Putih. Ia 

pun segera menuju ke kapalnya untuk kembali dengan segenap bala tentara yang 

kuat guna menghancurkan kerajaan dan menawan Putri. Perang dahsyat pun 

terjadilah antara bala tentara Cina yang datang bagai gelombang pasang dari laut 

melawan bala tentara Aji Bedarah Putih. 

Ternyata tentara Aji Bedarah Putih tidak dapat menangkis serbuan bala 

tentara Cina yang mengamuk dengan garangnya. Putri yang menyaksikan 

jalannya pertempuran yang tak seimbang itu merasa sedih bercampur geram. Ia 

telah membayangkan bahwa peperangan itu akan dimenangkan oleh tentara Cina. 

Karena itu timbulah kemurkaannya. 

Putri pun segera makan sirih seraya berucap, "Kalau benar aku ini titisan 

Raja sakti, maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan 

Raja Cina beserta seluruh bala tentaranya." Selesai berkata demikian, 

disemburkannya lah sepah dari mulutnya ke arah peperangan yang tengah 

berkecamuk itu. 

Dengan sekejap mata sepah sirih putri tadi berubah menjadi beribu-ribu 

ekor lipan yang besar-besar, lalu dengan bengisnya menyerang bala tentara Cina 

yang sedang mengamuk. Bala tentara Cina yang berperang dengan gagah perkasa 

itu satu demi satu dibinasakan. Tentara yang mengetahui serangan lipan yang tak 

terlawan itu, segera lari lintang-pukang ke kapal-nya. Demikian pula sang Raja. 
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Mereka bermaksud akan segera meninggalkan Muara Kaman dengan lipannya 

yang dahsyat itu, tetapi ternyata mereka tidak diberi kesempatan oleh lipan-lipan 

itu untuk meninggalkan Muara Kaman hidup-hidup. Karena lipan-lipan itu telah 

diucap untuk membinasakan Raja dan bala tentara Cina, maka dengan 

bergelombang mereka menyerbu terus sampai ke kapal Cina tersebut.Raja dan 

segenap bala tentara Cina tak dapat pergi ke mana pun lagi dan akhirnya mereka 

musnah semuanya.Kapal mereka kemudian ditenggelamkan. 

Sementara itu Aji Bedarah Putih segera hilang dengan gaib entah kemana 

dan bersamaan dengan gaibnya putri, maka gaib pulalah Sumur Air Berani, 

sebagai kekuatan tenaga sakti kerajaan itu. Tempat kapal Raja Cina yang 

tenggelam dan lautnya yang kemudian mendangkal menjadi suatu daratan dengan 

padang luas itulah yang kemudian disebut hingga sekarang dikenal dengan nama 

Danau Lipan. 
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Lampiran 3 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA SIKLUS I 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : VII C/ 1 

Sekolah   : SMP N 16 Semarang 

Berikan tanda check list (V ) pada lembar observasi berikut! 

No. Respon

den 

Kategori Peserta Didik Keterangan 

Proses Pembelajaran  Perubahan Perilaku 

1 2 3 4 5 6 7 (1) kekondusifan peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran 

menulis kembali domgeng  

(2) kesiapan peserta didik dalam 

memperhatikan dan merespon 

pembelajaran menulis kembali 

dongeng 

(3) kekompakan peserta didik 

dalam berpartisipasi pada kegiatan 

diskusi kelompok 

(4) kesiapan peserta didik dalam 

bertanya dan menjawab pertanyaan 

dalam pembelajaran menulis 

kembali dongeng 

1. R.1        

2. R.2        

3. R.3        

4. R.4        

5. R.5        

6. R.6        

7. R.7        

8. R.8        

9. R.9        

10. R.10        

11. R.11        

12. R.12        

13. R.13        
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14. R.14        (5) keantusiasan peserta didik 

dalam pembelajaran menulis 

kembali dongeng 

(6) keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran menulis kembali 

dongeng 

(7) kepercayaan diri dalam 

mempresentasikan hasil pekerjaan 

 

15. R.15        

16. R.16        

17. R.17        

18. R.18        

19. R.19        

20. R.20        

21. R.21        

22. R.22        

23. R.23        

24. R.24        

25. R.25        

26. R.26        

27. R.27        

28. R.28        

29. R.29        

30. R.30        

31. R.31        

32. R.32        

Jumlah         
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Lampiran 4 

HASIL OBSERVASI SIKLUS I 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : VII C/ 1 

Sekolah   : SMP N 16 Semarang 

Berikan tanda check list (V ) pada lembar observasi berikut! 

 

No. Responden Kategori Peserta Didik Keterangan 

Proses Pembelajaran  Perubahan Perilaku 

1 2 3 4 5 6 7 (1) kekondusifan peserta 

didik dalam mengikuti 

pembelajaran menulis 

kembali domgeng  

(2) kesiapan peserta didik 

dalam memperhatikan dan 

merespon pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

(3) kekompakan peserta 

didik dalam berpartisipasi 

pada kegiatan diskusi 

kelompok 

(4) kesiapan peserta didik 

1. R.1 V V V V   V 

2. R.2 V V  V V   

3. R.3 V V V    V 

4. R.4 V V V  V V  

5. R.5 V V V  V  V 

6. R.6 V V  V V   

7. R.7 V V   V  V 

8. R.8 V V     V 

9. R.9 V V V V    

10. R.10 V V V V  V  

11. R.11 V V V  V  V 

12. R.12 V V V     
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13. R.13 V V V  V   dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

(5) keantusiasan 

peserta didik dalam 

pembelajaran 

menulis kembali 

dongeng 

(6) keaktifan peserta didik 

dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

(7) kepercayaan diri dalam 

mempresentasikan hasil 

pekerjaan 

 

14. R.14 V V   V V  

15. R.15  V V  V   

16. R.16 V V   V   

17. R.17 V V V  V   

18. R.18 V V V     

19. R.19 V V V  V   

20. R.20 V V V  V  V 

21. R.21 V V V V    

22. R.22 V V V  V V  

23. R.23  V V V  V V 

24. R.24 V V  V   V 

25. R.25 V V V V  V  

26. R.26 V V V     

27. R.27 V V V V  V  

28. R.28  V  V  V V 

29. R.29 V V V V  V  

30. R.30  V  V   V 

31. R.31 V V V V  V  

32. R.32 V V V V   V 

Jumlah 28 32 23 15 14 10 12  
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Lampiran 5 

PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS I 

Sekolah   : SMP N 16 Semarang 

Kelas/ Semester  : VII C/ 1 

Tanggal   : 

 

1. Bagaimana pendapat kamu mengenai pembelajaran menulis kembali dongeng 

yang telah dilaksanakan? 

................................................................................................................................ 

2. Apakah kamu senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menulis kembali 

dongeng hari ini? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

3. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng? 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................. 

4. Kesulitan apa yang kamu hadapi saat pembelajaran menulis kembali dongeng 

hari ini? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

5. Apakah menurut kamu pembelajaran menulis kembali dongeng yang telah 

dilaksanakan berhasil?  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

6. Apakah saran kamu terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng 

berikutnya? 

……………………………………………………………………….................... 
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Lampiran 6 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

Sekolah   : SMP N 16 Semarang  

Kelas/ Semester : VII C/1 

Responden Nilai Tertinggi 

 

1. Bagaimana pendapat kamu mengenai pembelajaran menulis kembali dongeng yang 

telah dilaksanakan? 

R 7: sangat senang karena saya bisa berlatih menulis kembali dongeng  

 

2. Apakah kamu senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menulis kembali 

dongeng hari ini? 

R 7: sangat senang dan tertarik, selain bisa berlatih menulis kembali dongeng saya 

jadi tahu cerita-cerita dongeng nusantara yang belum pernah saya ketahui selama ini 

 

3. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng? 

R 7: sangat menyenangkan  

 

4. Kesulitan apa yang kamu hadapi saat pembelajaran menulis kembali dongeng hari 

ini? 

R 7: saya tidak menemukan kesulitan, hanya saja waktunya yang kurang lama  

 

5. Apakah menurut kamu pembelajaran menulis kembali dongeng yang telah 

dilaksanakan berhasil?  

R 7: cukup berhasil, karena cukup membuat kami aktif daripada pelajaran biasanya.  

 

6. Apakah saran kamu terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng berikutnya? 

R 7: model dan metodenya lebih dikembangkan lagi, serta waktu yang digunakan 

untuk menulis kembali dongeng harus ditambah.  
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Sekolah   : SMP N 16 Semarang  

Kelas/ Semester : VII C/1 

Responden Nilai Sedang  

 

 

1. Bagaimana pendapat kamu mengenai pembelajaran menulis kembali dongeng yang 

telah dilaksanakan? 

R 26: senang dengan pembelajaran menulis kembali dongeng   

 

2. Apakah kamu senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menulis kembali 

dongeng hari ini? 

R 26: sangat senang dan tertarik, memudahkan saya dalam menulis kembali 

dongeng 

 

3. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng? 

R 26: sangat menyenangkan  

 

4. Kesulitan apa yang kamu hadapi saat pembelajaran menulis kembali dongeng hari 

ini? 

R 26: sulit mengingat-ingat dongeng yang telah dibaca sebelumnya, waktunya juga 

kurang  

 

5. Apakah menurut kamu pembelajaran menulis kembali dongeng yang telah 

dilaksanakan berhasil?  

R 26: cukup berhasil, karena cukup membuat kami aktif daripada pelajaran 

biasanya.  

 

6. Apakah saran kamu terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng berikutnya? 

R 26: waktu yang digunakan untuk menulis kembali dongeng harus ditambah.  
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Sekolah   : SMP N 16 Semarang  

Kelas/ Semester : VII C/1 

Responden Nilai Rendah  

 

1. Bagaimana pendapat kamu mengenai pembelajaran menulis kembali dongeng yang 

telah dilaksanakan? 

R 32: cukup senang dan tertarik  

 

2. Apakah kamu senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menulis kembali 

dongeng hari ini? 

R 32: pembelajaran menulis kembali dongeng biasa saja 

 

3. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng? 

R 32: senang   

 

4. Kesulitan apa yang kamu hadapi saat pembelajaran menulis kembali dongeng hari 

ini? 

R 32: waktunya kurang lama sehingga tidak bisa maksimal  

 

5. Apakah menurut kamu pembelajaran menulis kembali dongeng yang telah 

dilaksanakan berhasil?  

R 32: cukup berhasil 

 

6. Apakah saran kamu terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng berikutnya? 

R 32: model dan metodenya lebih dikembangkan lagi, serta waktu yang digunakan 

untuk menulis kembali dongeng harus ditambah.  
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Lampiran 7 

PEDOMAN JURNAL GURU SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : VII C/1 

Sekolah : SMP N 16 Semarang  

1. Bagaimana respon peserta didik terhadap materi pembelajaran menulis 

kembali dongeng?  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap model Stratta melalui metode 

tongkat berbicara yang digunakandalam proses pembelajaran menulis kembali 

dongeng?  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

3. Bagaimana keaktifan peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran 

menulis kembali dongeng? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

4. Bagaimana suasana dan situasi kelas pembelajaran menulis kembali domgeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 

PEDOMAN JURNAL PESERTA DIDIK SIKLUS I  

Nama   : 

No. Presensi  : 

Kelas  :  

 

Uraikan pendapat kamu mengenai hal-hal berikut! 

1. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara? Berikan 

alasan! 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

2. Bagaimana pendapatkamu tentang proses pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara?  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

3. Bagaimana pendapat kamu terhadap cara guru dalam mengajarkan menulis 

kembali dongeng? 

..............................................................................................................................

...................................................................................................... 

4. Apa kesulitan yang kamu alami dalam menulis kembali dongeng dengan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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Lampiran 10 

HASIL JURNAL PESERTA DIDIK SIKLUS I 

Nama   : Achmad Nafis Riza Zain 

Kelas   : VII C 

Responden : 1 ( nilai tertinggi ) 
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Nama   : Muhammad Rama Ardiansyah 

Kelas   : VII C 

Responden : 22 ( nilai sedang ) 
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Nama   : Muhammad Taqy Faishal 

Kelas   : VII C 

Responden : 24 ( nilai rendah ) 
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Lampiran 11 

LEMBAR KERJA MENULIS KEMBALI DONGENG SIKLUS I 
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Lampiran 12 

NILAI MENULIS KEMBALI DONGENG SIKLUS I 

 

              

No. Nama  

Aspek     

Nilai Keterangan 

Kesesuaian Isi 

dengan 

Dongeng 

 Alur 
Tokoh dan 

Penokohan  
Latar  Kebahasaan  

Skor Bobot Skor Bobot Skor Bobot Skor Bobot Skor  Bobot  

1 R-01 3 9 3 9 3 6 4 4 1 1 72,5 BT 

2 R-02 4 12 3 9 3 6 4 4 2 2 82,5 T 

3 R-03 4 12 4 9 3 4 3 3 1 1 85 T 

4 R-04 4 12 4 12 4 8 4 4 4 4 100 T 

5 R-05 4 12 3 9 4 8 4 4 1 1 85 T 

6 R-06 3 9 2 6 3 6 4 4 3 3 70 BT 

7 R-07 4 12 4 12 4 8 4 4 3 3 97,5 T 

8 R-08 4 12 3 9 3 6 3 3 2 2 80 T 
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9 R-09 4 12 3 9 3 6 4 4 3 3 85 T 

10 R-10 4 12 2 6 3 6 3 3 1 1 70 BT 

11 R-11 4 12 2 6 3 6 4 4 1 1 72,5 BT 

12 R-12 3 9 2 6 3 6 4 4 3 3 70 BT 

13 R-13 2 6 1 3 3 6 3 3 1 1 47,5 BT 

14 R-14 3 9 2 6 3 6 4 4 1 1 65 BT 

15 R-15 4 12 4 12 3 6 4 4 2 2 90 T 

16 R-16 3 9 3 9 3 6 4 4 3 3 77,5 T 

17 R-17 3 9 2 6 2 4 2 2 3 3 60 BT 

18 R-18 4 12 4 12 4 8 4 4 3 3 97,5 T 

19 R-19 3 9 2 6 3 6 3 3 1 1 57,5 BT 

20 R-20 2 6 2 6 3 6 4 4 2 2 57,5 BT 

21 R-21 3 9 2 6 3 6 3 3 3 3 67,5 BT 

22 R-22 3 9 2 6 3 6 3 3 1 1 62,5 BT 

23 R-23 3 9 2 6 2 4 4 4 2 2 62,5 BT 
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24 R-24 2 6 2 6 2 4 3 3 1 1 50 BT 

25 R-25 3 9 2 6 3 6 1 1 1 1 57,5 BT 

26 R-26 3 9 3 9 3 6 4 4 2 2 75 T 

27 R-27 4 12 3 9 2 4 4 4 2 2 77,5 T 

28 R-28 4 12 3 9 4 8 4 4 3 3 90 T 

29 R-29 3 9 2 6 2 4 3 3 1 1 57,5 BT 

30 R-30 4 12 3 9 3 6 3 3 1 1 77,5 T 

31 R-31 3 9 2 6 3 6 4 4 1 1 65 BT 

32 R-32 1 3 1 3 2 4 3 3 2 2 37,5 BT 

JUMLAH   105 315 82 243 95 188 112 112 61 61 2302,5   

Rata-rata   3,2813 9,8438 2,5625 7,594 2,969 5,875 3,5 3,5 1,9063 1,9063 71,9531   

Siswa BT 18                       

Siswa T  14                       
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

A. IDENTITAS 

Nama Sekolah       : SMP Negeri 16 Semarang 

Mata Pelajaran       : Bahasa Indonesia  

Kelas/Semester      : VII/1 

Jumlah Pertemuan : 2 x Pertemuan (4 x 40 Menit) 

B. STANDAR KOMPETENSI 

8.  Mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman melalui pantun 

dan dongeng 

C. KOMPETENSI DASAR 

8.2. Menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca 

atau didengar 

D. INDIKATOR 

1. Menjelaskan pengertian dongeng  

2. Menentukan unsur-unsur dongeng 

3. Menjelaskan langkah-langkah menulis kembali dongeng 

4. Menuliskan kembali dongeng 

E. TUJUAN PEMBELAJARAN 

5. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dongeng  

6. Peserta didik mampu menentukan unsur-unsur dongeng yang dibaca 

7. Peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah menulis kembali 

dongeng  

8. Peserta didik mampu menuliskan kembali dongeng yang dibaca 

dengan bahasa sendiri 

F. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian dongeng  

2. Unsur-unsur dongeng 
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3. Langkah menulis kembali dongeng 

4. Hal yang diperhatikan dalam menulis kembali dongeng 

 

G. MODEL ATAU METODE PEMBELAJARAN 

7. Model Stratta 

8. Metode tongkat berbicara (talking stick) 

9. Tanya jawab 

10. Pemodelan 

11. Penalaran/inkuiri 

12. Penugasan 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama (2 x 40 Menit) 

TAHAP KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pendahuluan  

 

A. APERSEPSI: 

1. Guru mengondisikan kelas dengan cara mengecek kehadiran peserta didik 

2. Guru memberikan apersepsi dengan cara bertanya pada peserta didik terkait 

dongeng yang pernah dibaca/didengar. 

3. Guru menyampaikan pokok materi tentang dongeng dan menulis kembali 

dongeng kepada peserta didik 

4. Guru memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

5. Guru memberikan motivasi dengan cara menyampaikan pemahaman 

pentingnya mempelajari dongeng. 

Inti A. EKSPLORASI: 

1. Peserta didik membaca contoh dongeng “Pesan Ibu”yang dibagikan guru  

2. Berdasarkan hasil membaca tersebut, peserta didik dibimbing guru untuk 

menjelaskan materi berkaitan pengertian dongeng dan unsur-unsur intrinsik 

dongeng.  

B. ELABORASI: 

3. Peserta didik berkelompok menjadi 8 kelompok, tiap-tiap kelompok terdiri 
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atas 4 orang peserta didik (tiap-tiap kelompok duduk saling berhadap-

hadapan) 

4. Tiap-tiap peserta didik pada masing-masing kelompok menerima satu buah 

dongeng “Si Rambun yang Berbakti” yang telah dibagikan oleh guru 

5. Peserta didik pada tiap-tiap kelompok membaca secara keseluruhan 

dongeng yang telah dibagikan guru 

6. Peserta didik pada tiap-tiap kelompok membaca dan memahami dengan 

saksama dongeng mulai dari unsur-unsurnya sampai ke dalam makna 

7. Peserta didik pada tiap-tiap kelompok berdiskusi dan bertukar pikiran untuk 

mengidentifikasi unsur-unsur serta isi/makna yang terdapat dalam dongeng 

Penerapan Tongkat Berbicara 

8. Peserta didik pada tiap-tiap kelompok menutup dongeng yang telah dibaca 

tersebut 

9. Peserta didik memperhatikan aturan permainan tongkat berbicara yang 

dibacakan oleh guru. 

10. Guru memberikan tongkat pada salah satu peserta didik, serta mulai 

memutar musik. Peserta didik memindahkan tongkat dari peserta didik 

kelompok satu ke peserta didik kelompok lain secara estafet dan berurutan.  

11. Guru secara tiba-tiba mematikan musik, dan peserta didik yang mendapat 

tongkat mulai menceritakan secara lisan dongeng “Si Rambun yang 

Berbakti” bagian per bagian. Pada saat peserta didik sedang bercerita, guru 

menghentikan secara tiba-tiba. Tongkat kemudian diputar lagi, peserta didik 

yang mendapatkan tongkat melanjutkan cerita yang sudah diceritakan 

sebelumnya. Begitu seterusnya sampai dongeng selesai diceritakan dengan 

tuntas. 

Sementara itu, peserta didik lain secara individu (yang tidak mendapatkan 

tongkat)  mencataturutan dongeng yang telah diceritakan tersebut. 

12. Tiap-tiap kelompok berdiskusi untuk membuat kerangka dongeng 

berdasarkan urutan alur cerita yang sudah dibuat pada LK (lembar kerja) 

yang telah dibagikan 

C. KONFIRMASI 
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13. Dua kelompok secara acak mempresentasikan hasil kerangka yang telah 

dibuat 

14. Kelompok yang lain bersama guru menanggapi dan membahas hasil 

presentasi tersebut. 

Penutup  1. Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

2. Peserta didik bersama dengan guru melakukan refleksi. 

3. Tiap-tiap kelompok diberi tugas rumah untuk menulis kembali dongeng 

berdasarkan kerangka yang telah dibuat 

 

Pertemuan Kedua (2 x 40 Menit) 

TAHAP KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pendahuluan  

 

A. APERSEPSI 

1. Guru mengondisikan kelas dengan cara mengecek kehadiran peserta didik 

2. Guru memberikan apersepsi dengan cara mengaitkan pelajaran membuat 

kerangka dongeng yang sudah dilakukan sebelumnya, dengan pelajaran 

menulis kembali dongeng. 

3. Guru memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

4. Guru memberikan motivasi dengan cara menyampaikan pemahaman 

pentingnya mempelajari dongeng dan menulis kembali dongeng. 

Inti A. EKSPLORASI 

1. Tiap-tiap kelompok mengumpulkan hasil pekerjaan rumah tentang menulis 

kembali dongeng 

2.  Guru bersama peserta didik membahas pekerjaan salah satu kelompok, 

mulai dari kerangkanya, tulisan dongengnya, serta cara menuliskan kembali 

dongeng, sehingga hal tersebut akan menguatkan pengetahuan dan ingatan 

peserta didik tentang dongeng dan cara menulis kembali dongeng.  

B. ELABORASI 
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I. Tahap penjelajahan  

1. Tiap-tiap peserta didik menerima dongeng “Siuk Bimbim dan Siuk 

Bambam”yang telah dibagikan guru 

2. Tiap-tiap peserta didik secara individu membaca secara keseluruhan 

dongeng tersebut. 

3. Tiap-tiap peserta didik secara individu membaca dan memahami dengan 

saksama dongeng mulai dari unsur-unsurnya, sampai ke dalam makna.  

II. Tahap Interpretasi  

4. Tiap-tiap peserta didik secara individu mengidentifikasi unsur-unsur 

intrinsik, urutan alur, dan hal-hal penting yang terdapat dalam dongeng. 

III. Tahap Rekreasi atau Pendalaman  

5. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan dongeng yang telah dibaca 

tersebut.  

6. Peserta didik secara individu membuat kerangka dongeng berdasarkan hasil 

identifikasi yang sudah dilakukan sebelumnya. 

7. Peserta didik secara individu menuliskan kembali dongeng dengan bahasa 

sendiri berdasarkan kerangka yang telah dibuat sebelumnya, pada LK yang 

sudah dibagikan. 

8. Peserta didik secara acak diminta untuk presentasi tentang hasil dongeng 

yang telah dibuat 

C. KONFIRMASI  

9. Peserta didik lain bersama guru menanggapi dan membahas hasil presentasi 

tersebut. 

10. Peserta didik menyimak penguatan guru berkaitan dengan hasil tulisan 

kembali dongeng yang telah dibuat. 

Penutup  1. Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

2. Peserta didik bersama dengan guru melakukan refleksi. 

3. Peserta didik secara individu mengumpulkan hasil pekerjaannya. 

4. Peserta didik dan guru mengisi jurnal peserta didik dan jurnal guru yang 

sudah disiapkan. 
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I. SUMBER DAN ALAT BELAJAR 

1. Buku Paket Bahasa dan Sastra Indonesia kelas VII 

2. Buku-buku yang Berhubungan dengan Dongeng 

3. Contoh Teks Dongeng 

4. Rekaman Audio Visual Dongeng Pendek 

5. Laptop 

6. LCD dan Layar Proyektor 

J. PENILAIAN 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Instrumen 

 Mampu menulis 

kembali dongeng yang 

telah dibaca 

Tes 

praktik/ki

nerja 

Uji petik 

kerja  

 Tuliskanlah dengan 

bahasamu sendiri 

dongeng yang baru kamu 

baca! 

 

 

 

Pedoman Penilaian 

No Aspek Penilaian Skor Bobot Skor 

Maksimal 

1.  Kesesuaian isi 

dengan dongeng  

4 3 12 

2.  Alur  4 3 12 

3.  Tokoh dan 

penokohan  

4 2 8 

4.  Latar atau setting 4 1 4 

5.  Penggunaan ejaan  4 1 4 

 Jumlah  20 10 40 
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NA =          Skor x 100 

Skor maksimal 

 

Adapun kriteria penilaian kelima aspek tersebut dapat dilihat pada pedoman 

penilaian berikut ini. 

No Aspek Penilaian Kategori Patokan Skor  

1.  Kesesuaian isi dengan 

dongeng, 

Kriteria : 

1) Mencakup garis besar 

cerita /lengkap  

2) Tidak mengubah tema 

cerita 

3) Runtut 

Sangat baik  Isi cerita mencakup 3 

kriteria dengan  benar  

4 

Baik  Isi cerita mencakup 2 

kriteria dengan benar  

3 

Cukup baik  Isi cerita mencakup 1 

kriteria dengan benar  

2 

Kurang baik  Isi cerita tidak mencakup 

kriteria dengan benar  

1 

2.  Alur,  

Kriteria : 

1) Runtut 

2) Membentuk kesatuan 

yang padu, bulat dan 

utuh 

3) Lengkap  

Sangat baik  Alur mencakup 3 kriteria 

dengan benar  

4 

Baik  Alur mencakup 2 kriteria 

dengan benar 

3 

Cukup baik  Alur mencakup 1 kriteria 

dengan benar 

2 

Kurang 

Baik  

Alur tidak mencakup 

kriteria dengan benar 

1 

3.  Tokoh dan penokohan, 

Kriteria : 

1) Pelukisan watak sesuai 

dongeng asli  

2) Memberikan kesan 

realistis 

3) Mewakili rangkaian isi 

Sangat baik   Penjabaran tokoh dan 

penokohan mencakup 3 

kriteria dengan benar   

4 

Baik  Penjabaran tokoh dan 

penokohan mencakup 2 

kriteria dengan benar   

3 

Cukup baik  Penjabaran tokoh dan 2 
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cerita penokohan mencakup 1 

kriteria dengan benar   

Kurang baik  Penjabaran tokoh dan 

penokohan tidak mencakup  

kriteria dengan benar   

1 

4.  Latar atau setting, 

Kriteria:  

1) Terdapat keterangan 

dan petunjuk yang jelas  

2) Memberikan kesan 

realistis 

3) Tepat menggambarkan 

tempat, waktu, dan 

suasana yang 

mendukung peristiwa 

Sangat baik  Latar atau setting mencakup 

3 kriteria dengan benar 

4 

Baik  Latar atau setting mencakup 

2 kriteria dengan benar 

3 

Cukup baik  Latar atau setting mencakup 

1 kriteria dengan benar 

2 

Kurang baik  Latar atau settingtidak 

mencakup  kriteria dengan 

benar 

1 

5.  Penggunaan ejaan  

Kriteria : 

1) Penggunaan kaidah 

ejaan  

 

 

Sangat baik  Terdapat 1-5 kesalahan 

ejaan 

4 

Baik  Terdapat 6-8 kesalahan 

ejaan 

3 

Cukup baik  Terdapat 9-10 kesalahan 

ejaan 

2 

Kurang baik  Terdapat lebih dari 10 

kesalahan ejaan 

1 

 

Kategori Penilaian Keterampilan Menulis Kembali Dongeng 

Kategori Skala Skor 

Sangat baik 

Baik 

85-100 

75-84 
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Cukup 

Kurang 

65-64 

0-64 

 

 

        

 

Semarang, Agustus 2015 

         

Guru Mapel Bahasa Indonesia,     Peneliti  

    

 

 

Wiwik Ruswanti, S.Pd.     Sutrianik 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMP Negeri 16 Semarang 

 

 

 

Dra. Yuli Heriani, M.M. 

NIP. 196107181987102001 
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Lampiran 14 

CONTOH DONGENG SIKLUS II 

PERTEMUAN I 

PESAN IBU 

Kisah ini bermula di daerah Maluku Utara, tepatnya di daerah Tobelo. 

Beratus tahun yang lalu di suatu rumah yang berdindingkan daun rumbia diamlah 

satu keluarga. Sang ayah seorang nelayan yang siang dan malam hidupnya di atas 

lautan, mempertaruhkan nyawa untuk menghidupkan anak istrinya. Sang ibu 

adalah wanita setia dan sangat bijaksana. Mereka memiliki dua orang anak. Yang 

sulung anak perempuan bernama O Bia Moloku. Kecantikannya melebihi 

kecantikan ibunya. Sedangkan adiknya yang laki-laki bernama O Bia Mokara. la 

ganteng, dan berperawakan mirip ayahnya. 

Pada suatu hari ayah mereka pergi melaut dan seperti biasa sebelum ayah 

mereka bertolak ke laut, tak lupa ditinggalkannya makanan dan telur ikan 

pepayana di rurnahya. Beberapa hari setelah kepergian ayahnya melaut, ibunya 

pergi ke kebun. Sebelum ibunya pergi ia berpesan kepada kedua anaknya. “Hai 

anak-anakku, jangan kamu makan telur ikan yang ditinggalkan ayahmu ini. 

Apabila kamu rnemakannya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan”. Ibunya 

berkata dengan sungguh-sungguh tetapi mereka berdua hanya tertawa saja. 

Setelah ibunya selesai memberi nasihat maka pergilah ibunya ke kebun. Kira-kira 

tigajam berlalu, adiknya, O Bia Mokara, merasa lapar. Dimintanya makanan dan 

telur ikan. Kakaknya, O Bia. Moloku, tak rnau memberikan permintaan adiknya. 

Adiknya menangis tersedu-sedu tetapi O Bia Moloku tetap tidak mau memberikan 

telur ikan itu, Semakin lama semakin keras saja tangisan adiknya. Akhirnya O Bia 

Moloku tak tega melihat adiknya menangis terus-menerus, dan telur ikan itu 

segera diberikan kepada adiknya. Sambil tertawa adiknya memakan telur ikan itu 

dengan lahapnya. Setelah memakan telur itu sampai habis, beberapa sisa telur 

ikan itu melekat pada gigi adiknya. 
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Tak lama kemudian ibunya kembali dari kebun membawa singkong, 

pepaya, dan sayur-sayuran. Setelah selesai membersihkan badannya, ibunya pun 

menggendong O Bia Mokara dan ia segera menyusukan si O Bia Mokara. Setelah 

itu, ibunya menyanyi sambil menari sambil menggendong O Bia Mokara yang 

tertawa gembira karena sangat senang berada dalam pelukan ibunya yang sangat 

didambakannya. Namun, tiba-tiba ayunan mesra ibunya dikejutkan dengan 

terlihatnya, sisa telur ikan yang melekat pada gigi O Bia Mokara. Suasana 

sukacita segera berubah menjadi keheningan yang mendalam. Ibunya tertegun 

sebentar, sekujur badannya menjadi dingin gemetar dan marah sekali kepada 

kedua anaknya. Amarah ibunya tak dapat ditekan lagi. la segera melepaskan O 

Bia Mokara dan segera melarikan diri menyusuri pesisir pantai. Sambil 

menggendong O Bia Mokara yang menangis terus, O Bia Moloku mengejar 

ibunya sambil memanggil-manggil ibunya.  

“Mama, Mama, O Bia Mokara menangis terus, Mama!” 

Namun, panggilannya hanya dijawab oleh ibunya.  

“Peras saja daun katang-katang, ada air susunya!” 

Setelah tiga kali O Bia Moloku memberikan air susu dari daun katang-

katang kepada adiknya, ibunya pun menerjunkan diri ke iaut. Sementara 

menyelam ia menemukan sebuah batu yang timbul di permukaan air.  Naiklah 

ibunya ke atas batu itu dan berkata,  

“Terbukalah agar aku dapat masuk”. 

Batu itu terbuka, lalu ibunya pun masuk ke dalam batu itu. Dengan segera 

ia pun berteriak, “Tutuplah”, maka batu itu pun tertutup selama-lamanya tanpa 

berbekas. 

Sumber: Rahimsyah, MB. Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara. Solo: Pustaka 

Mandir 
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SI RAMBUN YANG BERBAKTI  

Suatu hari, di suatu desa yang terpencil di Sumatera Barat hiduplah 

seorang gadis yang cantik nan jelita yang bernama Lindung Bulan. Lindung Bulan 

tidak hanya mempunyai wajah yang cantik, namun juga hati yang cantik. Lindung 

Bulan menikah dengan pemuda sederhana dan memiliki budi pekerti yang baik. 

Lindung Bulan sangat mencintai suaminya dan juga sebaliknya. Mereka berdua 

hidup bahagia. Hasil dari perkawinan mereka dikaruniai dua orang anak, laki-laki 

dan perempuan. Yang diberi nama Rambun Pamenan dan Reno Pinang. 

Namun sayang, ditengah rasa kebahagiaan yang dirasakan Lindung Bulan, 

ia harus kehilangan suami yang sangat ia cintai, ayah dari kedua buah hatinya 

yang masih kecil. Kesedihan sangat dirasakan oleh Lindung Bulan, ia benar-benar 

harus menerima sebuah kenyataan bahwa dirinya sekarang adalah seorang janda. 

Namun ia tetap tegar dan dengan penuh kesabaran ia mengasuh kedua orang 

anaknya yang masih kecil seorang diri. 

Kabar Lindung Bulan yang terkenal sebagai janda yang cantik jelita 

terdengar oleh Raja Angek Garang. Ia adalah penguasa negeri Terusan Cermin. Ia 

terkenal sebagi Raja yang kejam. Ia mempunyai keinginan untuk menjadikan 

Lindung Bulan sebagai istrinya. Ia memerintahkan Hulubalang yang dipimpin 

Palimo Tadung untuk mengajak Lindung Bulan ke kerajaan yang dipimpin oleh 

Raja Angek Garang. 

Setibanya Palimo Tadung di rumah Lindung Bulan, ia langsung membujuk 

Lindung Bulan dengan berbagai cara, agar mau dijadikan istri sang Raja, tetapi 

Lindung Bulan terus menolak dengan alasan ia hanya ingin menghabiskan waktu 

bersama kedua orang anaknya. Karena Lindung Bulan tetap menolak, ia akhirnya 

diculik dan dibawa ke Istana raja oleh Palimo Tandung. Sesampainya di Istana 

raja, ia tetap tidak mau menikah dengan Raja Angek Garang. Raja yang kejam 

tersebut marah besar dan murka, lalu ia memutuskan untuk memasukkan Lindung 

Bulan ke dalam penjara. Sampai bertahun-tahun tidak ada kabarnya. Sementara 
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kedua orang anak Lindung Bulan, Rambun dan Reno hidup dalam keadaan yatim 

piatu. 

Pada suatu hari, Rambun sedang berjalan dihutan, ia menjumpai seseorang 

yang sedang berteduh di semak belukar. Rambun menghampiri orang tersebut dan 

mengajaknya berbincang. Orang itu adalah Alang Bangkeh. Setelah keduanya 

berbincang, kemudian orang itu mengetahui bahwa Rambun adalah anak Lindung 

Bulan. Dan saat itu juga Alang bercerita kepadaRambun tentang keberadaan sang 

ibu, Lindung Bulan, yang sudah bertahun-tahun di penjara oleh Raja Angek 

Garang.Setelah Rambun mengetahui keberadaan ibunya yang ternyata dipenjara 

oleh Raja Angek Garang, ia sangat terkejut, sedih dan juga marah karena ia sangat 

tidak terima.Sesampainya di rumah, Rambun menceritakan tentang keberadaan 

sang Ibu kepada kakaknya.Saat itu juga, Rambun berniat untuk belajar silat, ia 

mempelajari silat sebagai bekal untuk melawan para penjaga dan juga Raja untuk 

membebaskan ibunya dari penjara tersebut. Setelah mempelajari silat ia 

memutuskan untuk pergi ke tempat dimana selama ini ibunya dipenjara. 

Kerajaan yang dituju Rambun sangatlah jauh letaknya, karena ia harus 

melewati hutan belantara, tetapi itu tidak membuatnya menyerah ataupun merasa 

takut. Ia sudah bertekad untuk membebaskan ibunya. Perjalanan yang ditempuh 

sangatlah panjang, sehingga membuat Rambun kehabisan bekal. Rambun terjatuh 

sakit karena kelelahan dan kelaparan. Saat itu juga Reno mengirimkan sebungkus 

nasi dan sebutir telur rebus untuk sang Adik. Kejadian ini berulang-ulang selama 

perjalanan, sampai akhirnya Rambun tiba disebuah ladang yang berada di tepi 

hutan. Untuk melepas kelelahannya, Rambun beristirahat dan ia menumpang 

seorang pemilik kebun yang berada di tepi hutan itu. Rambun ikut bekerja dengan 

keras. Kemudian ia menceritakan maksud dan tujuannya menjelajah sampai di 

tempat sejauh ini. Lalu, pemilik kebun itu memberi tahu Rambun bahwa arah 

hutan sebelah baratlah yang harus ia dilalui. Rambun sangat berterima kasih 

kepada pemilik kebun tersebut. Sebelum Rambun pergi melanjutkan perjalanan 

dan meninggalkan pemilik kebun itu, pemilik kebun memberikan sebatang 

tongkat kepada Rambun. Tongkat itu diberi nama Manau Sungsang. 
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Rambun melanjutkan perjalanannya, melewati hutan belantara. Di tengah 

perjalanannya, Rambun melihat seseorang yang sedang diserang oleh seekor ular 

yang sangat besar. Rambun mencoba mendekat untuk memberikan pertolongan 

kepada orang yang diserang oleh ular tersebut. Rimbun memukul kepala ular 

tersebut dengan tongkat Manau Sungsau dan seketika ular tersebut mati. Orang itu 

selamat dan berterima kasih kepada Rambun atas pertolongannya. Setelah 

Rambun menceritakan maksud dan tujuannya kepada orang tersebut, akhirnya 

orang tersebut mengantarkan Rambun dengan menerbangkannya ke negeri 

Terusan Cermin hanya dalam waktu sekejap. 

Setibanya Rambun di suatu dusun, ia dalam keadaan kelaparan kemudian 

mendatangi sebuah warung nasi, namun ia tidak mempunyai uang sama sekali. 

Warung nasi itu dijaga oleh seorang wanita. Karena kasihan, akhirnya wanita 

tersebut memberikan makanan kepada Rambun tanpa harus membayar atau 

melakukan pekerjaan. Rambun pun sangat berterimakasih kepada wanita penjaga 

warung nasi tersebut. Setelah itu, Rambun berpamitan untuk melanjutkan 

perjalanannya yang sedikit lagi tiba di negeri tempat Raja Angek Garang. Rambun 

sangat ingin tahu keadaan ibunya yang telah lama ditahan oleh Raja Angek 

Garang yang kejam itu. 

Akhirnya, tibalah Rambun di negri tempat Raja Angek Garang. Tanpa 

berfikir panjang, ia langsung mencari penjara tempat dimana ibunya ditahan. Ia 

tidak mengetahui bahwa tempat itu dijaga ketat oleh Hulubalang yang berjumlah 

tujuh orang. Rambun kemudian menyampaikan tujuannya yaitu untuk 

membebaskan ibunya, tetapi Hulubalang tersebut tidak menghiraukan dan tidak 

mengizinkan Rambun, bahkan Rambun ditendang oleh salah satu Hulubalang. 

Rambun tidak terima dengan perlakuan Hulubalang tersebut sehingga ia 

memukulnya dengan tongkat Manau Sungsang yang membuat Hulubalang 

tersebut kesakitan. Melihat peristiwa tersebut, Hulubalang yang selamat 

menyampaikan hal tersebut kepada Raja Angek Garang, Raja mengamuk, tidak 

terima dan ia langsung menyerang Rambun yang pada saat itu masih berusaha 
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mencari dimana penjara sang ibu. Raja menghampiri Rambun dan terjadilah 

perang yang hebat antara Rambun dan Raja yang akhirnya menewaskan Raja.  

Rambun berusaha agar dapat membuka dan masuk ke penjara dan 

menemui sang ibu, akhirnya ia berhasil masuk dan bertemu dengan ibunya. 

Ternyata sang ibu dalam keadaan dirantai, badan sang ibu pun kurus kering akibat 

perlakuan kejam sang Raja. Rambun memeluk ibunya erat-erat sambil menangis 

penuh haru. Rambun berhasil, ia langsung membawa ibunya pulang menuju 

kampung halamannya dan berkumpul lagi bersama kedua anaknya. Lindung 

Bulan, kembali hidup bahagia dengan kedua anaknya, Rambun dan Reno. 

 

Sumber: Wicaksono, Angga. 2010. Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara. 

Surabaya: Nusantara Surakarta. 
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PERTEMUAN 2 

SIUK BIMBIM DAN SIUK BAMBAM 

Pada zaman dahulu ada dua anak laki-laki kakak beradik. Yang tua 

bernama Siuk Bambam sedangkan adiknya bernama Siuk Bimbim. Kedua anak 

laki-laki ini adalah anak-anak yatim piatu. Ayah mereka meninggal dunia pada 

saat Siuk Bambam berusia enam tahun. Saat itu adiknya masih berada dalam 

kandungan ibunya. Sementara ibunya meninggal dunia pada saat Siuk Bimbim 

berusia tiga tahun.Kini Siuk Bambam yang masih berusia sepuluh tahun itu harus 

bertanggungjawab atas kelangsungan adiknya yang masih kecil. la bekerja sambil 

momong adiknya yang masih kecil itu. Kemanapun ia pergi adiknya selalu 

dibawanya serta. Sungguh beban yang berat bagi anak sekecil itu. la harus 

berperan sebagai ayah, kakak sekaligus ibu bagi adiknya.Hal ini dijalaninya 

hingga bertahun-tahun. Beban hidupnya agakberkurang setelah adiknya berusia 

enam tahun, sudah bisa berjalan dan bermain sendiri. Walau demikian Siuk 

Bambam makin sayang pada adiknya, la mulai mengajari adiknya untuk 

mempergunakan senjata sumpit guna berburu binatang. Siuk Bambam sangat 

senang dan gembira, ternyata adiknya cepat menangkap semua pelajaran yang 

diberikan kepadanya. Terutama dalam hal menyumpit. Adiknya sangat pandai 

mempergunakan alat itu. 

Pada suatu hari, pagi-pagi sekali mereka berdua pergi berburu ke hutan. 

Lewat tengah hari, keduanya baru sampai di rumah kembali. Adiknya langsung 

merebahkan diri di tempat tidur. Rupanya selain merasa lelah, dia juga merasa 

sangat lapar.Dengan cekatan, Siuk Bambam menyiapkan beras untuk dimasak. 

Tetapi begitu ia mau menyalakan api, ternyata api di dapur sudah padam. Melihat 

hal itu, Siuk Bambam bingung. Batu pemantik api, yang biasa dipergunakan untuk 

menyalakan api, hilang. Sekarang, satu-satunya jalan, ia harus pergi ke kampung. 

Akan tetapi, ia memikirkan keadaan adiknya. Mau dibawa, Siuk Bimbim sudah 

terlalu lelah dan lapar. Kalau ditinggalkan juga, akan memakan waktu dua atau 

tiga jam pulang pergi. Akhirnya mereka berundingdan Siuk Bimbim bersedia 
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tinggal sendiri. Sebelum pergi, ia berpesan agar adiknya tidak keluar rumah 

sampai ia kembali nanti. Siuk Bambam pun berjanji untuk kembali secepatnya. 

Sepeninggal Siuk Bambam, adiknya tertidur. la terbangun setelah perutnya 

terasa melilit karena lapar. la pun menangis sambil memanggil kakaknya. 

Berulang-ulang ia memanggil kakaknya. Pada waktu itu, kebetulan seekor, anak 

raksasa sedang lewat.  

Anak raksasa itupun menyahut, "Bakmmm...." Maksudnya agar orang 

yang memanggil itu mengira bahwa suaranya tadi adalah sahutan orang yang 

dipanggilnya. Adik Siuk Bambam yang mengira kakaknyalah yang menjawab 

panggilannya, ia segera membukakan pintu. Langsung saja anak jin itu menerkam 

dan memakan habis adik Siuk Bambam. 

 Setelah memperoleh api, Siuk Bambam langsung pulang.perjalanan 

pulang itu, ia mempercepat langkahnya. la membayangkan adiknya tertidur pulas 

karena menahan lapar. Dari jauh, Siuk Bambam memanggil adiknya. Akan tetapi, 

tidak didengarnya suara sahutan. Siuk Bambam segera naik ke rumah. Tapi, 

adiknya tidak ditemuinya.la mengamati keadaan di rumahnya. Matanya tak 

berkedip ketika menatap lantai. Ada setitik darah segar di situ. Tidak jauh dari situ 

dilihatnya segumpal rambut. la akhirnya sadar mungkin adiknya telah mati. Dia 

bertanya-tanya siapa yang telah membunuh adiknya.  

la teringat cerita almarhum ayahnya bahwa di Bukit Kaminting, di jajaran 

Bukit Raya, ada sebuah telaga. Konon air kehidupan itu mampu menghidupkan 

bangkai atau bahkan sisa bangkai sekalipun. Siuk Bambam memtuskan untuk 

pergi ke telaga yang dimaksud oleh almarhum ayahnya. Pada suatu hari, setelah 

betul-betul kelelahan, ia roboh di dekat sebuah telaga. Di dekat telaga itu nampak 

ada sebatang pohon beringin yang berdiri dengan kokoh dan rindang. Air telaga 

itu demikian jernih seperti kaca, sepasang mata Siuk Bambam silau saat menatap 

air telaga yang memantulkan sinar matahari. Siuk Bambam hampir tak mampu 

menggerakkan tubuhnya lagi karena kelelahan, namun dengan seluruh sisa 

tenaganya yang terakhir ia dapat menggapai pinggir telaga itu dan mencelupkan 
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tangannya ke dalam air. Aneh, begitu tangannya menyentuh air seketika 

tenaganya menjadi pulih kembali.  

 "Pastilah ini Danum Kaharingan Belom..." ujar Siuk Bambam dengan 

perasaan lega. 

la berpikir keras bagaimana caranya membawa air ini ke rumah. Akhirnya, 

dilepaskan ikat kepalanya. Lalu dicelupkan ke dalam air telaga. Setelah air 

meresap, ikat kepala itu digulung. Kemudian ia berlari bagaikan kerbau gila 

meninggalkan tempat itu. Perjalanan yang mestinya ditempuh selama beberapa 

hari, sekarang dapat dicapainya hanya dalam tempo setengah hari. 

la telah sampai di rumah. Segera dicarinya darah, rambut dan tempurung kepala 

adiknya. Lalu ditetesi dengan air kehidupan.Perlahan-lahan tapi pasti, darah dan 

rambut itu membentuk tubuh manusia. Siuk Bambam tercengang dan hampir tak 

berkedip menyaksikan keajaiban itu.Beberapa menit kemudian berdirilah Siuk 

Bimbin di hadapan kakaknya. Siuk Bambam langsung merangkul adiknya dengan 

penuh haru. Lama keduanya bertangis-tangisan. 

Siuk Bimbim kemudian menceritakan kejadian yang menewaskan dirinya 

itu dengan cermat tanpa terlewat sedikitpun juga. Kemudian keduanya menyusun 

rencana untuk menghadapi raksasa kejam itu. 

 "Mulai besok pagi kau berpura-pura kelaparan dan memanggil-manggilku 

seperti hari kemarin, jangan kuatir, aku akan bersembunyi di atas loteng dengan 

membawa sumpitan dan mandau. 

Esok paginya rencana itu dijalankan. Siuk Bimbim berbaring di atas tikar 

sembari memanggil-manggil kakaknya sama seperti pada waktu terakhir sebelum 

ia dimakan oleh raksasa tersebut. Mendengar suara panggilan itu, raksasa pun 

datang mendekat dan Siuk Bambam sudah rnenyiapkan sumpitannya untuk 

dibidik tepat di daun pintu. Begitu pintu terbuka dan nampak tubuh anak raksasa, 

maka secepat kilat Siuk Bambam meniupkan sumpitnya. Anak raksasa itu 

menjerit keras. la mencoba berbalik ke arah halaman rumah, namun racun anak 

sumpit telah membuatnya terjatuh. Siuk Bambam segera turun dan menikamkan 
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mandau ke arah leher anak raksasa itu. Seketika anak raksasa itu tewas menemui 

ajalnya. Siuk Bambam berpelukan dengan adiknya karena telah selamat dari 

marabahaya. Selanjutnya mereka menguburkan mayat anak raksasa itu di halaman 

rumah. Kini tak ada lagi orang yang mengganggu ketentraman mereka. 

Sumber: Rahimsyah, MB. Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara. Solo: Pustaka 

Mandiri. 
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Lampiran 15 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : VII C/ 1 

Sekolah   : SMP N 16 Semarang 

Berikan tanda check list (V ) pada lembar observasi berikut! 

No. Respon

den 

Kategori Peserta Didik Keterangan 

Proses Pembelajaran  Perubahan Perilaku 

1 2 3 4 5 6 7 (1) kekondusifan peserta 

didik dalam mengikuti 

pembelajaran menulis 

kembali domgeng  

(2) kesiapan peserta didik 

dalam memperhatikan dan 

merespon pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

(3) kekompakan peserta 

didik dalam berpartisipasi 

pada kegiatan diskusi 

kelompok 

(4) kesiapan peserta didik 

dalam bertanya dan 

1. R.1        

2. R.2        

3. R.3        

4. R.4        

5. R.5        

6. R.6        

7. R.7        

8. R.8        

9. R.9        

10. R.10        

11. R.11        

12. R.12        

13. R.13        
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14. R.14        menjawab pertanyaan 

dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

(5) keantusiasan peserta 

didik dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

(6) keaktifan peserta didik 

dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

(7) kepercayaan diri dalam 

mempresentasikan hasil 

pekerjaan 

 

15. R.15        

16. R.16        

17. R.17        

18. R.18        

19. R.19        

20. R.20        

21. R.21        

22. R.22        

23. R.23        

24. R.24        

25. R.25        

26. R.26        

27. R.27        

28. R.28        

29. R.29        

30. R.30        

31. R.31        

32. R.32        

Jumlah         
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Lampiran 16 

HASIL OBSERVASI SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : VII C/ 1 

Sekolah   : SMP N 16 Semarang 

Berikan tanda check list (V ) pada lembar observasi berikut! 

No. Responden Kategori Peserta Didik Keterangan 

Proses Pembelajaran  Perubahan Perilaku 

1 2 3 4 5 6 7 (1) kekondusifan peserta 

didik dalam mengikuti 

pembelajaran menulis 

kembali domgeng  

(2) kesiapan peserta didik 

dalam memperhatikan dan 

merespon pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

(3) kekompakan peserta 

didik dalam berpartisipasi 

pada kegiatan diskusi 

kelompok 

(4) kesiapan peserta didik 

dalam bertanya dan 

1. R.1 V V V V V V V 

2. R.2 V V  V V   

3. R.3 V V V V V V V 

4. R.4 V V V V V V  

5. R.5 V V V  V V V 

6. R.6 V V V V V   

7. R.7 V V V  V V V 

8. R.8 V V  V  V V 

9. R.9 V V V V V V  

10. R.10 V V V V  V V 

11. R.11 V V V  V V V 

12. R.12 V V V V V   

13. R.13 V V V V V V V 
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14. R.14 V V  V V V V menjawab pertanyaan 

dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

(5) keantusiasan 

peserta didik dalam 

pembelajaran 

menulis kembali 

dongeng 

(6) keaktifan peserta didik 

dalam pembelajaran 

menulis kembali dongeng 

(7) kepercayaan diri dalam 

mempresentasikan hasil 

pekerjaan 

 

15. R.15 V V V V V V V 

16. R.16 V V V V V V V 

17. R.17 V V V V V  V 

18. R.18 V V V  V V  

19. R.19 V V V  V V  

20. R.20 V V V V V V V 

21. R.21 V V V V V V V 

22. R.22 V V V V V V V 

23. R.23 V V V V  V V 

24. R.24 V V V V V V V 

25. R.25 V V V V  V V 

26. R.26 V V V V V V V 

27. R.27 V V V V  V  

28. R.28 V V V V V V V 

29. R.29 V V V V V V V 

30. R.30 V V V V  V V 

31. R.31 V V V V V V V 

32. R.32 V V V V V V V 

Jumlah 32 32 29 27 26 28 24  
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Lampiran 17 

PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS II 

Sekolah   : SMP N 16 Semarang 

Kelas/ Semester  : VII C/ 1 

Tanggal   : 

 

 

1. Bagaimana pendapat kamu mengenai pembelajaran menulis kembali dongeng 

yang telah dilaksanakan? 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................. 

2. Apakah kamu senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menulis kembali 

dongeng hari ini? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

3. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng? 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................. 

4. Kesulitan apa yang kamu hadapi saat pembelajaran menulis kembali dongeng 

hari ini? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

5. Apakah menurut kamu pembelajaran menulis kembali dongeng yang telah 

dilaksanakan berhasil?  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
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6. Apakah saran kamu terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng 

berikutnya? 

……………………………………………………………………….................... 
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Lampiran 18 

HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

Sekolah   : SMP N 16 Semarang  

Kelas/ Semester : VII C/1 

Responden Nilai Tertinggi 

 

 

 

 

1. Bagaimana pendapat kamu mengenai pembelajaran menulis kembali dongeng yang 

telah dilaksanakan? 

R 1: sangat senang sekali, karena saya bisa tau bagaimana cara menulis kembali 

dongeng  

2. Apakah kamu senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menulis kembali dongeng 

hari ini? 

R 1: sangat senang dan tertarik  

3. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng? 

R 1: sangat menyenangkan dan nyaman sekali 

4. Kesulitan apa yang kamu hadapi saat pembelajaran menulis kembali dongeng hari 

ini? 

R 1 : saya tidak menemukan kesulitan apa-apa  

5. Apakah menurut kamu pembelajaran menulis kembali dongeng yang telah 

dilaksanakan berhasil?  

R 1 : sudah berhasil, karena bisa menjadikan kami lebih paham dengan materi 

menulis kembali dongeng 

6. Apakah saran kamu terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng berikutnya? 

R 1 : model dan metodenya seharusnya juga bisa dipakai pada pelajaran lain 
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Sekolah   : SMP N 16 Semarang  

Kelas/ Semester : VII C/1 

Responden Nilai Sedang  

 

 

 

 

  

 

1. Bagaimana pendapat kamu mengenai pembelajaran menulis kembali 

dongeng yang telah dilaksanakan? 

R 23: sangat menggembirakan, dan menjadi tidak bosan dengan pelajaran  

 

2. Apakah kamu senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menulis kembali 

dongeng hari ini? 

R 23: sangat senang dan tertarik sekali  

 

3. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran menulis kembali 

dongeng? 

R 23: saya sangat antusias mengikuti pembelajaran dongeng hari ini karena 

ada metodenya yang seru. 

 

4. Kesulitan apa yang kamu hadapi saat pembelajaran menulis kembali 

dongeng hari  ini? 

R 23:  tidak ada kesulitan  

 

5. Apakah menurut kamu pembelajaran menulis kembali dongeng yang telah 

dilaksanakan berhasil?  

R 23:  berhasil, karena menjadikan kami lebih aktif daripada biasanya. 

 

6. Apakah saran kamu terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng 

berikutnya? 

R 23:  model serta metode dikembangkan lagi supaya lebih menarik lagi.  
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Sekolah   : SMP N 16 Semarang  

Kelas/ Semester : VII C/1 

Responden Nilai Rendah 

 

 

1. Bagaimana pendapat kamu mengenai pembelajaran menulis kembali dongeng 

yang telah dilaksanakan? 

R 19: sangat menggembirakan, dan menjadi tidak bosan dengan pelajaran  

 

2. Apakah kamu senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menulis kembali 

dongeng hari ini? 

R 19:  sangat senang dan tertarik sekali  

 

3. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng? 

R 19: saya sangat antusias mengikuti pembelajaran dongeng hari ini karena ada 

metodenya yang seru. 

 

4. Kesulitan apa yang kamu hadapi saat pembelajaran menulis kembali dongeng hari 

ini? 

R 19:  tidak ada kesulitan  

 

5. Apakah menurut kamu pembelajaran menulis kembali dongeng yang telah 

dilaksanakan berhasil?  

R 19: berhasil, karena menjadikan kami lebih aktif daripada biasanya. 

 

6. Apakah saran kamu terhadap pembelajaran menulis kembali dongeng berikutnya? 

R 19: model serta metode dikembangkan lagi supaya lebih menarik lagi.  

. 
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Lampiran 19 

PEDOMAN JURNAL GURU SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : VII C/1 

Sekolah : SMP N 16 Semarang  

1. Bagaimana respon peserta didik terhadap materi pembelajaran menulis 

kembali dongeng?  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap model Stratta melalui metode 

tongkat berbicara yang digunakan dalam proses pembelajaran menulis 

kembali dongeng?  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

3. Bagaimana keaktifan peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran 

menulis kembali dongeng? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

4. Bagaimana suasana dan situasi kelas pembelajaran menulis kembali domgeng 

dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  
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Lampiran 20  
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Lampiran 21 

PEDOMAN JURNAL PESERTA DIDIK SIKLUS II 

Nama   : 

No. Presensi  : 

Kelas  :  

JURNAL PESERTA DIDIK 

 

Uraikan pendapat kamu mengenai hal-hal berikut! 

1. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara? Berikan 

alasan! 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

2. Bagaimana pendapat kamu tentang proses pembelajaran menulis kembali 

dongeng dengan model Stratta melalui metode tongkat berbicara?  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

3. Bagaimana pendapat kamu terhadap cara guru dalam mengajarkan menulis 

kembali dongeng? 

..............................................................................................................................

...................................................................................................... 

4. Apa kesulitan yang kamu alami dalam menulis kembali dongeng dengan 

model Stratta melalui metode tongkat berbicara? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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Lampiran 22  

HASIL JURNAL PESERTA DIDIK SIKLUS II 

Nama   : Achmad Nafis Riza Zain 

Kelas   : VII C 

Responden : 1 ( nilai tertinggi ) 
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Nama   : Muhammad Rama Ardiansyah  

Kelas   : VII C 

Responden : 22 ( nilai sedang ) 
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Nama   : Muhammad Taqyfaisal  

Kelas   : VII C 

Responden : 24 ( nilai rendah ) 
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Lampiran 23 

LEMBAR KERJA MENULIS KEMBALI DONGENG SIKLUS II 
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228 
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229 
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Lampiran 24 

NILAI MENULIS KEMBALI DONGENG SIKLUS II 

 

              

No. Nama  

Aspek     

Nilai Keterangan 

Kesesuaian Isi 

dengan 

Dongeng 

 Alur 
Tokoh dan 

Penokohan  
Latar  Ejaan   

Skor Bobot Skor Bobot Skor Bobot Skor Bobot Skor  Bobot  

1 R-01 4 12 4 12 4 8 4 4 3 3 97,5 T 

2 R-02 4 12 3 9 3 6 4 4 1 1 80 T 

3 R-03 4 12 3 9 4 8 4 4 3 3 90 T 

4 R-04 4 12 4 12 4 8 4 4 3 3 97,5 T 

5 R-05 4 12 3 9 4 8 4 4 1 1 85 T 

6 R-06 3 9 3 9 4 8 4 4 4 4 85 T 

7 R-07 3 9 2 6 4 8 4 4 4 4 77,5 T 

8 R-08 4 12 3 9 4 8 4 4 4 4 92,5 T 
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9 R-09 4 12 3 9 4 8 4 4 4 4 92,5 T 

10 R-10 4 12 4 12 4 8 4 4 1 1 92,5 T 

11 R-11 4 12 3 9 4 8 4 4 3 3 90 T 

12 R-12 4 12 3 9 4 8 4 4 2 2 87,5 T 

13 R-13 2 6 1 3 3 6 3 3 4 4 57,5 BT 

14 R-14 3 9 3 9 4 8 4 4 4 4 85 T 

15 R-15 4 12 4 12 4 8 4 4 1 1 92,5 T 

16 R-16 3 9 3 9 4 8 4 4 4 4 85 T 

17 R-17 3 9 3 9 4 8 4 4 1 1 77,5 T 

18 R-18 4 12 3 9 3 6 4 4 1 1 87,5 T 

19 R-19 2 6 1 3 3 6 4 4 1 1 50 BT 

20 R-20 3 9 3 9 3 6 4 4 2 2 75 T 

21 R-21 4 12 3 9 3 6 4 4 1 1 80 T 

22 R-22 3 9 2 6 4 8 4 4 3 3 75 T 

23 R-23 3 9 2 6 4 8 4 4 4 4 77,5 T 
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24 R-24 3 9 2 6 3 6 4 4 2 2 67,5 BT 

25 R-25 4 12 3 9 3 6 4 4 1 1 80 T 

26 R-26 4 12 3 9 3 6 4 4 1 1 80 T 

27 R-27 4 12 4 12 4 8 4 4 3 3 97,5 T 

28 R-28 3 9 3 9 4 8 4 4 3 3 82,5 T 

29 R-29 3 9 2 6 4 8 4 4 3 3 75 T 

30 R-30 3 9 3 9 4 8 4 4 1 1 77,5 T 

31 R-31 3 9 2 6 3 6 3 3 1 1 62,5 BT 

32 R-32 3 9 3 9 4 8 4 4 4 4 85 T 

JUMLAH   110 330 91 273 118 236 126 126 78 78 2617,5   

Rata-rata   3,4375 10,313 2,8438 8,531 3,688 7,375 3,938 3,938 2,4375 2,4375 81,7969   

Siswa BT 4                       

Siswa T  28                       
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Lampiran 25 

 

DAFTAR PRESENSI KELAS VII C 

SMP N 16 SEMARANG 

TAHUN AJARAN 2014/ 2015 

No.  Nama  Laki-laki  Perempuan  

1.  Achmad Nafis Riza Zain L  

2.  Achmad Riky Bagus L  

3.  Ade Puspita   P 

4.  Adinda Hasnatya  P 

5.  Alnia Putri  P 

6.  Anisya Ghaniya  P 

7.  Annisa Aulia Fitri  P 

8.  Aulia Oktaviandri  P 

9.  Aulia Tri   P 

10.  Citra Agil M  P 

11.  Dita Julia  P 

12.  Fariz Satria L  

13.  Febri Budi Arianto L  

14.  Fritolia A  P 

15.  Ika Aprelia   P 

16.  Ilham Istaputra L  

17.  Imam Agus K  P 

18.  Intan Pratiwi  P 

19.  Irfan Bagus  L  

20.  Karmila Nur A  P 

21.  Linda Wadi  P 

22.  Muhammad Rama L  

23.  Muhammad Rizal  L  

24.  Muhammad Taqyfaishal L  

25.  Najib Fatkhur  L  

26.  Naufal Katon  L  

27.  Oktaviana   P 

28.  Rahma Melani P  P 

29.  Rassya Ahmad  L  

30.  Salwa Septi R  P 

31.  Septiawan Catur A L  

32.  Vaniar arriel J S  P 

 

Keterangan : Laki-laki : 13 Perempuan : 19 Jumlah Peserta didik : 32 
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Lampiran 26   

 SURAT SK PEMBIMBING 
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Lampiran 27  

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN 
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Lampiran 28 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 29  

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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Lampiran 30 

SURAT KETERANGAN LULUS UKDBI 

  

 


