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SARI 
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 Kemampuan bercerita siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja rendah. 
Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan bercerita siswa menggunakan 
film kartun sebagai media pembelajaran. Rumusan masalah dalam skripsi ini (1) 
berapakah besaran peningkatan kemampuan bercerita siswa kelas VII F SMP N 1 
Mandiraja, dan (2) bagaimana perubahan perilaku belajar siswa kelas VII F SMP 
N 1 Mandiraja pada saat mengikuti pembelajaran dengan penggunaan media film 
kartun. Tujuan penulisan skripsi  ini adalah (1) menentukan besaran peningkatan 
kemampuan bercerita siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja, dan (2) 
mengidentifikasi perubahan perilaku belajar siswa kelas VII F  SMP N 1 
Mandiraja pada saat mengikuti pembelajaran dengan penggunaan media film 
kartun. 

Subjek penelitian skripsi ini peningkatan  kemampuan bercerita 
menggunakan media film kartun pada siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja. 
Variabel yang diungkap dalam skripsi ini kemampuan bercerita dan media film 
kartun. Desain yang digunakan berupa penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Tiap siklus terdiri atas tahap 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pengambilan data dilakukan 
dengan tes dan nontes. Pengambilan data tes dengan tes lisan, sedangkan  
pengambilan data nontes berupa observasi, wawancara, catatan harian, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data disajikan secara kuantitatif dan kualitatif. 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa terjadi 
peningkatan hasil tes bercerita pada siswa kelas VII F yang meliputi hasil tes 
prasiklus, siklus I, dan siklus II. Pada siklus I rerata klasikal mencapai 63,87. 
Siklus II rerata kelas meningkat menjadi 75,87. Angka tersebut bermakna terjadi 
peningkatan sebesar 18,79% dari siklus I ke siklus II dan 42,99%. Hasil yang 
dicapai pada siklus II sudah memenuhi target rerata yang telah ditetapkan, yaitu 
70. Peningkatan nilai rerata ini membuktikan keberhasilan pembelajaran bercerita 
dengan media film kartun. Perilaku belajar siswa kelas VII F  SMP N 1 Mandiraja 
mengalami perubahan ke arah yang positif setelah dilaksanakannya pembelajaran 
bercerita menggunakan media film kartun. Pada siklus I siswa cenderung pasif, 
takut, grogi, malu, dan tidak percaya diri, pada siklus II berubah menjadi senang, 
aktif, dan bersemangat terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya, 
dapat dikemukakan saran media kartun hendaknya digunakan dalam pembelajaran 
dan kompetensi dasar yang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Balakang Masalah 

Kemampuan berkomunikasi penting dimiliki siswa, sebab kemampuan 

yang baik dalam berbahasa dapat membuat komunikasi berlangsung dengan 

lancar. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), standar kompetensi 

mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia mencakup aspek mendengarkan, 

berbicara, membaca, menulis, dan sastra. Sudah selayaknya aspek-aspek tersebut 

mendapat porsi yang seimbang dan dilaksanakan secara terpadu dalam satu tema. 

Salah satu aspek kemampuan berbahasa yang sangat penting peranannya dalam 

upaya melahirkan generasi masa depan yang cerdas, kritis, kreatif, dan berbudaya 

adalah kemampuan berbicara. Dengan menguasai kemampuan berbicara, siswa 

mampu mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara cerdas sesuai konteks 

dan situasi pada saat dia sedang berbicara.  

Namun, rendahnya kemampuan berbicara siswa bukanlah fenomena 

baru. Hal ini juga terjadi di kelas VII F SMP N 1 Mandiraja. Berdasarkan 

pengamatan hampir seluruh siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja masih kurang 

terampil dalam aspek berbicara. Permasalahan rendahnya keterampilan berbicara 

siswa tidak didominasi oleh satu  faktor saja. Dapat dikatakan bahwa ada dua 

faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan pembelajaran berbicara, yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal. 



2 

 

Termasuk faktor internal, yaitu di antaranya (1) siswa terlihat kurang 

percaya diri, (2) siswa sering terlihat lupa tentang isi cerita yang harus 

disampaikan, kata-kata atau ucapan yang disampaikan terputus-putus, tidak jelas, 

dan (3) siswa yang tidak tampil (sebagai penyimak) terlihat tidak memperhatikan 

dan kurang berminat menyimak atau mendengarkan cerita temannya. Dari faktor 

eksternal, model pembelajaran, metode, media, atau sumber pembelajaran yang 

digunakan oleh guru memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat 

kemampuan berbicara bagi siswa. Guru masih cenderung menggunakan teknik 

yang konvensional dan tidak menggunakan media yang menarik, guru hanya 

menggunakan buku panduan yang disediakan dari sekolah sehingga kegiatan 

pembelajaran berlangsung kurang menarik. Apabila ditelaah, keadaan tersebut 

mengindikasikan adannya suatu permasalahan yang bermuara kepada proses 

pembelajaran yang terjadi tidak menumbuhkan minat dan perhatian siswa. Pada 

akhirnya, dengan adanya kendala dalam proses pembelajaran, pencapaian hasil 

pembelajaran yang dilaksanakan tidak maksimal.  

Dalam konteks demikian, diperlukan sesuatu yang menarik dalam 

menunjang proses pembelajaran guna mengundang minat belajar siswa. Salah 

satunya adalah dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik, sehingga 

proses pembelajaran bisa berlangsung aktif, efektif, dan menyenangkan. Siswa 

tidak hanya diajak untuk belajar tentang bahasa secara rasional dan kognitif, tetapi 

juga diajak untuk belajar dan berlatih dalam konteks dan situasi tutur yang 

sesungguhnya dalam suasana yang interaktif, menarik, dan menyenangkan.  



3 

 

Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mengatasi salah satu faktor 

eksternal yang diduga menjadi penyebab rendahnya tingkat kemampuan siswa 

kelas VII F SMP N 1 Mandiraja dalam berbicara, yaitu kurangnya inovasi dan 

kreativitas dalam menggunakan media pembelajaran sehingga kegiatan 

pembelajaran kemampuan berbicara berlangsung monoton dan membosankan. 

Salah satu media pembelajaran yang disinyalir mampu mewujudkan situasi 

pembelajaran yang kondusif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan adalah 

penggunaan media film kartun. Film kartun selain dekat dengan kehidupan sehari-

hari siswa juga dapat mencairkan suasana belajar dari yang biasa siswa 

dihidangkan dengan penjelasan-penjelasan guru saja beralih menjadi suasana 

belajar yang santai dan menarik. Selain memudahkan siswa untuk mencerna 

informasi secara visual, media ini juga memberi angin segar bagi siswa yang 

selama ini hanya disajikan dengan pembelajaran yang konvensional dengan 

harapan media film lebih menarik minat dan semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran bercerita.  

Salah satu materi berbicara yang terdapat dalam Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP / MTs adalah bercerita 

dengan urutan yang baik, suara, lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang tepat. 

Dalam kompetensi dasar tersebut tentu diperlukan suatu kemampuan berbicara 

sebagai aspek utama tujuan pembelajaran. Siswa diharapkan mampu menceritakan 

sebuah fenomena dengan susunan cerita yang runtut dan baik, lafal dan intonasi 

yang tepat, gestur dan mimikyang baik pula. Melalui penggunaan media film 

kartun  dalam pembelajaran bercerita dan instruksi kegiatan yang lebih terstruktur 
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siswa akan mampu memetakan informasi yang didapat dari pemutaran film kartun 

untuk diceritakan kembali di depan kelas. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan berbicara siswa adalah 

faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan menggunakan media film kartun sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan berbicara.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kondisi pembelajaran kemampuan berbicara selama ini dapat dikatakan 

masih perlu mendapat perhatian. Fakta menunjukkan bahwa pembelajaran 

kemampuan berbicara khusunya bercerita di sekolah-sekolah khususnya kelas VII 

F SMP N 1 Mandiraja sebagai objek penelitian belum menampakkan adanya hasil 

yang memuaskan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa 

kemampuan berbicara diajarkan pada siswa hasilnya masih kurang memuaskan. 

Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Identifikasi secara jelas 

mengenai masalah-masalah tersebut dijelaskan di bawah ini. 

Telah diuaraikan sebelumnya bahwa sedikitnya ada dua faktor yang 

menyebabkan rendahnya kemampuan berbicara siswa, yaitu faktor internal dan 

eksternal. Lebih diperinci lagi yang termasuk dalam faktor internal adalah kondisi 

siswa baik kondisi fisik maupun kondisi psikologis siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Pertama, secara umum siswa kurang tanggap dalam materi 



5 

 

bercerita. Siswa masih mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat-kalimat 

untuk membentuk susunan yang runtut, sehingga cerita yang dibawakan di depan 

kelas kurang bisa dipahami oleh siswa lain. Selain susunan kalimat yang dibuat 

kurang runtut, suara yang dikeluarkan siswa dalam bercerita di depan juga kurang 

maksimal, hal ini menunjukan masih besarnya rasa takut dan malu siswa dalam 

kegiatan berbicara di depan umum. Masih banyak siswa yang terlihat menunduk 

ketika harus berbicara di depan kelas. 

Masalah lain yang menyebabkan rendahnya kemampuan siswa berbicara 

siswa kelas VII F SMP N ! Mandiraja adalah teknik yang digunakan guru yang 

cenderung konvensional tanpa didukung bantuan media apapun selain buku 

pegangan yang disediakan sekolah. Guru hanya memberi ceramah kemudian 

memberi pemodelan sekilas sehingga hasilnya kurang memuaskan. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijabarkan, peneliti bermaksud 

melakukan peningkatan dalam pembelajaran kemampuan berbicara, khususnya 

kompetensi berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

Penggunaan media film kartun dalam pembelajaran bercerita menjadi alternatif 

pembelajaran kemampuan berbicara siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah dan latar belakang, 

permasalahan yang menjadi bahan penelitian dibatasi. Penelitian ini terfokus pada 

upaya penggunaan media film kartun untuk meningkatkan kemampuan bercerita 

siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja. Berdasarkan hal tersebut cakupan masalah 
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meliputi (1) apakah pembelajaran berbicara khususnya bercerita dengan media 

film kartun benar-benar efektif, dan (2) apakah keunggulan dan kelemahan media 

film kartun untuk meningkatkan pembelajaran kemampuan bercerita. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

(1) Berapakah besaran peningkatan kemampuan bercerita siswa kelas VII F SMP 

N 1 Mandiraja setelah mendapat pembelajaran dengan menggunakan media 

film kartun? 

(2) Bagaimana perubahan perilaku belajar siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja 

dalam mengikuti pembelajaran bercerita dengan penggunaan media film 

kartun? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

(1) menentukan besaran peningkatan kemampuan bercerita siswa kelas VII F 

SMP 1 Mandiraja setelah media film kartun digunakan dalam pembelajaran 

bercerita, 

(2) mengidentifikasi perubahan perilaku belajar siswa kelas VII F SMP N 1 

Mandiraja dalam mengikuti pembelajaran bercerita dengan bantuan media 

film kartun. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca. Manfaat 

penelitian ini meliputi manfaat praktis dan teoretis. 

1. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa 

pihak. Bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai salah satu masukan dalam melaksanakan pembelajaran 

berbicara khususnya untuk meningkatkan kemampuan bercerita melalui 

penggunaan media film kartun. Bagi siswa dapat menumbuhkan minat dan 

perhatian serta meningkatkan hasil pembelajaran dalam kemampuan bercerita 

melalui media film kartun. Selain itu, memberikan pengalaman berbicara, 

sehingga nantinya diharapkan mereka mampu berbicara di depan umum dengan 

baik dan lancar serta dapat menerapkan pengalamannya di masyarakat. Bagi 

sekolah dapat mendorong pihak sekolah untuk memotivasi semangat para guru 

selanjutnya, untuk selalu menggunakan media pembelajaran dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran di sekolah. Bagi peneliti sendiri dapat memperkaya wawasan 

media film kartun dalam pembelajaran berbicara dan mengaplikasikan penelitian 

tindakan sebagai tindakan alternatif untuk meningkatkan layanan pembelajaran. 

2. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan 

sumbangan pembelajaran dan tolok ukur kajian pada penelitian lebih lanjut yaitu 

berupa alternatif media yang diterapkan dalam memperbaiki mutu pendidikan dan 
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interaksi dalam kegiatan belajar mengajar khususnya dalam pembelajaran 

berbicara dan menambahkan khazanah pengembangan pembelajaran berbicara. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR, 

DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai kemampuan berbahasa umumnya dan kemampuan 

berbicara khususnya bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan. Penelitian-

penelitian tersebut ada juga yang merupakan penelitian tindakan kelas untuk 

memperbaiki pembelajaran kemampuan berbicara yang selama ini berlangsung. 

Pembelajaran kemampuan berbicara perlu mendapatkan perhatian karena 

kemampuan ini merupakan kemampuan yang sangat penting. Dalam kehidupan 

sehari-hari kemampuan berbicaralah yang pertama-tama memenuhi kebutuhan 

dalam berkomunikasi dengan orang lain. 

Pustaka yang mendasari penelitian ini adalah tulisan-tulisan hasil 

penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Beberapa 

penelitian yang mengangkat permasalahan pembelajaran kemampuan berbicara 

antara lain dilakukan oleh Setiawan dalam penelitiannya The Development of 

German Speaking Skill Through Group Discussion pada tahun 2000. Menurutnya, 

dalam proses belajar, keterampilan berbicara bahasa Jerman masih sulit untuk 

dikuasai mahasiswa. Untuk mengatasi hal tersebut Setiawan menggunakan teknik 

diskusi kelompok sebagai upaya mengembangkan kemampuan berbicara bahasa 

Jerman bagi mahasiswanya. Dalam penelitiannya Setiawan bersimpulan bahwa 

melalui teknik diskusi kelompok, meskipun tidak ada indikator kuantitatif yang 
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menunjukkan peningkatan pada kemampuan mahasiswa dalam berbicara, tetapi 

jika meninjau secara menyeluruh dari proses belajar dan hasil diskusi dilakukan 

oleh dosen, ada gambaran bahwa teknik ini dapat meningkatkan partisipasi 

mahasiswa dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengekspresikan 

pendapat, saran, ide, argumen dan bantahan atas sudut pandang orang lain 

sehingga diharapkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. 

Selanjutnya, Suhadi (2002) dalam penelitiannya yang berjudul 

Penggunaan Media Fotonovela dalam Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa 

Indonesia untuk Siswa Kelas IV A SD N Negalsari Ciranjang, Cianjur 

bersimpulan bahwa kemampuan siswa dalam menguasai kemampuan berbahasa 

mulai mengalami peningkatan setelah diterapkannya model pembelajaran dengan 

menggunakan media fotonovela. Secara umum hasil penelitian menggambarkan 

bahwa penggunaan media fotonovela dalam proses pembelajaran membuat 

pengajaran menarik perhatian dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suhadi memiliki persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama menggunakan desain 

penelitian tindakan kelas. Namun, subjek penelitian dan media yang digunakan 

oleh Suhadi menjadi dua faktor yang membedakan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Suhadi menggunakan media fotonovela untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD yang menjadi subjek penelitiannya, 

sedangkan peneliti menggunkan media film kartun dengan subjek penelitian siswa 

kelas VII SMP. Tidak hanya itu, dari segi kompetensi yang ditelaah, penelitian 

yang dilakukan Suhadi lebih komplek. Suhadi melakukan tindakan pada semua 
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aspek berbahasa, mulai dari kemampuan menyimak, berbicara, membaca, sampai 

kemampuan menulis. Berbeda dengan peneliti, penelitian yang dilakukan peneliti 

fokus dengan satu aspek kemampuan berbahasa, yaitu aspek berbicara.  

Pada tahun yang sama Yustinah juga meneliti kemampuan berbicara siswa 

SMK dengan menggunakan teknik intensif dan umpan balik. Penelitian yang 

berjudul Pemberian Latihan Menyampaikan Laporan dengan Teknik Intensif dan 

Umpan Balik untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa SMK ini 

bersimpulan bahwa kemampuan berbicara siswa dengan menggunakan teknik 

intensif lebih efektif dari pada teknik umpan balik. 

Terdapat persamaan dan perbedaan yang jelas antara penelitain yang 

dilakukan Yustinah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya 

tampak pada aspek yang dijadikan topik penelitian, yaitu aspek berbicara. Namun, 

Yustinah melakukan penelitian dengan jenis penelitian ekspreimen untuk 

membuktikan teknik intensifkah atau teknik umpan balik yang lebih efektif dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara dengan subjek penelitian adalah siswa SMK, 

sedangkan peneliti melakukan penelitian dengan menggunakn desain penelitian 

tindakan kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam aspek berbicara 

menggunakan media film kartun dengan subjek penelitian siswa kelas VII SMP. 

Penelitian lain tentang berbicara juga dilakukan oleh Suyoto (2003) 

dengan judul Pengaruh Kemampuan Merespon Tututran Guru dan Kemampuan 

Berpikir Verbal Siswa SD terhadap kemampuan Berbicaranya. Sumber data 

penelitian ini adalah guru dengan subjek penelitian siswa kelas 2 SD Sompok 01 

Kota Semarang dengan jumlah responden 40 siswa. Hasil penelitian ini 
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bersimpulan bahwa antara faktor kemampuan merespon tuturan guru dengan 

kemampuan berbicara menempati urutan pertama, sedang kemampuan berpikir 

verbal dengan kemampuan berbicara siswa sebagai urutan kedua. Dengan 

demikian, kemampuan berbicara siswa kelas 2 SD akan mengalami peningkatan 

bila guru memberikan konstribusi terhadap kemampuan merespon tuturannya. 

Lestari (2006) turut memberikan sumbangan dalam ilmu kebahasaan aspek 

berbicara dengan melakukan penelitian yang berjudul Perbandingan Keefektifan 

Pembelajaran Berbicara dengan Teknik Bercerita yang Memanfaatkan Objek 

Langsung dan yang Memanfaatkan Media Gambar pada Siswa SD. Dari 

penelitiannya disimpulkan bahwa pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita 

yang memanfaatkan objek langsung ternyata lebih efektif dari pada bercerita 

dengan menggunakan media gambar. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh 

Lesteari dan peneliti. Persamaannya, yaitu sama-sama meneliti kompetensi 

bercerita. Namun, jenis dan subjek penelitiannya menjadi dua hal yang 

membedakan antara penelitian Lestari dan peneliti. Jenis penelitian Lestari 

menggunakan penelitian komparasi, yaitu membandingkan keefektifan teknik 

bercerita yang memanfaatkan objek langsung dengan teknik bercerita yang 

memanfaatkan media gambar. Subjek penelitian Lestari adalah siswa SD. Berbeda 

dengan Lestari, peneliti menggunakan desain penelitian tindakan kelas 

untukmeningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi bercerita dengan 

menggunakan media film kartun pada siswa SMP. 
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Berikutnya pada tahun 2007, Marwiyah melakukan penelitian dalam 

rangka penyusunan skripsi dengan judul Peningkatan Pembelajaran Berbicara 

dengan Media Audio Visual di SMK N 8 Bandung. Dalam penelitian ini 

dipaparkan bahwa kemampuan siswa dalam menguasai kemampuan berbicara 

mengalamai peningkatan setelah diterapkannya model pembelajaran dengan 

media audio visual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan 

kelas. Instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman 

wawancara, pedoman jurnal, dan dokumentasi foto. Simpulan dari penelitian ini 

menunjukan kemampuan siswa dalam berbicara mengalami peningkatan pada 

setiap siklusnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada skor siswa mulai dari 

siklus I sampai siklus III. Rata-rata skor siklus I adalah 45,1, siklus II mengalami 

peningkatan menjadi 69 dan siklus II 81,3. Berdasarkan hasil penelitian, 

kekurangan dan kelemahan siswa pada umunya hampir sama yaitu kesalahan pada 

aspek intonasi, gerak, mimik muka, dan kelancaran dalam berbicara. Melalui 

pembelajaran yang menggunakan media audio visual kekurangan dan kelemahan 

tersebut dapat dihilangkan, sehingga disimpulkan bahawa media audi visual 

efektif digunakan dalam pembelajaran berbicara. 

Penelitian Marwiyah memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaanya terletak pada media yang 

digunakan, yaitu media audio visual. Hanya saja media audio visual yang 

digunakan Marwiyah adalah pemutaran berita, sedangkan peneliti menggunakan 

media pemutaran film kartun. Subyek penelitiannya pun berbeda. Marwiyah 
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menggunakan media audio visual pemutaran berita untuk siswa SMK, sedangkan 

peneliti menggunakan media pemutaran film kartun untuk siswa kelas VII SMP. 

Penelitian lain dilakukan oleh Bakar (2008) dengan judul The 

Effectiveness of “VELT” in Promoting English Language Comunication Skill : a 

Case Study in Malaysia. Penelitian ini menggunakan dus kelas sebagai bahan 

perbandingan, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas kontrol, siswa 

tidak menggunakan VELT sebagai media dalam pembelajaran menyimak dan 

berbicara bahasa Inggris. Di kelas eksperimen, siswa menggunakan VELT sebagai 

media pembelajaran. Hasil penelitiannya dinyatakan bahwa kelas eksperimen 

lebih unggul dibandingkan dengan kelas kontrol. Bakar menyimpulkan adanya 

peningkatan keterampilan siswa sekolah dasar dalam menyimak dan berbicara 

dalam bahasa Inggris setelah digunakannya VELT (Virtual English Language 

Toll). Penelitian yang dilakukan Bakar memiliki persamaan, yaitu memfokuskan 

media sebagai alat penunjang dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa 

dalam aspek berbicara.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lestari (2009) pada siswa kelas IV 

SD N 2 Bantarbolang. Skripsi yang dibuatnya diberi judul Peningkatan 

Keterampilan Berbicara pada Siswa Kelas IV SD N 2 Bantarbolang, Kabupaten 

Pamalang. Hasil penelitiannya bersimpulan adanya peningkatan disegala aspek 

pengamatan. Rencana pembelajaran dari siklus I sampai siklus II dari tiap-tiap 

tindakan kelas dalam kategori cukup dan baik. Pada siklus I memperoleh rata-rata 

nilai 69,4. Siklus II memperoleh nilai 78,8 dapat diketahui adanya peningkatan 

sebesar 9,4. 
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Desain penelitian yang dilakukan Lestari sama dengan desain penelitian 

yang dilakukan peneliti, yaitu desain penelitian tindakan kelas untuk aspek 

berbicara. Namun, Lestari dalam penelitiannya mengguanakn subjek penelitian 

siswa SD, sedangkan subjek penelitian peneliti adalah siswa SMP. 

 Yuliana (2009) dengan permasalahan serupa melakukan penelitian dalam 

skripsinya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Bercerita dengan Teknik 

Cerita Berantai Menggunakan Media Gambar Seri pada Siswa Kelas VII C SMP 

N 13 Semarang menguraikan hasil observasi awal yang dilakukan kemampuan 

bercerita kelas VII C SMP N 13 Semarang rendah. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya kreativitas guru dalam menetukan teknik pembelajaran dan 

penggunaan media yang tepat untuk siswa. Berdasarkan hasil analisis data pada 

siklus I dan siklus II menunjukan adanya peningkatan nilai rata-rata kelas yang 

diperoleh siswa. Pada siklus I nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa dalam 

pembelajaran sebesar 73,59 termasuk kategori cukup. Pada siklus II mengalami  

peningkatan nilai rata-rata kelas sebesar 81,40. Pembelajaran bercerita dengan 

teknik cerita berantai menggunakan media gambar seri mampu mengubah 

perilaku belajar siswa kelas VII C SMPN 13 Semarang menjadi lebih aprsiatif 

mengikuti dalam pembelajaran bercerita.  

Serupa dengan penelitian yang dilakukan peneliti, Yuliana juga 

menggunakan desain penelitian tindakan kelas untuk siswa kelas VII SMP. Hanya 

saja, Yuliana menggunakan teknik cerita berantai untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam kompetensi bercerita, sedangkan peneliti menggunakan media 
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film kartun dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam kompetensi 

bercerita. 

Yulianingsih (2009) berjudul Peningkatan Kemampuan Bercerita dengan 

Menggunakan Media Alternatif Buku Bergambar Tanpa Teks pada Siswa kelas B-

2 TK Kartika III-20 Srondol-Semarang, bersimpulan adanya perubahan perilaku 

belajar siswa yang positif. Pada siklus I hasilnya kurang memuaskan karena 

berdasarkan hasil refleksi masih banyak siswa yang malu, takut, dan kurang 

percaya diri saat bercerita. Untuk mengatasi hal tersebut, pada siklus II 

Yulianingsih melakukan sedikit pembaharuan dengan memberikan reward kepada 

siswa yang berani bercerita dengan baik, selain mengingatkan kembali materi 

yang telah diberikannya pada pertemuan sebelumnya, menyediakan panggung 

kecil untuk bercerita agar mental siswa lebih terlatih, dan menyiapkan gambar 

yang lebih menarik siswa. Perubahan perilaku belajar siswa mengalami 

peningkatan kemampuan bercerita siswa sebesar 18,65% pada siklus I. Siswa 

memperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 66,40. Pada siklus II nilai rata-rata kelas 

mengalami peningkatan sebesar 78,79 masuk dalam kategori baik. 

Penelitian yang dilakukan Yulianingsih serupa dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian tindakan kelas kompetensi bercerita. 

Hanya saja, Yulianingsih melakukan penelitian menggunakan media gambar seri 

tanpa teks untuk meningkatkan kompetensi bercerita siswa TK, sedangkan 

peneliti menggunakan media film kartun untuk meningkatkan hasil belajar 

kompetensi bercerita siswa kelas VII SMP. 
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Jenis penelitian yang sama dilakukan oleh Permana pada tahun 2009. 

Penelitiannya berjudul Peningkatan Kemampuan Bercerita dengan Menggunakan 

Media Fotonovela Model Flash Card pada Siswa Kelas VII A SMP Teuku Umar, 

Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. 

Instrumen yang digunakan meliputi instrumen pedoman observasi, pedoman 

wawancara, pedoman angket, pedoman sosiometri, dan pedoman dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan meliputi teknik kualitatif dan teknik 

kuantitatif. Secara umum peneliti bersimpulan bahwa penggunaan media foto 

novela dalam proses pembelajaran lebih menarik perhatian dan siswa mengalami 

peningkatan pada tahap prasiklus, siklus I dan siklus II. Peneliti memaparkan hasil 

tes awal pada prasiklus menunjukan nilai rata-rata kelas sebesar 58,39. pada siklus 

I rata-rata secara klasikal meningkat menjadi 66,38. Kemudian pada siklus II nilai 

rata-rata kelas meningkat menjadi 79,77. Angka tersebut bermakna terjadi 

peningkatan sebesar 20,17% dari siklus I dan siklus II. Hasil yang  dicapai pada 

siklus II sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu 70. 

Penelitian yang dilakukan Permana merupakan penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan kompetensi bercerita siswa kelas VII SMP, hal ini 

merupakan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal yang 

membedakan antara penelitian yang dilakukan Permana dengan peneliti adalah 

media yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar tersebut. Permana 

menggunakan media fotonovela, sedangkan peneliti menggunakan media film 

kartun sebagai upaya meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas VII. 
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Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka tersebut dapat diketahui bahwa 

penelitian mengenai keterampilan berbicara siswa sudah banyak dilakukan. 

Penelitian-penelitian tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan berbicara 

siswa dan mengetahui hasil evaluasi pembelajaran berbicara pada khususnya dan 

berbahasa pada umunya. Para peneliti telah menggunakan teknik maupun media 

yang bervariasi dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa baik pada 

tingkat SD, SMP, maupun SMA / SMK.  

Bertolak dari tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, secara tidak 

langsung penelitian-penelitian tersebut memberi isprirasi dan memotivasi peneliti 

untuk melakukan penelitian dengan permasalahan serupa. Meskipun penelitian 

mengenai kemampuan berbicara telah banyak dilakukan, tetapi peneliti tetap 

menganggap bahwa penelitian sejenis masih perlu dilakukan untuk menemukan 

berbagai alternatif teknik dalam membelajarakan kemampuan berbicara pada 

siswa. Hal ini mengingat kenyataan bahwa kemampuan berbicara siswa masih 

belum memuaskan. Berpijak pada fenomena tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian peningkatan kemampuan berbicara dengan menggunakan 

media film kartun pada Kompetensi Dasar bercerita pada siswa kelas VII F SMP 

N 1 Mandiraja. 

 

2.2 Kerangka Teoretis 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) hakikat 

berbicara, (2) tujuan berbicara, (3) jenis berbicara, (4) konsep dasar berbicara 

sebagai sarana komunikasi, (5) faktor keefektifan berbicara, (6) definisi cerita, (7) 
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kemampuan bercerita, (8) media pembelajaran (9) media film kartun, dan (10) 

manfaat media film kartun dalam pembelajaran. 

 

2.2.1 Hakikat Berbicara 

Kemampuan berbahasa merupakan sesuatu yang penting untuk dikuasai 

setiap orang. Dalam suatu masyarakat, setiap orang saling berhubungan dengan 

orang lain dengan cara berkomunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan 

berbahasa adalah salah satu unsur penting yang menentukan kesuksesan mereka 

dalam berkomunikasi. Salah satu aspek dalam kebahasaan adalah kemampuan 

berbicara. 

Dipaparkan oleh Tarmizi (2009) berbicara merupakan suatu proses 

penyampaian informasi, ide atau gagasan dari pembicara kepada pendengar. Si 

pembicara berdudukan sebagai komunikator, sedangkan pendengar sebagai 

komunikan. Informasi yang disampaikan secara lisan dapat diterima oleh 

pendengar apabila pembicara mampu menyampaikannya dengan baik dan benar. 

Dengan demikian, kemampuan berbicara merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi kemahiran seseorang dalam penyampaian informasi secara lisan. 

Dhietria (2007) juga menyatakan bahwa berbicara sebagai seni, ukuran 

baik atau tidaknya kemampuan berbicara dilihat dari isi dan cara 

penyampaiannya. Isi berkaitan dengan kriteria berbobot atau tidak, baru atau 

tidak, suatu hal yang disampaikan, sedangkan cara penyampaian mencakup 

bahasa, vokal, dan penampilan. Pageyasa (2004) menambahkan pendapat bahwa 

berbicara adalah berpikir. Oleh karena itu, kualitas tuturan sangat bergantung 
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kepada kemampuan berpikir otak. Agar kemampuan berpikir otak menjadi 

optimal dalam menghasilkan tuturan, kedua belah otak harus diaktifkan dan 

diseimbangkan kerjanya 

Dengan memperhatikan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud (ide, pikiran, 

isi hati) seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga 

maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Dalam proses komunikasi terjadi 

pemindahan pesan dari komunikator (pembicara) kepada komunikan (pendengar).  

 

2.1.1.1 Tujuan Berbicara 

Telah diuraikan sebelumnya bahwa berbicara merupakan salah satu 

kemampuan yang penting dalam menunjang berlangsungnya sebuah komunikasi 

dengan sesama. Berbicara selalu tidak jauh-jauh dengan bahasa, karena bahasa 

merupakan unsur penting dalam berkomunikasi dengan manusia yang lain. 

Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya komunikasi 

verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal menggunakan bahasa 

sebagai sarana, sedangkan komunikasi nonverbal menggunakan sarana gerak-

gerik seperti warna, gambar, bunyi bel, dan sebagainya. Komunikasi verbal 

dianggap paling sempurna, efisien, dan efektif. Berkaitan dengan standar 

kompetensi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SMP/MTs, berbicara 

mempunyai tujuan membina keterampilan berbahasa secara lisan dan tertulis serta 

dapat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dan sarana pemahaman 

terhadap IPTEK. 
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Diutarakan oleh Widi (2009) dalam makalahnya yang berjudul Dasar-

Dasar Berbicara bahwa tujuan berbicara adalah untuk menginformasikan, 

melaporkan, sesuatu hal pada pendengar. Sesuatu tersebut dapat berupa 

menjelaskan sesuatu proses, menguraikan, menafsirkan, atau menginterpretasikan 

sesuatu hal, memberi, menyebarkan, atau menanamkan pengetahuan, menjelaskan 

kaitan, hubungan, relasi antara benda, hal, atau peristiwa. 

Umumnya tujuan orang berbicara adalah untuk menghibur, 

menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, atau menggerakkan pendengarnya 

(Tarigan,et.al.1998). Dari pendapatnya tersebut dapat diketahui bahwa tujuan 

berbicara yang paling utama dan pertama adalah untuk berkomunikasi, dengan 

berbicara akan terjalin suatu hubungan secara lisan antara pembicara dan 

pendengar. Kebutuhan akan komunikasi yang efektif dianggap sebagai suatu yang 

esensial untuk mencapai keberhasilan dalam setiap individu, baik aktivitas 

individu maupun kelompok. Kemampuan berbicara yang baik sangat dibutuhkan 

dalam berbagai jabatan pemerintahan, swasta, juga pendidikan. Seorang 

pemimpin, misalnya, perlu menguasai kemampuan berbicara agar dapat 

menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program pembangunan. 

Seorang pedagang perlu menguasai kemampuan berbicara agar dapat meyakinkan 

dan membujuk calon pembeli. Demikian halnya pendidik, mereka dituntut 

menguasai kemampuan berbicara agar dapat menyampaikan informasi dengan 

baik kepada anak didiknya. 
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2.1.1.2 Jenis Berbicara 

Bila diperhatikan mengenai pengajaran bahasa, dapat diketahui terdapat 

berbagai jenis berbicara. Antara lain menurut Logan (dalam Widi 2009) minimal 

ada lima landasan yang digunakan dalam mengklasifikasi berbicara. 

(1) Situasi 

Aktivitas berbicara terjadi dalam suasana, situasi, dan lingkungan 

tertentu. Situasi dan lingkungan itu dapat bersifat formal atau resmi, mungkin 

pula bersifat informal atau tak resmi. Dalam situasi formal pembicara dituntut 

berbicara secara formal, sebaliknya dalam situasi tak formal, pembicara harus 

berbicara secara tak formal pula. Kegiatan berbicara yang bersifat informal 

banyak dilakukan dalam kehidupan manusia sehari-hari.  

(2) Tujuan 

Pada akhir pembicaraan, pembicara menginginkan respon dari 

pendengar. Umumnya tujuan orang berbicara adalah untuk menghibur, 

menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, atau menggerakkan pende-

ngarnya. Sejalan dengan tujuan pembicara tersebut Tarigan (1998:49-51) 

menambahkan klasifikasi berbicara menjadi lima jenis berikut ini. 

1) Berbicara menghibur, biasanya bernuansa santai, rileks, dan kocak. Soal 
pesan bukanlah tujuan utama. Dalam berbicara menghibur pembicara 
berusaha membuat pendengarnya merasa senang gembira dan bersukaria. 

2) Berbicara menginformasikan, bernuansa serius, tertib dan hening. Soal 
pesan merupakan pusat perhatian, baik pembicara maupun pendengar. 

3) Berbicara menstimulasi, juga bernuansa serius, kadang-kadang terasa 
kaku. Pembicara berkedudukan lebih tinggi dari pendengarnya. Status 
tersebut dapat disebabkan oleh wibawa, pengetahuan, pengalaman, atau 
fungsinya yang memang melebihi pendengarnya. 

4) Berbicara meyakinkan, berusaha membangkitkan semangat pendengarnya 
sehingga pendengar itu mengalami perubahan perilaku/sikap ke arah 
positif. 
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5) Berbicara menggerakkan, menuntut keseriusan baik pembicara maupun 
pendengarnya. Berbicara ini merupakan lanjutan dari berbicara 
meyakinkan. Jika dalam berbicara meyakinkan tujuannya mengarah pada 
kepentingan pribadi, maka berbicara menggerakkan bertujuan mencapai 
tujuan bersama. 

 
(3) Metode penyampaian 

Ada empat cara yang bisa digunakan orang dalam menyampaikan 

pembicaraannya, antara lain (1) penyampaian secara mendadak, (2) 

penyampaian berdasarkan catatan kecil, (3) penyampaian berdasarkan hafalan, 

dan 4) penyampaian berdasarkan naskah. 

(4)  Jumlah penyimak 

Komunikasi lisan melibatkan dua pihak, pendengar dan pembicara. 

Jumlah peserta yang berfungsi sebagai penyimak dalam komunikasi lisan 

dapat bervariasi misalnya satu orang, kelompok kecil, dan kelompok besar. 

(5) Peristiwa khusus 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menghadapi berbagai 

kegiatan. Sebagian dari kegiatan itu dikategorikan sebagai peristiwa khusus, 

istimewa, atau spesifik. Contoh kegiatan khusus itu adalah ulang tahun, 

perpisahan, perkenalan, pemberian hadiah.  

Fitrianto (2009) merinci jenis-jenis berbicara ke dalam beberapa kategori 

berikut ini. 

1) Pidato ialah berbicara di depan umum. Jika pembicaraan ini bersifat ilmiah 
disebut ceramah. 

2) Diskusi adalah pemberian jawaban atas pertanyaan atau pembicaraan serius 
tentang masalah objektif. Diskusi juga bisa disebut sebagai kegiatan tukar-
menukar pikiran dalam antar kelompok. 

3) Menyampaikan pengumuman ialah menyampaikan sesuatu yang layak 
diketahui khalayak ramai. Dalam menyampaikan pengumuman, hendaknya 
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volume suara sang penyampai lebih keras, intonasi tepat dan berpenampilan 
menarik. 

4) Berargumentasi merupakan penyampaian sesuatu yang berguna untuk 
mempertahankan pendapat. Dalam debat, terdapat dua kelompok, yaitu 
kelompok pro dan kontra. 

5) Bercerita adalah penyampaian cerita/dongeng dengan tujuan untuk 
menghibur, mengajarkan kebenaran dan keteladanan. Sebuah cerita 
hendaknya disampaikan dengan baik agar dapat membangkitkan imajinasi 
pendengarnya. 

6) Musyawarah merupakan pembicaraan sesuatu untuk mencapai kesepakatan 
bersama. Dalam musyawarah, perbedaan pendapat haruslah disatukan atau 
dicari jalan tengahnya. Jika hal ini kurang memungkinkan, maka digunakan 
cara pengambilan suara terbanyak atau votting. Sehingga dapat membentuk 
suatu kesimpulan. 

7) Wawancara adalah kemampuan berbahasa yang digunakan untuk 
mengumpulkan berita dari narasumber atau sumber berita. Hal ini dilakukan 
dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan 
kejelasan.  

 
Dari penjabaran jenis berbicara tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan 

bercerita termasuk dalam jenis bicara berlandaskan situasi yang mendukung. 

Situasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah situasi saat pembelajaran 

berlangsung. Siswa dikondisikan untuk menyimak film kartun yang diputarkan 

untuk kemudian diminta menceritakan sesuai imajinasi mereka.  

 

2.1.1.3 Konsep Dasar Berbicara sebagai Sarana Komunikasi 

Konsep dasar berbicara terkait sebagai sarana komunikasi dalam sembilan 

hal. 

(a)  Berbicara merupakan proses berkomunikasi  
Berbicara merupakan salah satu alat komunikasi terpenting bagi manusia untuk 

dapat menyatakan diri sebagai anggota masyarakat. 
(b) Berbicara dan menyimak merupakan kegiatan resiprokal 
Kegiatan berbicara dan menyimak saling mengisi, saling melengkapi. Tidak ada 

gunanya orang berbicara apabila tidak ada orang yang menyimaknya. Tidak 
mungkin orang menyimak apabila tidak ada orang yang berbicara. Karena 
itulah dikatakan kegiatan berbicara dan menyimak dua kegiatan yang 
resiprokal. 
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(c) Berbicara merupakan ekspresi yang kreatif 
Berbicara tidak sekadar alat mengkomunikasikan ide belaka, tetapi juga alat 

utama untuk menciptakan dan memformulasikan ide baru. 
(d) Berbicara adalah tingkah laku 
Berbicara merupakan simbolisasi kepribadian pembicara. Dalam kepribadian 

itulah terselip tingkah laku. Tingkah laku berbicara merupakan dinamika 
pembicara kepada kejadian di sekelilingnya, kepada pendengarnya, atau pada 
objek tertentu. 

(e) Berbicara merupakan tingkah laku yang dapat dipelajari 
Kemampuan berbicara merupakan kemampuan yang mekanistik. Semakin 

berlatih semakin dikuasai kemampuan itu. Tidak ada orang yang langsung 
terampil berbicara tanpa melalui proses latihan. Kemampuan berbicara harus 
dibina melalui latihan berikut a)pelafalan, b)pengontrolan suara, 
c)pengendalian diri, d)pengontrolan gerak-gerik tubuh, e)pemilihan kata, 
kalimat, dan pelafalannya, f)pemakaian bahasa yang baik dan santun, 
g)pengorganisasian ide, h)berbicara distimulasi oleh pengalaman,semakin 
banyak pengalaman yang dimiliki, semakin tinggi motivasi untuk berbicara. 

(f) Berbicara merupakan alat untuk memperluas cakrawala 
Melalui kegiatan berbicara, seseorang akan mencari, mengamati, dan memahami 

lingkungannya. Melalui pengamatan, kesadaran, dan keterlibaran dengan 
lingkungan seorang akan belajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. 

(g) Berbicara adalah pancaran kepribadian 
Pada hakikatnya, berbicara melukiskan apa yang ada di hati, pikiran, perasaan, 

keinginan, dan idenya. 
(h) Berbicara merupakan kemampuan linguistik dan lingkungan 
Manusia adalah produk dari lingkugan. Apabila dalam lingkungan hidupnya 

siswa sering berbicara dan lingkungan itu selalu menyediakan kesempatan 
untuk belajar dan berlatih berbicara . hal ini berarti orang tersebut mempunyai 
kemampuan linguistik yang memadai yang didukung oleh lingkungan ia 
berada (Yuniawan,2002) 

 
Kemampuan berbicara adalah tingkah laku yang harus dipelajari, baru bisa 

dikuasai. Anak-anak harus belajar berbicara dari manusia sekitarnya. Semua pihak 

turut membantu si anak belajar berbicara. Pihak yang paling berkompeten, efektif, 

berperan dalam mengajari anak agar memiliki kemampuan berbicara adalah guru. 

Guru sebagai orang tua dalam dunia pendidikan formal paling mengetahui, 

memahami, dan menghayati betapa pentingnya kemampuan berbicara bagi anak 

didiknya untuk dapat terjun dalam masyarakat luas dengan baik. Guru juga tahu 

bagaimana menciptakan lingkungan yang merangsang, waktu yang tepat, cara 
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menstimulasi, membimbing, dan melatih siswa berbicara  yang tentunya 

disesuaikan dengan tingkat siswa. 

 

2.1.1.4 Faktor Keefektifan Berbicara 

Faktor-faktor sebagai penunjang keefektifan berbicara untuk menjadi 

pembicara yang baik, seseorang pembicara selain harus memberikan kesan bahwa 

ia menguasai masalah yang dibicarakan, juga harus memperhatikan kesan bahwa 

ia memperhatikan kebenaran. Keefektifan bercerita dipengaruhi oleh beberapa 

faktor berikut ini. 

(a) Ketepatan Ucapan 

 Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa 

yang tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat, dapat mengalihkan 

perhatian pendengar. Sudah tentu pola ucapan dan artikulasi yang kita 

gunakan tidak selalu sama. Masing-masing kita mempunyai gaya tersendiri 

dan gaya bahasa yang kita pakai berubah-ubah sesuai dengan pokok 

pembicaraan, perasaan, dan sasaran. Namun, kalau perbedaan atau perubahan 

itu terlalu mencolok sehingga menjadi suatu penyimpangan, maka keefektifan 

komunikasi akan terganggu. 

 

(b)  Penempatan Tekanan, Nada, Sendi, dan Durasi yang Sesuai 

 Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi akan merupakan daya tarik tersendiri 

dalam berbicara. Bahkan kadang-kadang merupakan faktor-faktor penentu. 

Walaupun maslah yang dibicarakan kurang menarik, dengan penempatan 
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tekanan, nada, sendi dan durasi yang sesuai, akan menyebabkan masalahnya 

menjadi menarik. Sebaliknya jika penyampaiannya datar saja, hampir dapat 

dipastikan akan menimbulkan kejemuan dan kefektifan berbicara tentu 

berkurang. 

c)   Pilihan kata (diksi) 

 Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas maksudnya mudah 

dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. Pendengar akan lebih 

terangsang dan akan lebih paham, kalau kata-kata yang digunakan adalah 

kata-kata yang sudah dikenal pendengar. Kata-kata yang belum dikenal 

memang membangkitkan rasa ingin tahu, tetapi akan menghambat kelancaran 

berkomunikasi. 

d)  Ketepatan Sasaran Pembicaraan 

 Hal ini menyangkut pemakaian kalimat. Pembicaca yang menggunakan kalimat 

efektif akan memudahkan pendengar penangkap pembicaraannya. Susunan 

penutur kalimat ini sangat besar pengaruhnya terhadap keefektifan 

penyampaian. Seorang pembicara harus mampu menyusun kalimat efektif, 

kalimat yang mengenai sasaran, sehingga mampu menimbulkan pengaruh, 

meninggalkan kesan, atau menimbulkan akibat. 

Faktor lain yang mempengaruhi keefektifan berbicara yaitu persiapan 

mental. “Maju tanpa persiapan, mundur tanpa kehormatan”. Hal tersebut dapat 

terjadi jika seorang pembicara hanya mengandalkan materi yang akan dibicarakan 

tanpa mengindahkan persiapan mental kendati persiapan mental juga terkait 

dengan persiapan materi. Untuk membangun kesiapan mental dalam berbicara di 
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depan publik, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengurangi ketegangan 

fisik dengan cara melakukan senam ringan. Cara lain adalah dengan datang ke 

tempat pertemuan lebih awal. Dengan demikian, pembicara dapat mengetahui 

situasi dan kondisi lebih dahulu.  

Untuk mendukung agar keefektifan berbicara tercapai maka seorang 

pembicara harus memperhatikan faktor-faktor kebahasaan dan nonkebahasaan 

seperti yang telah dipaparkan, meliputi ketepatan ucapan, diksi, materi, dan 

persiapan mental 

 

2.2.2 Definisi Cerita 

 Cerita adalah sejenis hiburan yang murah, yang kehadirannya amat 

diperlukan sebagai bumbu dalam pergaulan. Pertemuan akan terasa kering dan 

gersang tanpa kehadiran cerita. Kisah-kisah lama pada umumnya memiliki tema 

hitam putih, artinya kebenaran dan keluhuran budi yang dipertentangkan dengan 

kebatilan akan selalu dimenangkan. Disitulah pencerita mengajarkan nilai luhur 

yang bersifat universal, sekaligus menghadirkan tokoh protagonis sebagai model 

keteladanan.  

Cerita adalah salah satu bentuk karya sastra yang hanya bisa dibaca atau 

hanya didengar oleh orang yang tidak bisa membaca (Subyantoro 2007:10). 

Dalam cerita ada beberapa hal pokok yang tak dapat dipisahkan, yaitu karangan, 

penceritaan, pencerita, dan penyimakan serta penyimak. Cerita anak akan 

menyenangkan apabila pengarang, pencerita, dan penyimaknya sama-sama baik. 

Baik yang dimaksud di sini dapat mencakupi baik secara fisik dan mental. Jika 
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salah satu, baik dari pencerita ataupun penyimak mengalami kekurangan fisik, 

kurang bisa mendengarkan dengan baik, misalnya, maka pesan atau isi cerita tidak 

dapat tersampaikan secara baik pula, atau jika si pencerita mengamali gangguan 

berbicara seperti gagu atau yang lain, maka dapat dipastikan pula penyimak akan 

mengalami kesulitan untuk menerima cerita tersebut. Hal lain dapat berasal dari 

lingkungan, situasi, dan kondisi. Lingkungan, situasi, dan kondisi yang kurang 

mendukung dapat memberi dampak kurang baik pula pada si pencerita sehingga 

cerita tak dapat tersampaikan dengan baik. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat penegasan bahwa cerita 

adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal (peristiwa, 

kejadian,dsb.); karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau 

penderitaan seseorang, baik yang sungguh-sungguh atau hanya rekaan belaka 

(Tim penyusun KBBI 2003:210). Artinya, cerita adalah sebuah runtutan kisah 

sesuatu hal yang dilisankan oleh seseorang. Cerita mengandung sebuah informasi, 

informasi tersebut dapat berupa pengalaman/hal-hal menarik yang pernah dialami 

pencerita. Cerita adalah suatu bentuk ungkapan yang disampaikan secara lisan 

dengan pilihan kata dan ekspresi  yang tepat.  

Bimo (2009) menambahkan, cerita adalah rangkaian peristiwa yang 

disampaikan, baik berasal dari kejadian nyata (nonfiksi) ataupun tidak nyata 

(fiksi). Untuk menjadi pencerita yang baik dibutuhkan persiapan dan latihan. 

Persyaratan yang perlu diperhatikan, antara lain (1) penguasaan dan penghayatan 

cerita, (2) penjelasan dengan situasi dan kondisi, (3) pemilihan dan penyusunan 

kalimat, (4) pengekspresian yang alami, dan (5) keberanian. 
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Menurut para ahli pendidikan, bercerita kepada anak-anak memiliki 

beberapa fungsi yang amat penting, yaitu:  

a) membangun kedekatan emosional antara pendidik dengan anak, 

b) media penyampai pesan/nilai mora dan agama yang efektif, 

c) pendidikan imajinasi/fantasi, 

d) menyalurkan dan mengembangkan emosi, 

 e) membantu proses peniruan perbuatan baik tokoh dalam cerita, 

f) memberikan dan memperkaya pengalaman batin, 

g) sarana hiburan dan penarik perhatian, 

h) menggugah minat baca,dan 

i) sarana membangun watak mulia. 

Cerita anak-anak dibedakan berdasarkan isinya, bentuk penulisannya, 

fungsinya, dan bahannya. Berdasarkan isinya cerita dapat berasal dari sastra 

tradisional, fantasi modern, fiksi realistis, fiksi sejarah, dan puisi. Cerita 

berdasarkan subtansi atau isi cerita yang berasal dari sastra tradisional adalah 

mita, legenda, dan dongeng. Mite, cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar 

terjadi serta dianggap suci oleh yang mempunyai cerita. Legenda, prosa rakyat 

yang mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan mite, yaitu dianggap pernah terjadi 

tetapi tidak dianggap suci. Dongeng, prosa rakyat yang tidak dianggap benar-

benar terjadi oleh yang mempunyai cerita dan tidak terkait oleh waktu ataupun 

tempat. Menurut bentuk penulisannya, cerita diklasifikasikan berdasarkan buku 

bacaan bergambar (picture book), komik, buku ilustrasi, dan novel. Dilihat dari 

fungsinya ada pula buku untuk pemula yang disebut sebagai konsep, buku 
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partisipasi dan toybooks. Bila dilihat dari bahannya, buku untuk pemula ada pula 

yang terbuat dari kain, plastik,  dan karton tebal. Pembahasan cerita anak-anak 

dalam penelitian ini lebih pada difokuskan pada subtansi atau isi cerita. Peneliti 

mengambil cerita jenis fantasi modern untuk menunjang kemampuan bercerita 

dari media film kartun yang keberadaannya dekat dengan kehidupan anak-anak. 

Bertolak dari beberapa definisi Subyantoro (2007:10); Balai Pustaka 

(2003:210); dan Bimo (2009) seputar cerita dapat diambil simpulan bahwa cerita 

merupakan serangkaian informasi atau pesan baik dalam bentuk sastra maupun 

nonsastra, rekaan ataupun nyata yang berupa ungkapan dari sebuah peristiwa atau 

perbuatan yang biasanya disampaikan secara lisan serta mengandung manfaat 

intelektual dan emosional. 

 

2.2.3 Kemampuan Bercerita 

Bercerita merupakan strategi pembelajaran berbicara yang dapat dikatakan 

sudah kuno, tetapi kebermanfaatnya masih cukup ampuh sampai saat ini. Kegiatan 

bercerita yang biasanya dilakukan guru secara berangsur-angsur diganti menjadi 

siswalah yang melakukan kegiatan bercerita. Materi cerita disesuaikan dengan 

tingkat pengalaman jiwa siswa, misalnya berangkat dari pengalaman pribadinya, 

kemudian berangsur-angsur ke cerita sastra. Kegiatan bercerita dapat memberikan 

hiburan dan merangsang imajinasi siswa. 

Kegiatan bercerita ini menambah kemampuan berbahasa lisan siswa secara 

terorganisasi dan membantu menghayati karakter tokoh cerita. Bercerita lebih dari 
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sekadar membacakan cerita. Dalam bercerita kita juga menghidupkan kembali 

kisah baik tulisan ataupun lisan dengan beragam kemampuan. 

Bercerita dapat diartikan menuturkan sesuatu hal misalnya terjadinya 

peristiwa, perbuatan, dan kejadian baik yang sesungguhnya maupun yang rekaan. 

Sejak zaman dahulu leluhur kita mempunyai kebiasaan bercerita secara lisan. 

Tukang cerita dan pelipur lara mendapat tempat terhormat di hati masyarakat. 

Sayang budaya baca tulis yang masuk ke Indonesia bersama-sama dengan 

masuknya peradaban modern telah menggeser kedudukannya. 

Meskipun demikian, orang yang mahir bercerita tetap diperlukan. Guru 

atau orang tua yang mahir bercerita akan disenangi oleh anak didik. Melalui cerita 

dapat pula dijalin hubungan yang akrab dan hangat. Di samping itu, ada tiga 

manfaat yang dapat dipetik dari bercerita, yaitu (1) memberikan hiburan, (2) 

mengajarkan kebenaran, dan (3) memberikan keteladanan atau model. 

Menurut Heri Hidayat (dalam Ellafaridatizen 2008) bercerita dikatakan 

sebagai aktivitas menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan, 

pengalaman atau suatu kejadian yang sungguh-sungguh terjadi maupun hasil 

rekaan. Bercerita dikatakan sebagai menuturkan, yaitu menyampaikan gambaran 

atau deskripsi suatu kejadian.  

Pengertian lain disumbangkan oleh Subyantoro (2007:14), menurutnya 

bercerita adalah pemindahan cerita dari pencerita kepada penyimak atau 

pendengar. Bercerita merupakan suatu seni yang alami sebelum menjadi sebuah 

keahlian/kemampuan, karena kemampuan bercerita yang terjadi secara alami akan 
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lebih kuat dari pada sekolah/kursus bercerita. Namun demikian kemampuan 

bercerita tersebut dapat dikembangkan melalui berlatih dengan sungguh-sungguh. 

Sebelum bercerita, pendidik harus memahami terlebih dahulu tentang 

cerita apa yang hendak disampaikannya, tentu saja disesuaikan dengan tingkat 

siswa. Agar dapat bercerita dengan tepat, pendidik harus mempertimbangkan 

materi ceritanya. Pemilihan cerita antara lain ditentukan oleh beberapa aspek 

berikut ini.  

a) Pemilihan tema dan judul yang tepat 

Bagaimana cara memilih tema cerita yang tepat berdasarkan usia anak? Seorang 

pakar psikologi pendidikan bernama Charles Buhler mengatakan bahwa anak-

anak hidup dalam alam khayal. Anak-anak menyukai hal-hal yang fantastis, 

aneh, yang membuat imajinasinya “menari-nari”. 

b) Suasana (situasi dan kondisi) 

Suasana disesuaikan dengan acara/peristiwa yang sedang atau akan berlangsung. 

Pendidik dituntut untuk memperkaya diri dengan materi cerita yang 

disesuaikan dengan suasana. Jadi selaras materi cerita dengan acara yang 

diselenggarakan, bukan satu atau beberapa cerita untuk segala suasana. 

Dari paparan tersebut dapat diambil simpulan bahwa bercerita merupakan 

suatu proses penyampaian sebuah cerita secara lisan dari si pencerita pada 

pendengar. Dapat diketahui bahwa dengan kemampuan bercerita, seseorang dapat 

menyampaikan berbagai macam bentuk cerita atau ungkapan perasaan hati dan 

pengalaman oleh si penceritanya berdasarkan apa yang dialami, dirasakan, dilihat, 

dibaca, dan ungkapan kemauan/keinginan, membangkitkan pengalaman yang 
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diperoleh. Kemampuan bercerita tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran 

berbicara, karena bercerita merupakan salah satu teknik dalam pembelajaran 

berbicara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Pada dasarnya tujuan 

pembelajaran Bahasa Indonesia adalah agar siswa mampu menggunakan bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar dalam berbagai peristiwa maupun kebutuhan 

komunikasi, baik secara lisan maupun tulis, serta mempunyai sikap positif 

terhadap pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 

 

2.2.4 Media Pembelajaran 

Untuk mengatasi kemungkinan hambatan-hambatan yang terjadi selama 

proses penafsiran dan agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, maka 

sedapat mungkin dalam penyampaian pesan (materi ajar) dibantu dengan 

menggunakan media pembelajaran. Diharapkan dengan pemanfaatan sumber 

belajar berupa media pembelajaran, proses komunikasi dalam kegiatan 

pembelajaran berlangsung lebih efektif dan efisien.  Ardiani (2008) memaparkan 

bahwa istilah media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Pengertian umumnya 

adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi 

kepada penerima informasi. 

Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, 

yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari 

sumber belajar ke penerima pesan belajar (siswa). Sebagai penyaji dan penyalur 

pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajiakan 
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informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan 

dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media 

meskipun tanpa keberadaan guru. 

Tujuan utama penggunaan media adalah agar pesan atau informasi yang 

dikomunikasikan tersebut dapat terserap secara maksimal mungkin oleh para 

siswa sebagai penerima informasi. Film merupakan salah satu media 

pembelajaran, dengan demikian film dapat digunakan oleh guru untuk 

menumbuhkan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. 

Penggunaan media film dapat menumbuhkan rasa keingintahuan siswa mengenai 

peristiwa yang terjadi dibalik sebuah film yang dilihatnya, sehingga akhirnya 

siswa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Untuk lebih menarik lagi media film 

ini disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa maka digunakan media film 

kartun. Sejauh ini film kartun banyak disukai anak-anak. Penggunaan media film 

memiliki berbagai kegunaan dalam proses pembelajaran. 

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media memiliki arti yang sangat 

penting, karena dalam kegiatan pembelajaran ketidakjelasan bahan yang 

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara guna 

menjelaskan maksud dari sebuah konsep. Media dapat mewakili sesuatu hal yang 

guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan bahan 

dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. 

Mustikasari (2008) memaparkan beberapa manfaat media pembelajaran 

berikut ini. 

a) Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan 
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Dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antarguru dapat 
dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi diantara 
siswa dimanapun berada. 

b) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik  
Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan dan warna, 

baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk 
menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton dan tidak 
membosankan.  

c) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif  
Dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif, sedangkan 

tanpa media guru cenderung bicara satu arah.  
d) Efisiensi dalam waktu dan tenaga  

Dengan media tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan 
waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi 
ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan 
media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran.  

e) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa  
Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih 

mandalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi verbal dari guru saja, 
siswa kurang memahami pelajaran, tetapi jika diperkaya dengan kegiatan 
melihat, menyentuh, merasakan dan mengalami sendiri melalui media 
pemahaman siswa akan lebih baik.  

f) Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan 
saja. 

Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat 
melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun 
tanpa tergantung seorang guru.Perlu kita sadari waktu belajar di sekolah 
sangat terbatas dan waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah.  

g) Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses 
belajar  

Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk 
mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu 
pengetahuan.  

h) Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif  
Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak mamiliki waktu untuk 

memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu 
kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan 
lain-lain. 

 
Secara umum  media pembelajaran mempunyai fungsi sebagai berikut. 
 

(1)Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, (2) 
mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, dan (3) dengan 
menggunakan media  pembelajaran secar tepat dan bervariasi dapat mengatasi 
sikap pasif peserta didik (www.mtsn2ska.com). 
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

merupakan alat bantu dalampembelajaran yang memiliki manfaat utama yaitu 

untuk memperlancar interaksi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar 

sehingga lebih efisien dan efektif. Manfaat lain dari penggunaan media 

pembelajaran adalah dapat meningkatkan proses dan hasil belajar yang berkenaan 

dengan taraf berpikir siswa. Taraf berpikir siswa dimulai dari yang konkret 

menuju yang abstrak, dari yang sederhana menuju yang kompleks. Dalam 

hubungan ini penggunaan media pembelajaran berkaitan erat dengan tahapan-

tahapan berpikir siswa sehingga tepat penggunaan media pembelajaran 

disesuaikan dengan kondisi siswa sehingga hal-hal yang abstrak dapat menjadi 

konkret. 

 

2.2.5  Media Film Kartun 

Film sebagai media grafis, juga termasuk media visual yang mana untuk 

mencerap makna yang dikandungnya dengan menggunakan indera penglihatan 

dan pesan yang ada dituangkan ke dalam simbol-simbol kominikasi visual 

(Kustiono 2009: 63). Menurut bentuknya, media film termasuk media grafis yang 

dapat diproyeksikan karena media dibuat di atas bidang transparan, artinya bidang 

yang tembus cahaya, yang terproyeksikan dalam bidang layar dengan alat 

proyektor. Perancangan film juga dari pengembangan instruksional, terutama 

terhadap tujuan yang akan dicapai. Di samping itu, tidak boleh melupakan 

karakteristik media film itu sendiri, karakteristik siswa, sifat pesan, dan prosedur 

penggunaanya 
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Film kartun biasa disebut juga dengan animasi. Kartun sendiri berasal dari 

kata Cartoon, yang artinya gambar yang lucu. Dapat dikatakan bahwa kartun 

atauanimasi merupakan film berupa gambar hasil pengolahan tangan yang dibuat 

menjadi gambar yang bergerak. Contohnya banyak sekali, baik yang di TV 

maupun di Bioskop. Misalnya: Looney Tunes, Pink Panther, Tom and Jerry, 

Scooby Doo, Doraemon, Mulan, Lion King, Brother Bear, Spirit, dan banyak lagi. 

Karena animasi adalah membuat gambar kelihatan hidup, sehingga kita bisa 

mempengaruhi emosi penonton menjadi turut merasa sedih, ikutan menangis, 

jatuh cinta, kesal, gembira bahkan tertawa terbahak-bahak. Film kartun atau 

animasi dekat sekali dengan kehidupan anak-anak, untuk itu penggunaan media 

ini diduga dapat membangkitkan gairah belajar siswa dalam pembelajran 

bercerita.  

 

2.2.6 Manfaat Film Kartun sebagai Media Pembelajaran 

Setiap pembuatan film kartun selain mengedepankan unsur hiburan dan 

bisnis, terdapat sisipan pesan moral dari penciptanya. Ada yang jelas kelihatan, 

ada pula yang tersamar. Ada yang nilai kadarnya tinggi ada pula yang hanya 

sedikit. Adapun pesan-pesan moral yang terdapat pada film-film kartun antara lain  

kejujuran, suka menolong, ketegasan, percaya diri, pantang menyerah, santun, 

kesatria, dsb. Beberapa contoh film kartun yang sering ditonton dan disukai anak-

anak dan mengandung unsur mendidik budi pekerti, misalnya Sponge Bob 

(persahabatan), Dora The Explorer (petualangan), Scoobe Doo (pemberantas 
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kejahatan),  Avatar The Legend (perjuangan dan kepahlawanan), Kungfu Panda 

(belajar hidup) dan lain-lain. 

Media film kartun dalam pembelajaran bermanfaat, sebagai berikut (1) 

penggunaan media film kartun dalam pengajaran dapat merangsang minat atau 

perhatian siswa, dan (2) film kartun yang dipilih dapat diadaptasi secara tepat 

membantu siswa memahami dan mengingat informasi bahan-bahan verbal yang 

menyertainya. Namun, penggunaan media film kartun dalam pembelajaran juga 

memiliki beberapa kelemahan di antaranya (1) tidak semua sekolah memiliki alat 

untuk menayangkan media elektronik seperti media film kartun, (2) biaya yang 

dikeluarkan cukup mahal untuk menyediakan alat dan medianya, dan (3) 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan media, sehingga perlu 

pemahaman yang cukup untuk menyiapkan dan menggunakannya. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Berbicara merupakan salah satu keterampilan yang ada dalam Kurikulum 

Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) SMP. Bercerita merupakan salah satu 

keterampilan berbicara yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang 

lain. Dengan keterampilan bercerita, seseorang dapat menyampaikan berbagai 

macam cerita, ungkapan berbagai perasaan sesuai dengan apa yang dialami, 

dirasakan, dilihat, dibaca, dan ungkapan kemauan dan keinginan membagikan 

pengalaman yang diperoleh. 

Agar proses pembelajaran bercerita dapat berjalan dengan baik, guru dapat 

menggunakan media pembelajaran bercerita yang variatif serta sesuai dengan 
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pembelajaran yang dilakukan. Salah satu di antaranya adalah dengan 

menggunakan media film kartun karena dengan media tersebut dapat menarik 

perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran bercerita. Media film kartun juga 

berfungsi untuk membantu siswa memperoleh kemudahan ketika bercerita. 

Dengan media ini siswa dibantu mempermudah menceritakan kembali apa yang 

baru saja dilihatnya dengan urutan cerita yang runtut mulai dari awal sampai pada 

pesan yang disampaikam dalam film, sehingga jika ada yang salah, siswa lain 

dapat membenarkan. dalam penelitian ini digunakan film kartun Tom and Jerry 

dan Micky Mouse dengan alasan (1) film kartun-film kartun tersebut sudah dikenal 

oleh sebagian besar siswa, (2) tidak menggunakan dialog yang berlebihan 

sehingga menyulitkan siswa dalam mengingat informasi, dan (3) film kartun 

tersebut dirasa cukup menarik perhatian siswa dengan jalan ceritanya yang lucu 

dan sesuai dengan tingkat usia mereka. 

Hal itu dilakukan agar pembelajaran bercerita memberikan pengalaman 

baru bagi siswa. Dengan demikian, terciptalah pembelajaran bercerita yang 

menarik bagi siswa. Pembelajaran keterampilan bercerita melalui media film 

kartun yang dilakukan oleh peneliti diharapkan agar semua masalah pembelajaran 

bercerita dalam kelas dapat teratasi. Semua hal tersebut diharapkan akan 

meningkatkan keterampilan bercerita siswa. Skema tentang kerangka berpikir ini 

akan disajikan sebagai berikut. 
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Latar Belakang : 

1. Pentingnya kemampuan berbicara 

2. Rendahnya kemampuan bercerita 

3.   Perlunya penggunaan media film 

kartun 

Rumusan Masalah : 

1. Peningkatan keterampilan bercerita  

dengan menggunakan media film 

kartun 

2. Perubahan perilaku belajar siswa 

Metode : 

1.Pemutaran media film kartun 

2.Siswa berkelompok untuk 

mendiskusikan identifikasi cerita 

3.Siswa berkompetisi bercerita  

4.Penilaian berdasarkan hasil tes 

Teori : 

1. Berbicara adalah penyampaian 

maksud (ide, pikiran, isi hati) 

seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa lisan sehingga 

maksud tersebut dapat dipahami oleh 

orang lain. Dalam proses 

komunikasi terjadi pemindahan 

pesan dari komunikator (pembicara) 

kepada komunikan (pendengar). 

2. Bercerita adalah proses 

penyampaian cerita dari si 

pencerita pada penyimak. 

3. Media film kartun  berfungsi   

untuk membantu siswa 

memperoleh kemudahan ketika 

becerita. 

Hasil : 

Meningkatnya keterampilan 

bercerita menggunakan media film 

kartun dan perubahan perilaku 

belajar siswa 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir yang peneliti paparkan, diduga bahwa 

panggunaan media film kartun dalam pembelajaran bercerita dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara pada siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja. Dengan 

demikian, hipotesis penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan berecrita 

siswa dengan bantuan media film kartun. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas dilakukan di dalam kelas pada waktu berlangsungnya 

kegiatan belajar-mengajar untuk suatu pokok bahasan tertentu pada suatu mata 

pelajaran. Suyanto (dalam Subiantoro 2009:7) mendefinisikan penelitian tindakan 

kelas sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan 

tindakan–tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan 

praktik–praktik pembelajaran di kelas secara professional. 

PTK merupakan penelitian yang bersifat reflektif, artinya dalam proses 

pembelajaran peneliti berperan ganda yaitu selain sebagai peneliti sekaligus 

sebagai peneliti yang harus memikirkan dan mendapatkan informasi apa dan 

mengapa suatu dampak terjadi di kelas. Dari pemikiran tersebut, kemudian 

dicarikan suatu pemecahan masalah melalui tindakan-tindakan tertentu guna 

meningkatkan hasil belajar yang lebih baik. 

  Penelitian ini direncanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. 

Pelaksanaan antara siklus I dan siklus II saling berkaitan. Siklus II merupakan 

penyempurnaan dari pelaksanaan siklus I. Akan tetapi, tidak tertutup 

kemungkinan siklus tambahan pun dapat terjadi jika dalam siklus II belum 

mencapai target atau hasil yang diharapkan. Dalam satu siklus terdiri atas empat 

langkah, yaitu (a) perencanaan (planning), (b) aksi atau tindakan (acting), (c) 
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observasi (observing), dan (d) refleksi (reflecting). Hubungan antarkedua siklus 

tersebut tampak dalam bagan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

(John Elliot dalam Subyantoro, 2009:10)) 

Gambar 1 Hubungan Antara Siklus I dan Siklus II 

Observasi awal dilakukan sebelum peneliti melakukan siklus I dan siklus II. 

Observasi awal dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi kondisi siswa 

dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung dan kesulitan yang dialami oleh 

siswa. Dengan demikian, penelitian dapat berjalan dengan baik dan alami. 

 Perencanaan pada siklus meliputi dua hal, yaitu perencanaan umum dan 

perencanaan khusus. Perencanaan umum adalah perencanaan yang meliputi 

keseluruhan aspek yang berhubungan dengan penelitian tindakan kelas. 

Perencanaan khusus dimaksudkan untuk menyusun rancangan dari sikus per 

siklus. Perencanaan khusus terdiri atas perencanaan ulang atau revisi perencanaan. 

Pelaksanaan 

perencanaan 

Refleksi 

Perencanaan 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

Refleksi 

Pengamatan Siklus I

Siklus II
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Perencanaan ini berkaitan dengan pendekatan pembelajaran, metode 

pembelajaran, teknik pembelajaran, media dan lain sebagainya. Dalam 

perencanaan ini peneliti berkonsultasi dan bekerjasama dengan peneliti mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII F, khususnya dalam menyusun rencana 

pembelajaran. Selain itu, peneliti juga bekerjasama dalam menentukan dan 

memilih alokasi waktu yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Hal ini 

dilakukan agar perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran lebih baik. 

Implementasi tindakan merupakan realisasi dari suatu tindakan yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan tindakan dari suatu tindakan yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Pelaksanan tindakan membutuhkan peran aktif antara 

siswa dan peneliti. Kedua hal itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan oleh peneliti pembantu dan peneliti 

mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII F SMP N 1 Mandiraja. Pengamatan 

dilakukan dengan mencatat semua hal yang terjadi di kelas yang sedang diteliti. 

Pengamatan tersebut tertuju pada situasi kelas, perilaku atau sikap siswa, dan 

penyajian materi. 

Refleksi dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung dengan cara 

kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud adalah dengan melakukan diskusi antara 

siswa dan peneliti tentang berbagai masalah yang terjadi di kelas penelitian. 

Refleksi ini dilaksanakan setelah perilaku tindakan dan hasil observasi. Hasil dari 

refleksi ini kemudian dijadikan acuan langkah perbaikan pada tindakan 

sebelumnya dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.  
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3.1.1  Proses Tindakan Siklus I 

Proses tindakan siklus I terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan dilakukan sebagai upaya memecahkan permasalahan 

yang ditemukan pada refleksi awal dan segala hal yang perlu dilakukan pada 

tahap tindakan. Dengan adanya perencanaan, tindakan pembelajaran yang 

dilakukan akan lebih terarah. Dalam tahap ini dilakukan penyusunan rencana 

kegiatan, dengan menentukan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk 

memecahkan masalah. Rencana yang dilakukan tentunya terkait penyusunan 

proses pembelajaran bercerita dengan media film kartun. Namun, sebelum 

menyusun langkah-langkah dalam tahap perencanaan, peneliti melakukan 

observasi pembelajaran bercerita pada siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja. 

Hasil observasi tersebut kemudian digunakan sebagai masukan dalam menyusun 

langkah selanjutnya. Untuk satu pertemuan, peneliti menyiapkan instrumen 

penelitian berupa lembar observasi untuk mengetahui bagaimana kondisi belajar 

mengajar di kelas ketika media film kartun tersebut diterapkan. Selain 

menggunakan lembar observasi, tahap perencanaan ini juga menggunakan 

pedoman dokumentsi, jurnal, dan wawancara untuk mendapatkan informasi 

terkait proses pembelajaran kemampuan bercerita melalui menggunakan media 

film kartun. 

 



47 

 

3.1.1.2 Tindakan  

Dalam tahap tindakan, kegiatan dilakukan dengan melaksanakan skenario 

pembelajaran yang telah direncanakan. Tahap tindakan dilakukan dalam dua kali 

pertemuan tiap siklusnya. Langkah-langkah tindakan siklus I dalam penelitian ini 

menempuh tahapan berikut ini. 

(1) Kegiatan Awal 

Dalam tahap ini peneliti mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti 

pembelajaran, menjelaskan indikator yang harus dikuasai siswa dalam 

pembelajaran bercerita yairu mampu bercerita dengan runtut, lancar, intonasi 

tepat, dan ekspresi yang sesuai, menjelaskan tujuan pembelajaran terkait dengan 

indikator yang akan dicapai, menjelaskan manfaat pembelajaran yang akan 

diajarkan.  

(2) Kegiatan Inti 

Pertemuan pertama dalam siklus ini peneliti mengelompokkan siswa ke dalam 

beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri atas empat siswa, hal ini dilakukan 

dengan tujuan memudahkan siswa berdiskusi dan bekerjasama dalam 

menyelesaikan persoalan dalam pembelajaran. Kemudian, peneliti menjelaskan 

materi bercerita dan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran seperti hal-hal apa 

saja yang harus dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran tersebut, apa saja yang 

akan menjadi bahan penilaian dalam bercerita, dan bagaimana bercerita yang baik. 

Langkah berikutnya peneliti memutarkan film kartun Tom and Jerry 

(www.youtube.com) melalui proyektor, siswa memperhatikan dan mengamati 

bagaimana jalannya cerita. berikutnya, setelah film kartun Tom and Jerry selesai 
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diputarkan siswa dan peneliti melakukan tanya jawab seputar cerita yang baru 

diputarkan kemudian siswa mulai menyusun sebuah cerita yang baru saja 

diputarkan. Peneliti membagikan lembar kerja siswa yang berisi kerangka kerja 

cerita yang terdiri atas kolom cerita awal, kolom cerita inti, kolom cerita akhir, 

dan kolom cerita keseluruhan yang nantinya diisi oleh siswa sesuai dengan 

pemahamannya masing-masing, serta pemberian rubrik penilaian yang berisi 

aspek-aspek yang harus dikuasai siswa dalam bercerita yang baik. Pembagian 

lembar kerja tersebut untuk didiskusikan oleh siswa dalam kelompoknya masing-

masing. Siswa secara berkelompok mendiskusikan indentifikasi cerita dan pokok-

pokok cerita dari film kartun yang baru diputarkan.  

Kemudian, pada pertemuan kedua, peneliti kembali mengelompokan siswa 

sesuai dengan pertemuan sebelumnya, kemudian peneliti memutarkan kembali 

film kartun Tom and Jerry guna mengingatkan kembali siswa pada cerita yang 

akan dibawakan. Selanjutnya, peneliti mengadakan kompetisi bercerita dengan 

melibatkan peran siswa dalam memberi penilaian pada setiap penampilan 

temannya. 

(3) Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup peneliti bersama siswa melakukan refleksi dan 

simpulan pembelajaran. Peneliti membagikan jurnal kepada siswa untuk diisi 

mengenai tanggapan siswa terhadap pembelajaran bercerita dengan menggunakan 

media film kartun Tom and Jerry. 
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3.1.1.3 Pengamatan 

Selama penelitian berlangsung peneliti melakukan pengamatan terhadap 

kegiatan siswa dalam proses pembelajaran. Melalui lembar observasi, peneliti 

mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-

aspek yang dinilai adalah (1) siswa antusias dan memperhatikan penjelasan 

peneliti (misal: bertanya, menanggapi, dan membuat catatan), (2) siswa aktif 

bertanya atau berkomentar apabila ada kesulitan, (3) siswa tertib dalam 

membentuk kelompok, (4) siswa merespons positif (senang) terhadap media film 

kartun yang digunakan, (5) siswa aktif berdiskusi dalam kelompok, dan (6) siswa 

antusias dalam kegiatan bercerita di depan kelas. 

Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti membagikan lembar jurnal 

kepada siswa untuk mengetahui tanggapan, kesan, dan pesan siswa terhadap 

materi, proses pembelajaran, dan media yang digunakan peneliti dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga dapat memperbaiki tindakan siklus berikutnya. Untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran bercerita dengan bantuan 

pemutaran media film kartun, peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa. 

Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran terutama pada siswa yang mendapat 

nilai paling tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi terkait tanggapan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran bercerita dengan  bantuan media film kartun. 
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3.1.1.4 Refleksi  

Refleksi dilakukan oleh peneliti dan peneliti pembantu setelah melakukan 

proses tindakan dan pengamatan dengan memberikan instrumen untuk diisi oleh 

siswa dan peneliti. Hasil refleksi digunakan sebagai bahan masukan dalam 

menetapkan masalah selanjutnya, yaitu pada siklus II. Apabila ada kekurangan 

pada siklus I maka hasil tersebut akan digunakan sebagai bahan perbaikan di 

siklus II, apabila ada kemajuan, maka akan dipertahankan, ditingkatkan, dan 

dikembangkan. Dengan adanya refleksi, kesulitan-kesulitan dan permasalahan 

siswa terhadap pelajaran dapat diketahui dan selanjutnya permasalahan tersebut 

dapat dicarikan jalan keluar. 

 

3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

Proses tindakan siklus II merupakan perbaikan pelaksanaan siklus I. Siklus 

II juga terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi. 

 

3.1.2.1 Perencanaan  

Dalam tahap perencanaan peneliti mempersiapkan hal-hal yang akan 

dilaksanakan pada siklus II dengan memperbaiki hasil refeksi sikus I. Adapun 

rencana tindakan yang akan dilaksanakan adalah (1) membuat perbaikan rencana 

pembelajaran kompetensi dasar bercerita dengan menggunakan media film kartun, 

(2) menyiapkan lembar observasi, lembar wawancara, lembar jurnal untuk 
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memperoleh data nontes pada siklus II, dan (3) menyiapkan rencana pembelajaran 

bercerita. 

 

3.1.2.2 Tindakan  

Dalam tahap ini, peneliti melakukan tindakan sesuai dengan rencana  yang 

telah dibuat dengan memperbaiki hasil refleksi siklus I. Materi pelajaran masih 

sama dengan siklus II yaitu bercerita dengan menggunakan media film kartun. 

Pada siklus II pembelajaran dilakukan dua kali pertemuan. Langkah-langkah yang 

dilakukan peneliti adalah sebagai berikut. 

(1) Kegiatan Awal 

Dalam tahap ini peneliti mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti 

pembelajaran, menjelaskan indikator yang harus dikuasai siswa dalam 

pembelajaran bercerita yairu mampu bercerita dengan runtut, lancar, intonasi 

tepat, dan ekspresi yang sesuai, menjelaskan tujuan pembelajaran terkait dengan 

indikator yang akan dicapai, menjelaskan manfaat pembelajaran yang akan 

diajarkan. Di siklus II ini peneliti memberikan sedikit perlakuan yang berbeda 

yaitu dengan meminta siswa untuk maju satu per satu dengan mengatakan, “ Saat 

ini mungkin saya belum bisa, tapi pasti saya bisa!” Tujuannya adalah membuat 

suasana belajar yang berbeda, lebih akrab, dan memacu siswa untuk berani tampil 

di depan dengan percaya diri. 

(2) Kegiatan Inti 

Dalam pertemuan pertama di siklus ini peneliti kembali mengelompokan 

siswa ke dalam beberapa kelompok seperti halnya pada siklus I. Sebelum 
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menerangkan materi, terlebih dulu peneliti memberitahukan 

kesalahan/kekurangan yang terdapat di siklus I agar siswa tidak mengulanginya 

dan memperbaiki lebih baik lagi. Peneliti menerangkan kembali secara lebih 

mendalam kepada siswa terkait pembelajaran yang dilakukan yaitu bercerita 

dengan media film kartun. Peneliti memberikan stimulasi untuk menumbuhkan 

rasa percaya diri siswa agar lebih tereksplor dengan membuatnya lebih sering 

maju ke depan kelas dan bertanya dengan sikap berdiri. Peneliti berdiskusi dengan 

siswa mengenai materi pelajaran bercerita yang telah dilakukan sebelumnya. 

Berikutnya, peneliti memutarkan film kartun Micky De La Toya (www. youtube. 

com)  melalui proyektor. Sebelumnya, siswa telah dibegikan lembar kerja dan 

rubrik penilaian seperti halnya pada siklus I untuk kemudian didiskuasikan 

bersama pada masing-masing kelompok.  

Berikutnya, pada pertemuan kedua peneliti kembali mengelompokan siswa 

dalam beberapa kelompok, peneliti memutarkan kembali film kartun Micky De La 

Toya guna mengingatkan kembali cerita yang dibawakan, kemudian peneliti 

melakukan pemantauan kerja kelompok siswa pada pertemuan sebelumnya, 

berikutnya peneliti mengadakan kompetisi bercerita dengan melibatkan seluruh 

siswa dalam memberikan penilaian terhadap penampilan temannya, peneliti 

memberi reward bagi siswa yang bersedia tampil kembali di kelas untuk memicu 

semangat siswa, peneliti meminta siswa untuk menceritakan kembali hasil 

diskusinya mengenai cerita kartun Micky De La Toya yang diputarkan, peneliti 

mengajak siswa menentukan siswa dari kelompok siapa yang paling bagus. 
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(3) Kegiatan Akhir 

Dalam kegiatan penutup peneliti bersama siswa melakukan refleksi dan 

simpulan pembelajaran. Peneliti membagikan jurnal kepada siswa untuk diisi 

mengenai tanggapan siswa terhadap pembelajaran bercerita dengan menggunakan 

media film kartun Micky De La Toya. 

 

3.1.2.3 Pengamatan  

 Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti melakukan pengamatan 

terhadap siswa dengan menggunakan lembar observai. Lembar observasi berisi 

mengenai catatan penting perilaku siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Lembar observasi yang digunakan pada siklus II sama seperti siklus I. Setelah 

kegiatan pembelajaran selesai, peneliti membagikan jurnal kepada siswa untuk 

mengetahui tanggapan, kesan dan pesan siswa selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Untuk mendapatkan informasi tentang tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran bercerita dengan pemutaran media film kartun, peneliti juga 

melakukan wawancara dengan siswa. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran 

terutama pada siswa yang mendapat nilai paling tinggi, sedang, dan rendah. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan dan kesulitan yang dihadapi siswa 

dalam kegiatan pembelajaran bercerita dengan bantuan pemutaran media film 

kartun. 
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3.1.2.4 Refleksi  

 Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat diketahui tingkat 

keberhasilan dari kegiatan tindakan kelas siklus II. Pada siklus ini yang menjadi 

target utama pencapaian pembelajaran berbicara adalah peningkatan bercerita 

dengan media film kartun pada siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja. Pada siklus 

II diharapkan ada peningkatan dan perubahan yang positif. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah kemampuan bercerita siswa 

siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja menggunakan media film kartun. 

Pengambilam keputusan untuk memilih siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja 

didasarkan atas beberapa faktor berikut ini. 

(1) Siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja belum memperoleh hasil yang 

memuaskan dalam kompetensi bercerita. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan peneliti pengampu mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, 

kemampuan berbicara khususnya dalam kompetensi bercerita siswa kelas VII 

F mendapatkan nilai lebih rendah dibandingkan dengan siswa di kelas yang 

lainnya sehingga perlu diadakan upaya untuk meningkatkannya. 

 (2) Kemampuan bercerita siswa  kelas VII F masih rendah, sehingga perlu 

ditingkatkan. Kemampuan siswa dalam bercerita masih lemah dan belum 

sesuai dengan batas nilai reratabelajar, akan tetapi minat siswa kelas VII F  

terhadap kompetensi bercerita lebih besar dibandingkan dengan siswa di kelas 

lain. Hal inilah yang dipertimbangkan peneliti sebagai dasar awal dalam upaya 
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untuk meningkatkan kemampuan bercerita menggunakan media film kartun 

yang dapat menarik perhatian dan minat siswa. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu variabel kemampuan 

bercerita dan variabel penggunaan media film kartun. 

 

3.3.1 Variabel Kemampuan Bercerita 

 Kemampuan bercerita yang menjadi variable dalam penelitian ini merupakan 

kemampuan siswa dalam bercerita berdasarkan cerita yang diputarkan dalam 

media film kartun. Hasil yang ditargetkan adalah siswa mampu bercerita dengan 

urutan yang baik, suara, lafal, gestur, dan mimik yang tepat. Dalam penelitian ini 

siswa akan bercerita berdasarkan cerita yang diimajinasikan sendiri setelah 

diputarkan media film kartun, kemudian siswa bercerita di depan kelas. Dalam 

pembelajaran ini, siswa mengimajinasikan cerita dari film kartun yang diputarkan, 

kemudian menuangkannya dalam beberapa poin penting sesuai dengan 

pemahamannya. Hal ini dilakukan agar siswa mampu mengembangkan daya 

imajinasi dan siswa dapat bercerita dengan runtut. 

 

3.3.2 Variabel Penggunaan Media Film Kartun 

Film kartun merupakan salah satu media pembelajaran berupa gambar 

hasil olahan tangan yang diubah menjadi gambar bergerak biasanya dilengkapi 

dengan percakapan yang dapat memberikan hiburan, informasi, dan pendidikan. 
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Film kartun dekat dengan kehidupan anak-anak, dengan pemutaran media ini 

diharapkan siswa akan lebih tertarik dan bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran bercerita sehingga memberi dampak positif pada hasil belajar siswa 

dalam aspek kemampuan berbicara. film akrtun yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah film kartun Tom and Jerry dan Micky De La Toya (www.youtube.com) 

dengan alasan (1) film kartun-film kartun tersebut sudah dikenal oleh sebagian 

besar siswa, (2) tidak menggunakan dialog yang berlebihan sehingga menyulitkan 

siswa dalam mengingat informasi, dan (3) film kartun tersebut dirasa cukup 

menarik perhatian siswa dengan jalan ceritanya yang lucu dan sesuai dengan 

tingkat usia mereka. 

 

3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja yang diharapkan dari penelitian bercerita menggunakan 

media film kartun bersifat kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja tersebut 

berkaitan langsung dengan proses pembelajaran yang dilakukan. 

Indikator kuantitatif dalam penelitian ini, yaitu siswa mampu  

menceritakan cerita kartun yang ditayangkan dengan kronologis, lancar, intonasi 

tepat, dan ekspresi yang sesuai. Penilaian indikator ini digunakan sepuluh aspek 

meliputi rasa percaya diri, kelancaran, keruntutan, intonasi, diksi, sikap, ekspresi, 

kemenarikan cerita, volume suara, dan  keefektifan kalimat. Dalam penelitian ini, 

siswa dikatakan berhasil dalam pembelajaran bercerita menggunakan media film 

kartun apabila telah mencapai rerata 70. 
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Indikator ysng bersifat kualitatif merupakan penilaian terhadap perilaku 

belajar siswa. Siswa dikatakan berhasil apabila didukung dengan perubahan 

perilaku yang positif. Perubahan perilaku tersebut secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi penilaian kualitatif. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yang diteliti, penelitian ini menggunakan dua instrumen yaitu instrumen tes 

dan nontes. 

 

3.5.1 Instrumen Tes 

 Tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan bercerita siswa adalah 

tes lisan. Tes ini digunakan untuk memperoleh gambaran seberapa besar hasil 

belajar siswa setelah ada perubahan aktivitas dalam pembelajaran bercerita. Tes 

ini merupakan bentuk penilaian tes perbuatan. Instrumen tes berupa tes perbuatan 

yang berisi perintah pada siswa untuk mencerna jalan cerita dari pemutaran film 

kartun, membuat cerita kembali dengan bahasa sendiri secara runtut kemudian 

membawakannya di depan kelas. Untuk memperoleh data tes dilakukan sebanyak 

dua kali, yaitu siklus I dan siklus II. Peneliti memperoleh data tes perbuatan 

selama siswa mengikuti proses pembelajaran. Tes ini digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar peningkatan kemampuan berbicara siswa. Aspek yang 

dinilai dalam tes perbuatan kompetensi bercerita yaitu (1) rasa percaya diri, (2) 

kelancaran, (3) keruntutan, (4) ekpresi, (5) santun kinestetika, (6) variasi intonasi , 
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(7) kemenarikan cerita (gaya khusus), (8) pemilihan kata (diksi), (9) volume 

suara, dan (10) keefektifan kalimat. 

 Dalam penilaian setiap aspeknya, ditentukan skor sebagai patokan atau 

ukuran. Gambaran kriteria nilai dan kategori tiap aspek sebagai alat evaluasi 

untuk mengukur kompetensi bercerita siswa menggunakan media film kartun 

tersebut dijelaskan pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Pedoman Kriteria dan Skor dalam Penilaian Pembelajaran Bercerita 
Menggunakan Media Film Kartun 

 
No Aspek Penilaian Keterangan Nilai 
1 Rasa percaya diri siswa sangat percaya diri ketika bercerita 5 

siswa cukup percaya diri ketika bercerita 4 
siswa kurang percaya diri ketika bercerita 3 
siswa tidak percaya diri ketika bercerita 2 

2 Kelancaran  siswa sangat lancar bercerita 5 
siswa cukup lancar dalam bercerita 4 
siswa kurang lancar bercerita 3 
siswa tidak lancar bercerita 2 

3 Keruntutan  siswa bercerita dengan runtut 5 
siswa berecrita cukup runtut 4 
siswa bercerita kurang runtut 3 
siswa bercerita tidak runtut 2 

4 Ekspresi siswa bercerita dengan sangat ekspresif 5 
siswa bercerita cukup ekspresif 4 
siswa bercerita kurang ekspresif  3 
siswa bercerita tanpa ekspresif 2 

5 Santun kinestetika Sikap siswa ketika bercerita wajar 5 
Sikap siswa ketika bercerita cukup wajar 4 
Sikap siswa ketika bercerita kurang wajar/ 
sedikit kaku/ tegang 

3 

sikap siswa ketika bercerita/ kaku / tegang 2 
6 Kemenarikan cerita 

(Gaya khusus) 
Siswa membawakan cerita dengan menarik 5 
Siswa membawakan cerita dengan cukup 
menarik 

4 

Siswa kurang menarik dalam membawakan 
cerita 

3 
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Siswa tidak menarik dalam membawakan 
cerita 

2 

7 Variasi intonasi Intonasi sangat tepat  5 
Intonasi cukup tepat 4 
Intonasi kurang tepat 3 
Intonasi tidak tepat 2 

8 Pilihan kata Diksi bervariasi 5 
Diksi cukup bervariasi 4 
Diksi kurang bervariasi 3 
Diksi tidak bervariasi 2 

9 Volume  Volume suara sangat jelas 5 
Volume suara cukup jelas 4 
Volume suara kurang jelas 3 
Volume suara tidak jelas  2 

10 Keefektifan 
kalimat  

Kalimat efektif 5 
Kalimat cukup efektif 4 
Kalimat kurang efektif 3 
Kalimat tidak efektif 2 

 

Kriteria ditentukan oleh indikator-indikator yang terdapat pada tiap-tiap 

aspek. Tiap-tiap aspek tersebut tentunya memiliki pedoman atau indikator 

penilaian yang berbeda.  

Tabel 2 Aspek Percaya Diri 

No Kriteria Skor 
1 Siswa percaya diri ketika bercerita 5 
2 Siswa cukup percaya diri ketika bercerita 4 
3 Siswa kurang percaya diri ketika bercerita 3 
4 Siswa tidak percaya diri ketika bercerita 2 

  

Siswa dinilai mampu bercerita dengan percaya diri apabila mantap dalam 

mengucapkan kata dan kalimat, tidak ragu tampil ke depan, dan berani manatap 

audience dan mendapat skor 5. Kemudian, siswa dinilai cukup percaya diri dalam 

bercerita apabila  kurang mantap dalam mengucapkan kata dan kalimat, tapi 
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berani manatap audience mendapat skor 4. Selanjutnya, siswa dinilai kurang 

percaya diri dalam bercerita apabila kurang mantap dalam mengucapkan kata dan 

kalimat, ragu untuk tampil ke depan, tapi masih memiliki keberanian menatap 

audience, mendapat skor 3. Terakhir, siswa dinilai tidak percaya diri apabila tidak 

mantap, ragu tampil ke depan, dan tidak berani manatap audience dan mendapat 

skor 2. 

Tabel 3 Aspek Kelancaran 

No Kriteria Skor 
1 siswa lancar bercerita 5 
2 siswa cukup lancar bercerita 4 
3 siswa kurang lancar bercerita 3 
4 siswa tidak lancar bercerita 2 

 

Siswa dinilai lancar bercerita dan mendapat skor 5 apabila bercerita tanpa 

tersendat-sendat, tidak berhenti untuk berpikir, tanpa mengalami hambatan baik 

dalam hal ucapan ataupun rangkaian cerita. Kemudian, siswa dinilai cukup lancar 

dalam bercerita apabila sedikit tersendat, tetapi jarang berhenti untuk berpikir, 

tidak mengalami hambatan baik dalam hal ucapan ataupun rangakian cerita 

mendapat skor 4. Siswa dinilai kurang lancar bercerita mendapat nilai 3 apabila 

bercerita tersendat, sering berhenti untuk berpikir, sering mengalami hambatan 

baik dalam hal ucapan ataupun rangkaian cerita, dan mendapat skor 2 untuk siswa 

yang dinilai tidak lancar dalam bercerita yaitu apabila bercerita tersendat, sering 

berhenti untuk berpikir, sering mengalami hambatan baik dalam hal ucapan 

ataupun rangkaian cerita 
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Tabel 4 Aspek Keruntutan Cerita 

No  Kriteria Skor 
1 siswa bercerita dengan runtut/kronologis 5 
2 siswa bercerita dengan cukup runtut/cukup kronologis 4 
3 siswa bercerita dengan kurang runtut/kurang kronologis 3 
4 siswa bercerita dengan tidak runtut/tidak kronologis 2 

 

Siswa dinilai bercerita dengan runtut/kronologis apabila bercerita secara 

kronologis, mudah dipahami isi cerita yang dibawakan, mendapat nilai 5. Siswa 

dinilai cukup runtut dalam bercerita apabila kurang kronologis, tetapi mudah 

dipahami isi cerita yang dibawakan, mendapat skor 4. Selanjutnya, siswa dinilai 

kurang runtut dalam menyampaikan cerita apabila kurang kronologis, kurang bisa 

dipahami isi cerita yang dibawakan, mendapat skor 3, dan siswa dinilai tidak 

runtut dalam bercerita apabila tidak kronologis, tidak bisa dipahami, mendapat 

skor 2. 

Tabel 5 Aspek Ekspresi 

No  Kriteria Skor 
1 Siswa bercerita dengan ekspresi 5 
2 Siswa bercerita dengan cukup ekspresi 4 
3 Siswa bercerita dengan kurang ekspresi 3 
4 Siswa bercerita dengan tanpa ekspresi 2 

 

Siswa dinilai bercerita dengan ekspresif apabila mimik sesuai dengan 

cerita yang dibawakan, pandangan mata terarah,memiliki semangat dalam tampil 

bercerita dan mendapat skor 5. Siswa dinilai bercerita dengan cukup ekspresif 

apabila mimik kurang sesuai dengan cerita yang dibawakan, pandangan mata 

terarah, kurang memilki semangat dalam tampil bercerita, mendapat skor 4.  

Kemudian, siswa dinilai kurang berekspresif ketika bercerita apabila mimik 
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kurang sesuai dengan cerita yang dibawakan, pandangan mata kurang terarah, 

kurang memiliki semangat dalam tampil bercerita, mendapat skor 3, sedangkan 

siswa yang dinilai tanpa ekspresi ketika bercerita apabila mimik tidak sesuai 

dengan isi cerita yang dibawakan, pandangan mata tidak terarah, dan tidak 

memiliki semangat dalam bercerita, mendapat skor 2. 

Tabel 6 Aspek Santun Kinestetika 

No  Kriteria Skor 
1 Sikap siswa ketika bercerita wajar 5 
2 Sikap siswa ketika bercerita cukup wajar 4 
3 Sikap siswa ketika bercerita kurang  wajar/sedikit kaku/tegang 3 
4 Sikap siswa tegang/kaku ketika bercerita 2 

 

Siswa dinilai memiliki santun kinestetika yang wajar apabila ketika 

bercerita sikap yang ditunjukan tidak kaku/tegang, terkesan percaya diri, 

mendapat skor 5. Siswa dinilai memiliki santun kinestetika yang cukup wajar 

apabila siswa dalam bercerita sedikit kaku/tegang, mendapat skor 4. Kemudian, 

siswa yang dinilai memiliki santun kinestetika yang kurang wajar dan mendapat 

skor 3 apabila kinestetika yang ditunjukan terkesan malu-malu, dan salah tingkah. 

Selanjutnya, siswa dinilai bercerita dengan santun kinestetika kaku/tegang apabila 

kaku/tegang disertai gemetar, dan terkesan takut, mendapat skor  2. 

Tabel 7 Aspek Kemenarikan Cerita (Gaya Khusus) 

No Kriteria Skor
1 Siswa membawakan cerita dengan menarik 5 
2 Siswa membawakan cerita cukup menarik 4 
3 Siswa membawakan cerita kurang  menarik 3 
4 Siswa membawakan cerita tidak  menarik 2 
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Siswa dinilai menarik dalam membawakan cerita/bercerita dan mendapat 

skor 5 apabila bercerita dengan menampilkan/disertai gaya bercerita tersendiri 

(lain dari yang lain) yang menambah kesan percaya diri, memiliki keunikan, dan 

bervariasi sesuai dengan cerita. Siswa dinilai cukup menarik dalam membawakan 

cerita/bercerita dan mendapat skor 4 apabila bercerita dengan sedikit variasi gaya 

tetapi menambah kesan percaya diri. Siswa dinilai kurang menarik dalam 

membawakan cerita/bercerita apabila bercerita dengan gaya pada umunya (biasa), 

tidak memiliki keunikan , tetapi tidak monoton/membosankan, mendapat skor 3. 

Siswa dinilai tidak menarik dalam membawakan cerita/bercerita dan mendapat 

skor 2 apabila bercerita dengan satu gaya (terkesan asal tampil bercerita). 

Tabel 8 Aspek Variasi Intonasi 

No Kriteria Skor 
1 Intonasi sangat tepat 5 
2 Intonasi cukup tepat 4 
3 intonasi kurang tepat 3 
4 Intonasi tidak tidak 2 

 

Siswa dinilai membawakan cerita dengan intonasi yang sangat tepat dan 

mendapat skor 5 apabila intonasi yang dibawakan bervariasi, tinggi rendah, naik 

turun nada sesuai dengan alur cerita yang dibawakan, suara terdengar sampai 

siswa paling belakang. Siswa dinilai membawakan cerita dengan intonasi yang 

cukup tepat dan mendapat skor 4 apabila intonasi yang dibawakan bervariasi, 

suara kurang terdengar sampai siswa paling belakang. Siswa dinilai membawakan 

cerita dengan intonasi kurang tepat dan mendapat skor 3 apabila intonasi kurang 

tepat, suara terdengan sampai siswa paling belakang, dan siswa dinilai 

membawakan cerita dengan intonasi yang tidak bervariasi dan mendapat skor 2 
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apabila intonasi tidak bervariasi, suara tidak terdengar sampai siswa paling 

belakang. 

Tabel 9 Aspek  Diksi 

No  Kriteria Skor 
1 Diksi bervariasi 5 
2 Diksi cukup bervariasi 4 
3 Diksi kurang bervariasi 3 
4 Diksi tidak bervariasi 2 

 

Siswa dinilai bercerita dengan diksi yang bervariasi dan mendapat skor 5 

apabila kata yang dipilih bervariasi, menarik, sesuai/tepat dengan penggunaan dan 

maksud cerita. Siswa dinilai bercerita dengan menggunakan diksi yang cukup 

bervariasi dan mendapat skor 4 apabila kata yang dipilih bervariasi, tetapi kurang 

menarik, sesuai/tepat dengan penggunaan maksud cerita. Siswa dinilai bercerita 

dengan menggunakan diksi yang kurang bervariasi dan mendapat skor 3 apabila 

kata yang dipilih kurang bervariasi, kurang menarik, tetapi sesuai/tepat dengan 

penggunaan dan maksud cerita. Siswa dinilai bercerita dengan diksi yang tidak 

bervariasi dan mendapat skor 2 apabila kata yang dipilih tidak bervariasi, tidak 

menarik, tidak sesuai dengan penggunaan dan maksud cerita. 

Tabel 10 Aspek Volume Suara 

No  Kriteria Skor 
1 Volume suara sangat jelas 5 
2 Volume suara cukup jelas 4 
3 Volume suara kurang jelas 3 
4 Volume suara tidak jelas 2 

 

Siswa dinilai mampu bercerita dengan suara yang lantang apabila volume 

suaranya sangat jelas terdengar oleh semua siswa di dalam kelas, untuk indikator 



65 

 

ini siswa memeperoleh skor 5. Kemudian, siswa dinilai bercerita dengan volume 

suara cukup jelas apabila volume suara jelas, tapi kadang masih ada kata-kata 

yang tidak terdengar, untuk indikator ini siswa memperoleh skor 4. Berikutnya, 

siswa dinilai bercerita dengan volume suara yang kurang jelas apabila volume 

suara kurang terdengar jelas dari jarak 3 meter, untuk indikator ini siswa 

memperoleh skor 3,dan siswa dinilai bercerita dengan volume yang tidak jelas 

apabila suara tidak terdengar dari jarak 1 meter dan mendapat skor 2. 

Tabel 11 Aspek Keefektifan kalimat 

No Kriteria Skor 
1 Kalimat sangat efektif 5 
2 Kalimat cukup efektif 4 
3 Kalimat kurang efektif 3 
4 Kalimat tidak efektif 2 

 

Siswa dinilai mampu bercerita dengan kalimat yang efektif dan mendapat 

skor 5 apabila kalimat yang digunakan untuk menyampaikan cerita mudah 

dipahami dan sangat efektif. Siswa dinilai mampu bercerita dengan kalimat yang 

cukup efektif dan mendapat skor 4 apabila struktur kalimat tidak menimbulkan 

kerancuan, cukup mudah dipahami. Siswa dinilai bercerita dengan kalimat yang 

kurang efektif dan mendapat skor 3 apabila kalimat yang digunakan kurang 

efektif, tetapi masih dapt dipahami maksudnya. Siswa dinilai bercerita dengan 

kalimat yang tidak efektif dan mendapat skor 2 apabila kalimat yang digunakan 

tidak efektif sehingga maksud kurang tersampaikan dengan baik. 

Tiap aspek mendapat skor yang sama yaitu antara skor 2 sampai 5, 

kemudian nilai tiap aspek dikomulasikan  untuk mendapat nilai keseluruhan dan 
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memasukannya dalam kategori penilaian. Kategori ditentukan oleh besarnya nilai 

yang diperoleh, meliputi gagal, kurang, cukup, baik, baik sekali.  

Tabel 12 Pedoman Rentang Nilai dalam Penilaian dan Kategori dalam 

Pembelajaran Bercerita dengan Media Film Kartun 

No Rentang nilai Kategori 
1 85 – 100 Sangat baik 
2 70 – 84 Baik 
3 60 – 69 Cukup 
4 50 – 69 Kurang 
5 0 – 49 Gagal 

 

Rentang skor yang diberikan pada setiap aspeknya ditentukan sama, yaitu 

0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. 

Pengkategorian tersebut meliputi gagal, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. 

Kategori gagal apabila skor yag didapatkan antara 0-49 yaitu apabila siswa benar-

benar tidak bisa sama sekali bercerita atau jauh dari kriteria yang diharapkan 

dalam bercerita, kategori kurang jika skor yang diperoleh antara 50-59 yaitu 

apabila siswa tidak bisa bercerita, kategori cukup jika siswa mendapatkan skor 

antara 60-69 yaitu apabila siswa tidak bisa bercerita dengan baik, kategori baik 

jika siswa mendapatkan skor antara 70-84 yaitu apabila siswa bercerita dengan 

baik, dan kategori sangat baik jika skor yang didapatkan siswa antara 85–100 

yaitu apabila siswa bercerita dengan baik sekali.  

 

3.5.2 Instrumen nontes 

Dalam penelitian tindakan kelas ini digunakan intrumen nontes yang 

berupa pedoman observasi, pedoman jurnal, pedoman wawancara, dan pedoman 

dokumentasi. 
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3.5.2.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi atau pengamatan digunakan untuk mengambil data 

penelitian pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Aspek yang diamati 

dalam penelitian ini meliputi perilaku positif yang dilakukan siswa selama proses 

pembelajaran berecrita dengan media kartunberlangsung. Perilaku positif yang 

diharapkan dari siswa dalam penelitian ini adalah (1) siswa antusias dan 

memperhatikan penjelasaan peneliti, (2) siswa aktif bertanya atau berkomentar 

jika ada kesulitan, (3) siswa tertib dalam membentuk kelompok, (4) siswa 

merespon positif pemutaran film kartun, (5) siswa aktif dalam berdiskusi 

kelompok, (6) siswa antusias dalam kegiatan bercerita. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh data selengkap mungkin untuk mengungkap perilaku belajar siswa 

selama mengikuti pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun. Cara 

kerjanya dengan memberikan tanda chek list sesuai dengan daftar siswa. 

 

3.5.2.2.Pedoman Jurnal 

Jurnal merupakan riwayat pribadi yang dilakukan secara teratur seputar 

topik yang dibelajarkan. Jurnal dibuat dengan tujuan mengetahui respon siswa 

terhadap pembelajaran dan hasil pengamatan peneliti. Jurnal peneliti berisi uraian 

pengamatan peneliti terhadap kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, situasi kelas dan suasana belajar 

ketika pembelajaran berlangsung, peristiwa khusus yang terjadi pada saat 

pembelajaran, hambatan yang dialami peneliti selama proses pembelajaran, dan 

harapan peneliti pada proses pembelajaran bercerita berikutrnya, sedangkan jurnal 
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siswa berisi uraian pendapat dan tanggapan perasaan siswa tentang proses 

pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun, kesulitan yang dihadapi 

siswa dalam pembelajaran bercerita, tanggapan siswa terhadap cerita film kartun 

yang diputarkan, hal baru yang diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran 

berecrita dengan menggunakan media film kartun, dan saran yang dapat diberikan 

oleh siswa untuk pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun. 

 

3.5.2.3 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengambil data dengan teknik 

tersruktur. Wawancara tidak dilakukan kepada siswa tetapi hanya dilakukan pada 

siswa tertentu, yaitu siswa yang mendapat nilai tertinggi, sedang, dan rendah. 

Aspek yang diungkap dalam wawancara ini, meliputi (a) perasaan/pendapat siswa 

terhadap pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun, (b) kesulitan 

siswa dalam pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun, (c) pendapat 

siswa tentang cerita film kartun yang diputarkan, (d) hal baru yang diperoleh 

siswa dari penggunaan media film kartun dalam pembelajaran bercerita, (e) saran 

yang dapat siswa berikan untuk pembelajaran bercerita dengan penggunaan media 

film kartun. 

 

3.5.2.4 Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil penelitian selain data nontes 

dengan merekam kegiatan siswa saat pembelajaran bercerita menggunakan media 
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film kartun berlangsung. Dokumentasi video hanya diambil pada saat siswa 

bercerita, sedangkan dokumentasi foto diambil pada saat: 

(1) Pendahuluan 

Pada saat peneliti melakukan apersepsi tanya jawab dengan siswa tentang 

bercerita. 

(2) Inti 

1) aktivitas siswa pada saat peneliti menjelaskan  materi bercerita, 

2) aktivitas siswa pada saat membentuk kelompok, 

3) aktivitas siswa pada saat menyimak pemutaran media film kartun, 

4) aktivitas siswa pada saat berdiskusi dalam kelompok. 

(3) Penutup 

Aktivitas siswa dan peneliti merefleksi proses pembelajaran yang sudah 

dilakukan 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik tes dan teknik 

nontes.  

 

3.6.1 Tes 

Teknik pengambilan data tes dalam pembelajaran bercerita dengan 

bantuan media film kartun adalah melalui tes perbuatan. Tes dilakukan sebanyak 

dua kali, yaitu pada siklus I dan siklus II. Teknik tes diberikan guna mengetahui 

data kemampuan siswa dalam bercerita setelah pembelajaran media film kartun. 
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3.6.2 Nontes 

Data nontes digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa dalam 

proses pembelajaran. Teknik ini peneliti lakukan untuk mengetahui keadaan yang 

terjadi sebenarnya selama proses pembelajaran di kelas. Dalam melakukan teknik 

ini, peneliti menggunakan teknik observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dan 

kuantitatif. Untuk data yang berasal dari data tes akan dianalisis secara kuantitatif, 

sedangkan data yang bersumber dari data nontes akan dianalisis secara kualitatif. 

Pemaparan mengenai kedua teknik analisis data tersebut adalah berikut ini. 

 

3.7.1 Analisis Kuantitatif 

Data kuantitatif yang akan dianalisis pada teknik kuantitatif ini diperoleh 

dari hasil tes bercerita dengan media film kartun pada siklus I dan siklus II. Nilai 

hasil dari tiap-tiap tes itu kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

NP = ∑ N   x 100 % 

          n x s  

Keterangan: 
NP  : nilai persentase kemampuan siswa 
∑ N  : jumlah nilai dalam satu kelas 
N  : nilai maksimal 
S  : jumlah responden dalam satu kelas 
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Hasil dari perhitungan tersebut kemudian dikumpulkan dan dibandingkan 

antara siklus yang satu I dan siklus II. Hasil perbandingan itulah yang kemudian 

memberikan gambaran sekaligus menentukan seberapa besar peningkatan 

kemampuan bercerita dengan menggunakan media film kartun. 

 

3.7.2 Analisis Kualitatif 

Data yang dianalisis secara kualitatif merupakan data nontes yang diperoleh 

dari data ebservasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi. Hasil observasi akan 

memberikan gambaran mengenai kesulitan yang dialami siswa. Tingkah laku 

siswa dicatat dalam lembar observasi sehingga data yang diperoleh lebih lengkap 

dan akurat. Data jurnal siswa digunakan untuk mengetahui kesan, tanggapan, serta 

saran siswa terhadap proses pembelajaran. Data jurnal peneliti juga dapat jadikan 

acuan untuk mengetahui keaktifan siswa sela proses pembelajaran. Data 

wawancara juga memberikan gambaran antusias siswa dalam pembelajaran. 

Langkah penganalisisan data wawancara adalah dengan melihat kembali catatan 

wawancara kemudian mentrasnkrip dalam bentuk tulisan. Hasil analisis data 

tersebut digunakan sebagai kelengkapan dan penguat data kualitatif sekaligus 

mengetahui siswa mana yang mengalami kesulitan bercerita dengan media film 

kartun. Lebih dari itu, analisis data ini juga berfungsi sebagai bukti deskriptif 

peningkatan kemampuan bercerita dengan media film kartun. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dipaparkan dalam bab ini diperoleh dari pratindakan, 

tindakan siklus I, dan siklus II. Secara lengkap hasil penelitian ini terdiri atas hasil 

tes dan nontes. Hasil tes pratindakan merupakan kemampuan bercerita siswa 

sebelum dilakukan tindakan siklus I. Kemudian, hasil tes tindakan siklus I dan II 

merupakan kemampuan bercerita siswa dengan menggunakan media film kartun. 

Selanjutnya, data hasil nontes, yaitu data observasi, jurnal guru dan siswa, 

wawancara, dan dokumentasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

 

4.1.1 Hasil Penelitian Prasiklus 

 Prasiklus merupakan masa sebelum diberlakukannya tindakan siklus I. 

Tindakan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal siswa sebelum 

digunakannya media film kartun dalam pembelajaran bercerita. Kondisi awal 

kemampuan bercerita siswa dapat diketahui dari hasil tes yang diperoleh siswa 

kelas VII F SMP Negeri 1 Mandiraja. 

Berdasarkan hasil penelitian prasiklus kemampuan bercerita mencapai 

nilai rerata secara klasikal sebesar 53,06 masuk dalam kategori kurang. Pada 

penilaian ini siswa hanya dapat mencapai nilai dengan kategori cukup, kurang, 

bahkan gagal. Hasil pelaksanaan pembelajaran bercerita pada prasiklus hanya 

berupa hasil tes, hasil tersebut terangkum dalam tabel 13. 
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Tabel 13 Perolehan Nilai Prasiklus 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%). 

Nilai Rerata 
Kelas 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik. 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Gagal 

85 - 100
70 - 84 
60 - 69 
50 - 59 
0 –  49 

0 
0 
5 

22 
5 

0 
0 

320 
1142 
236 

0 
0 

15,625 
68,75 

15,625 

1698 
 

32 
= 53,06 
(kurang) 

 Jumlah  32 1698 100  

 

Sebanyak 15,625% atau 5 siswa memperoleh nilai kategori cukup dengan 

rentang nilai 60-69, 68,75% atau 22 siswa memperoleh nilai kategori kurang 

dengan rentang nilai 50-59, dan 15,625% atau 5 siswa memperoleh nilai kategori 

gagal dengan rentang nilai 0-49. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori 

cukup sudah mampu bercerita dengan volume suara yang dapat di dengar dari 

jarak lebih kurang 3 meter, bahasa yang digunakan sudah cukup komunkatif 

sehingga cerita yang disampaikan hampir seluruhnya dapat dipahami, tetapi 

strukur kalimat yang digunakan masih kurang efektif, dan ekspresi yang 

ditunjukan kurang maksimal, terkesan tegang dan gugup. Untuk siswa yang 

mendapatkan nilai dalam kategori kurang mampu bercerita dengan volume suara 

yang kurang jelas. Selain itu, rasa tidak percaya diri sangat terlihat. Hal itu dapat 

diketahui dari sikap yang malu-malu dan pandangan mata tak terarah, dan 

ekspresi yang tidak sesuai, sedangkan untuk siswa yang mendapatkan nilai dalam 

kategori gagal dapat dipastikan hampir semua aspek penilaian mendapat nilai 

kurang. 

Perolehan kategori nilai hasil tes pada prasiklus dapat dilihat pada diagram 

batang berikut ini. 
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Diagram 1 Hasil Tes Kompetensi Bercerita Prasiklus 

 

Berdasarkan diagram 1 dapat dinyatakan bahwa batang diagram paling 

tinggi adalah batang kategori kurang, yaitu pada angka 68,75%, sedangkan 

kategori sangat baik dan baik 0%. Dapat dinyatakan bahwa kemampuan awal 

siswa dalam bercerita masih rendah dengan tidak adanya siswa yang masuk ke 

dalam kategori sangat baik atau baik, bahkan 15,625% termasuk dalam kategori 

gagal. Nilai prasiklus diperoleh dari penjumlahan skor tiap-tiap aspek yang sudah 

ditentukan, yaitu aspek percaya diri, kelancaran, keruntutan cerita, ekspresi, 

santun kinestetika, kemenarikan cerita (gaya khusus), variasi intonasi, variasi 

diksi, volume suara, dan keefektifan kalimat. 

 

 

 
 



75 

 

Tabel 14 Skor Rerata Kemampuan Siswa pada Setiap Aspek dalam Bercerita 
pada Prasiklus 

 
No. Aspek yang dinilai Rerata Klasikal 

Skor Persentase(%)
1 Percaya diri 2,81 56,52 
2 Keruntutan  2,68 53,75 
3 Kelancaran 2,59 51,87 
4 Variasi Intonasi  2,22 44,37 
5 Variasi Diksi 2,72 54,37 

6 Ekspresi  2,22 44,37 
7 Santun Kinestetika 2,47 49,37 
8 Kemenarikan Cerita (Gaya khusus) 2.22 44,37 
9 Volume Suara 3,37 67,5 
10 Keefektifan kalimat 2,78 55,62 

Nilai Akhir Rerata Klasikal 53,06 

 
Berdasarkan tabel 14 dapat dikemukakan bahwa nilai rerata pada setiap 

aspek penilaian hasil tes kemampuan bercerita pada prasiklus termasuk dalam 

kategori kurang. Aspek pertama, yaitu percaya diri memperoleh skor rerata 

klasikal sebesar 2,81 dengan persentase keberhasilan 56,52%. Aspek kedua, yaitu 

kelancaran memperoleh skor rerata klasikal sebesar 2,68 dengan persentase 

keberhasilan 53,75%. Aspek ketiga, keruntutan memperoleh skor rerata klasikal 

2,59 dengan persentase keberhasilan 51,87%. Aspek keempat, ekspresi 

memperoleh skor rerata klasikal sebesar 2,22 dengan persentase keberhasilan 

44,37%. Aspek kelima, santun kinestetika memperoleh skor rerata klasikal 

sebesar 2,72 dengan persentase keberhasilan 54,37%. Berikutnya, aspek 

kemenarikan cerita (gaya khusus) memperoleh skor rerata klasikal sebesar 2,22 

dengan persentase keberhasilan 44,37%. Aspek ketujuh, variasi intonasi 

memperoleh skor rerata klasikal sebesar  2,47 dengan persentase keberhasilan 
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49,37%. Aspek kedelapan, aspek variasi diksi memperoleh skor rerata klasikal 

2,22 dengan persentase keberhasilan 44,37%. Aspek kesembilan, aspek volume 

suara memperoleh skor rerata klasikal sebesar 3,37 dengan persentase 

keberhasilan 67,5%. Aspek terakhir, aspek keefektifan kalimat memperoleh skor 

rerata klasikal sebesar 2,78 dengan persentase keberhasilan 55,62%. Pada 

akhirnya dari seluruh aspek penilaian dapat diperoleh rerata prasiklus adalah 

58,39 dengan kategori kurang.  

Perolehan kategori nilai hasil tes pada prasiklus dapat dilihat pada diagram 

batang berikut ini. 

 

Kerangan: 1= percaya diri,  2= keruntutan,  3= kelancaran, 4= intonasi, 5= diksi,  
6= ekspresi, 7= sikap, 8= kemenarikan cerita (gaya khusus), 9= 
volume suara, 10= keefektifan kalimat 

 
Diagram 2 Hasil Tes Bercerita Tiap Aspek pada Prasiklus 

 

Dari hasil penelitian prasiklus dan data pada setiap aspek penilaian dapat 

dinyatakan bahwa kompetensi bercerita siswa secara rerata masih termasuk dalam 
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kategori kurang, sehingga perlu ditingkatkan karena belum mencapai standar 

ketuntasan minimal yang ditentukan, yaitu 70,00. Oleh karena itu, data yang 

diperoleh pada prasiklus dijadikan landasan untuk melakukan penelitian dengan 

tahap lanjut pada siklus I dan siklus II. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

 Siklus I merupakan pemberlakuan tindakan awal pembelajaran 

kemampuan bercerita menggunakan media film kartun. Hasil pembelajaran 

bercerita dengan menggunakan media film kartun pada siklus I terdiri atas hasil 

tes dan nontes. Kedua hasil penelitian tersebut meliputi nilai tes bercerita dan 

perilaku siswa selama proses pembelajaran bercerita menggunakan media film 

kartun.  

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I 

 Hasil tes pada siklus I merupakan data awal diterapkannya pembelajaran 

bercerita menggunakan media film kartun. Kriteria penilaian pada siklus I ini 

meliputi penilaian untuk indikator mampu bercerita dengan runtut, lancar, intonasi 

yang tepat dan ekspresi yang sesuai dengan isi cerita yang dibawakan.  

Pada tindakan siklus I siswa diputarkan satu judul film kartun “Tom and 

Jerry” untuk diceritakan oleh tiap siswa. Setiap siswa menceritakan kartun 

dengan bahasa dan caranya masing-masing. Judul film kartun pada pertemuan 

pertama dan pertemuan kedua sama. Pada pertemuan pertama, siswa diberikan 

materi tentang hal apa yang harus diketahui dan dikuasai dalam bercerita, 

menyaksikan pemutaran film kartun, mendiskusikannya dalam kelompok masing-
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masing terkait dengan identifikasi cerita film kartun kemudian merangkainya 

dalam sebuah cerita utuh secara runtut sesuai dengan jalannnya cerita pada 

pemutaran film kartun. Selanjutnya, pada pertemuan kedua siswa mulai bercerita 

secara individu di depan kelas untuk dinilai.  

Hasil tes siklus I merupakan data awal diterapkannya pembelajaran 

bercerita menggunakan media film kartun. Kriteria penilaian kemampuan 

bercerita dengan menggunakan media film kartun pada siklus I ini meliputi 

sepuluh aspek, yaitu (1) rasa percaya diri, (2) keruntutan, (3) kelancaran, (4) 

variasi intonasi, (5) variasi diksi, (6) ekspresi, (7) sikap, (8) kemenarikan cerita 

(gaya khusus), (9) volume suara, dan (10) keefektifan kalimat. Hasil tes 

kemampuan bercerita menggunakan media film kartun pada siswa kelas VII F 

SMP N 1 Mandiraja untuk setiap aspek penilaian siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 15 Hasil Tes Kemampuan Bercerita Menggunakan Media Film Kartun 
Siklus I 

No Kategori Rentang 
nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persen  
(%) 

Nilai Rerata 
Klasikal 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 
Gagal 

85 – 100 
70 – 84 
60 – 69 
50 – 59 
0   – 49 

0 
5 
24 
3 
0 

0 
366 
1506 
172 
0 

0 
15,63 

75 
9,37 

0 

2044 
32 

= 63,87 (cukup) 

Jumlah 32 2044 100  
 

Berdasarkan data pada tabel 15 dapat dinyatakan bahwa hasil tes 

kemampuan bercerita menggunakan media film kartun pada siswa kelas VII F 

SMP N 1 Mandiraja secara klasikal mencapai total nilai 2044, dengan rerata 63,87 

dalam kategori cukup. Dari 32 siswa, tercatat 5 siswa atau 15,63% siswa yang 
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berhasil memperoleh nilai dalam kategori baik dengan rentang nilai 70-84. 

Selanjutnya, 24 siswa  atau 75% siswa memperoleh nilai dalam kategori cukup 

dengan rentang nilai 60-69. Kemudian, 3 siswa atau 9,37% siswa mendapat nilai 

dalam kategori kurang dengan rentang nilai 50-59. Hasil tes siklus I masih 

mengindikasikan perlunya peningkatan hasil tes kemampuan bercerita untuk dapat 

menjadi baik bahkan lebih baik lagi karena hasil rerata yang diperoleh masih 

belum mencapai nilai 70,00. Dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh siswa 

pada siklus I masih rendah. Masih rendahnya nilai siswa dalam tes bercerita 

menggunakan media film kartun disebabkan pembelajaran yang diterapkan 

peneliti dirasa masih baru oleh siswa dan belum terjalinnya hubungan belajar  

yang akrab, secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi antusias siswa 

dalam menerima pelajaran. Namun, hal ini tidak begitu dipermasalahkan karena 

merupakan proses awal bagi siswa untuk menyesuaikan diri dalam pembelajaran. 

Berikut dipaparkan perolehan kategori nilai hasil tes pada siklus I dengan diagram 

batang. 

 

Diagram 3 Hasil Tes Kompetensi Bercerita Siklus I 
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Berdasarkan diagram 3 dapat dikemukakan bahwa batang paling tinggi 

adalah batang dengan kategori cukup dengan persentase sebesar 75%. Disusul  

batang nomor dua dalam kategori baik dengan persentase sebesar 15,63%. 

Berikutnya, batang nomor empat dalam kategori cukup dengan persentase sebesar 

9,37%. 

Nilai siklus I diperoleh dari penjumlahan skor masing-masing aspek, yaitu 

(1) rasa percaya diri ketika bercerita, (2) keruntutan, (3) kelancaran, (4) variasi 

intonasi, (5) variasi diksi, (6) ekspresi, (7) sikap, (8) kemenarikan cerita (gaya 

khusus), (9) volume suara, dan (10) keefektifan kalimat. Hasil perolehan nilai 

untuk setiap aspek penilaian bercerita menggunakan media film kartun tercantum 

dalam tabel-tabel berikut. 

Tabel 16 Hasil Tes Aspek Percaya Diri Siklus 1 
No Skor Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
Rerata Klasikal 

Skor Persen (%) 
1 
2 
3 
4 

5 
4 
3 
2 

0 
5 
24 
3 

0 
20 
72 
6 

0 
15,63 

75 
9,37 

98 
32 

= 3,06 

98     x 100 
5 x 32 
= 61,25% 
(cukup) 

Jumlah  32 98 100   
 

Data pada tabel 16 merupakan hasil tes kemampuan bercerita 

menggunakan media film kartun pada siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja 

aspek percaya diri. Secara klasikal mencapai total skor 98 dengan rerata skor 3,06. 

Persentase keberhasilan siswa secara klasikal untuk aspek percaya diri adalah 

61,25% masuk kategori cukup. Persentase tersebut bermakna bahwa siswa cukup 

percaya diri dalam bercerita, siswa masih kurang mantap dalam mengucapkan 

kata dan kalimat, tapi berani manatap teman-temannya. Berdasarkan data pada 
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tabel 16, tidak tercatat siswa yang mendapat skor maksimal. Siswa yang mencapai 

skor 4 yaitu sejumlah  5 siswa. Hal ini bermakna 15,63% siswa mampu bercerita 

dengan cukup percaya diri. Skor 3 dicapai 24 siswa, artinya 75% siswa bercerita 

dengan kurang percaya diri, dan 3 siswa lain mendapat skor 3 yang bermakna 

9,37% siswa bercerita dengan tidak percaya diri. Aspek percaya diri dalam siklus 

I masuk dalam kategori cukup dengan persentase keberhasilan mencapai 61,25%. 

Masih banyaknya siswa yang memperoleh skor 3 dalam aspek ini disebabkan 

faktor suasana kelas yang belum terlalu akrab dan sistem pembelajaran yang baru 

bagi mereka, hal tersebut memberi pengaruh terhadap resa percaya diri siswa, 

akan tetapi hal ini tidak begitu menjadi masalah.  

Tabel 17 Hasil Tes Aspek Keruntutan Cerita Siklus I 
No Skor Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
Rerata Klasikal 

Skor Persen (%) 
1 
2 
3 
4 

5 
4 
3 
2 

2 
12 
18 
0 

10 
48 
54 
0 

6,25 
37,5 

56,25 
0 

112 
32 

= 3,5 

112   x 100 
5 x 32 
= 70% 
(baik) 

Jumlah 32 112 100   
 

Berdasarkan data pada tabel 17 dapat dinyatakan bahwa hasil tes bercerita 

menggunakan media film kartun pada kelas VII F SMP N 1 Mandiraja aspek 

keruntutan cerita mencapai skor 112 dengan rerata skor 3,5. Kemudian, persentase 

keberhasilan siswa untuk aspek keruntutan cerita adalah 70%. Hasil tersebut 

termasuk dalam kategori baik. Hal ini bermakna siswa cukup mampu 

menceritakan kembali film kartun yang diputarkan dengan alur yang runtut atau 

kronologis. Berdasarkan data dalam tabel 17 tidak ada siswa yang memperoleh 

skor minimal yaitu 2. Skor maksimal dicapai oleh 2 siswa yang artinya 6,25% 

siswa mampu bercerita dengan runtut. Kemudian, 12 siswa memperoleh skor 4 



82 

 

yang bermakna 37,5% siswa masuk dalam kategori cukup runtut dalam bercerita,  

dan 18  siswa atau 56,25% yang masih kurang runtut dalam bercerita dengan 

memperoleh skor 3.  

Tabel 18 Hasil Tes Aspek Kelancaran Bercerita Siklus I 
No Skor Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
Rerata Klasikal 

Skor Persen (%) 

1 
2 
3 
4 

5 
4 
3 
2 

0 
9 

20 
3 

0 
36 
60 
6 

0 
28,13 
62,5 
9,37 

102 
32 

= 3,19 

102   x100 
5 x 32 

= 63,75% 
(cukup) 

Jumlah 32 102 100   
 

Hasil tes bercerita menggunakan media film kartun berdasarkan data tabel 

18, aspek kelancaran mencapai total skor 102 dengan rerata skor 3,19. Persentase 

keberhasilan siswa pada aspek ini adalah 63,75%. Hasil tersebut termasuk dalam 

kategori cukup. Hal ini bermakna siswa cukup mampu bercerita dengan lancar, 

sedikit tersendat, tetapi jarang berhenti untuk berpikir, tidak mengalami hambatan 

baik dalam hal ucapan ataupun rangakian cerita. Berdasarkan data dalam tabel 18 

3 siswa mendapat skor minimal yaitu 2 atau sekitar 9,37%  siswa masih 

mengalami masalah atau hambatan dalam bercerita secara lancar. Hal ini 

disebabkan oleh kemampuan siswa mengingat alur cerita, karena kegiatan cerita 

yang dilakukan dalam penelitian ini harus lepas teks. Kemudian, tercatat  9 siswa 

atau 28,13% siswa dapat bercerita cukup  lancar  mendapat skor  4, dan 20 siswa 

memperoleh 3, artinya 62,5% siswa masih kurang mampu bercerita dengan  

lancar. 
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Tabel 19 Hasil Tes Aspek Variasi Intonasi Siklus I 
No Skor Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase  

(%) 
Rerata Klasikal 

Skor Persen (%) 
1 
2 
3 
4 

5 
4 
3 
2 

0 
6 

25 
1 

0 
24 
75 
2 

0 
18,75 
78,13 
1,12 

101 
32 

= 3,15 

101   x 100 
5 x 32 

= 63,12% 
(cukup) 

Jumlah 32 101 100   
 
Data pada tabel 19 merupakan data hasil tes kemampuan siswa kelas VII F 

SMP N 1 Mandiraja bercerita menggunakan media film kartun aspek variasi 

intonasi mencapai total skor 101 dengan rerata 3,15. Persentase keberhasilan 

siswa mencapai 63,12%.  Hasil tersebut termasuk dalam kategori cukup. Hal ini 

bermakna, intonasi siswa dalam bercerita intonasi yang dibawakan cukup 

bervariasi, tidak terkesan sekadar membaca. Namun, masih ada beberapa siswa 

yang bercerita dengan intonasi datar seperti halnya membaca. Hal ini disebabkan 

siswa jarang mengadakan kegiatan bercerita, dan tidak terbiasa dengan 

pembelajaran bercerita secara langsung. Siswa terbiasa dengan pembelajaran yang 

menggunakan teks dan membacanya kembali, bukan menceritakannya kembali. 

Berdasarkan data pada tabel 19 tidak ada siswa yang mendapat skor maksimal. 

Skor 4 dicapai oleh 6 siswa yang artinya 18,75% siswa mampu bercerita dengan 

variasi intonasi yang cukup. Skor  3 dicapai oleh 25 siswa  yang artinya 78,13% 

siswa masih kurang mampu bercerita dengan intonasi bervarisi, dan skor 2 dicapai 

oleh 1 siswa atau 1,18,79% siswa yang bercerita dengan intonasi yang tidak 

bervariasi atau monoton. 
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Tabel 20 Hasil Tes Aspek Pilihan Kata (Diksi) siklus I 
No Skor Frekuensi Bobot 

Skor 
Persesntase 

(%) 
Rerata Klasikal 

Skor Persen(%)
1 
2 
3 
4 

5 
4 
3 
2 

0 
9 
23 
0 

0 
36 
69 
0 

0 
28,13 
71,87 

0 

105 
32 

= 3,28 

105   x 100 
5 x 32 

= 65,62% 
(cukup) 

Jumlah 32 105 100   
 

Berdasarkan data pada tabel 20 dapat dinyatakan  bahwa hasil tes 

kemampuan siswa bercerita menggunakan media film kartun aspek pilihan kata 

mencapai total skor 105 dengan rerata skor 3,28. Persentase keberhasilan siswa 

untuk aspek ini adalah 65,62%. Hasil tersebut termasuk dalam kategori cukup. 

Angka tersebut bermakna siswa mampu bercerita dengan pilihan kata yang cukup 

bervariasi, cukup menarik, sesuai/tepat dengan penggunaan dan maksud cerita. 

Berdasarkan data pada tabel 20, tidak ada siswa yang mendapat skor maksimal 

atau skor minimal. Skor 4 dicapai oleh 9 siswa yang artinya 28,13% siswa mampu 

bercerita dengan pilihan kata yang cukup bervariasi. Kemudian, skor 3 dicapai 

oleh 23 siswa yang artinya 71,87% siswa bercerita dengan penggunaan kata yang 

kurang bervariasi. 

Tabel  21 Hasil Tes Aspek Ekspresi Siklus I 
 

No Skor Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) 

Rerata Klasikal 

Skor Persen (%) 
1 
2 
3 
4 

5 
4 
3 
2 

0 
7 
25 
0 

0 
28 
75 
0 

0 
21,87 
78,13 

0 

103 
32 

=3,22 

103    x100 
5 x 32 

= 64,37% 
(cukup) 

Jumlah 32 103 100   
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 Berdasarkan data pada tabel 21 dapat diuraikan hasil tes kemampuan siswa 

bercerita menggunakan media film kartun aspek ekspresif mencapai total skor 103 

dengan rerata skor 3,22. Persentase keberhasilan siswa untuk aspek ini 64,37%. 

Hasil tersebut termasuk dalam kategori cukup. Angka tersebut bermakna siswa 

mampu bercerita dengan mimik kurang sesuai dengan cerita yang dibawakan, 

pandangan mata terarah, kurang memilki semangat dalam tampil bercerita 

Berdasarkan data pada tabel 21, tidak ada siswa yang mendapat skor maksimal 

atau minimal. Skor 4 dicapai oleh 7 siswa yang artinya 21,87% siswa mampu 

bercerita dengan ekspresi yang cukup sesuai. Kemudian, tercatat 25 siswa yang 

mendapat skor 3 yang artinya sebanyak 78,13% siswa kurang mampu bercerita 

dengan ekspresi yang sesuai, mimik kurang sesuai dengan cerita yang dibawakan, 

pandangan mata kurang terarah, kurang memiliki semangat dalam tampil 

bercerita. 

Tabel 22 Hasil Tes Aspek Santun Kinestetika Siklus I 
No Skor Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
Rerata Klasikal 

Skor Persen (%) 
1 
2 
3 
4 

5 
4 
3 
2 

0 
5 
27 
0 

0 
20 
81 
0 

0 
15,63 
84,37 

0 

101 
32 

= 3,15 

101    x100 
5 x 32 

= 63,18,79% 
(cukup) 

Jumlah 32 101 100   
 

Data pada tabel 22 merupakan hasil tes kemampuan siswa bercerita 

menggunakan media film kartun aspek santun kinestetika mencapai total skor 101 

dengan rerata skor 3,15. Persentase keberhasilan siswa untuk aspek ini sebesar 

63,18,79%, termasuk dalam kategori cukup. Jumlah tersebut bermakna siswa 

mampu bercerita dengan sikap sedikit kaku/tegang, malu-malu. Dapat dinyatakan 
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dengan jumlah siswa yang mendapat skor 3 yang masuk dalam kategori kurang 

yaitu sebanyak 27 siswa atau sejumlah 84,37%. Faktor yang menyebabkan siswa 

tampak tegang adalah tidak biasanya siswa tampil bercerita tanpa bantuan teks 

dan belum terbiasanya menyesuaikan diri dengan cara pembelajaran yang 

diterapkan peneliti. Kemudian, tercatat 5 siswa atau 15,63% siswa yang masuk 

dalam kategori cukup dengan mendapat skor 4. 

Tabel 23 Hasil Tes Aspek Kemenarikan Cerita (Gaya Khusus) Siklus I 

No Skor Frekkuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) 

Rerata  Klasikal 
Skor Persen (%) 

1 
2 
3 
4 

5 
4 
3 
2 

0 
3 
26 
3 

0 
12 
78 
6 

0 
9,375 
81,25 
9,375 

96 
32 
=3 

96   x 100 
5 x 32 
=60% 

(cukup) 
Jumlah 32 96 100   

  

Data pada tabel 23 merupakan hasil tes kemampuan siswa bercerita 

menggunakan media film kartun aspek kemenarikan cerita. Persentase 

keberhasilan untuk aspek ini sebesar 60%, termasuk kategori cukup. Hal ini 

bermakna siswa mampu membawakan cerita dengan cukup menarik. Tercatat 26 

siswa mendapat skor 3, artinya 81,25% siswa kurang menarik dalam menyajikan 

cerita, umumnya mereka tidak menampilkan gaya khusus. Telah dijelaskan bahwa 

gaya  khusus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gaya khusus yang 

dimiliki setiap siswa yang memberi ciri khas siswa dalam membawakan cerita. 

Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah siswa merasa bingung ketika harus 

mengekspresikannya dalam gaya-gaya tertentu, siswa  merasa belum terbiasa. 

Berdasarkan data pada tabel 23 tercatat pula 3 siswa yang mencapai skor 2 ini 

artinya 9,375% siswa tidak menarik sama sekali dalam menyajikan cerita. 
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Meskipun demikian, ada juga yang memperoleh skor 4 dan masuk dalam kategori 

baik yaitu 3 siswa atau sekitar 9,375%. 

Tabel 24 Hasil Tes Aspek Volume Suara Siklus I 

No Skor Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) 

Rerata Nilai Klasikal 
Skor Persentase(%)

1 5 2 10 6,25 108 
32 

= 3,37 

108    x 100 
5 x 32 

= 67,5% 
(cukup) 

2 4 8 32 25 
3 3 22 66 68,75 
4 2 0 0 0 
Jumlah 32 108 100 

 
Data pada tabel 24 merupakan hasil tes kemampuan siswa bercerita 

menggunakan media film kartun aspek volume suara mencapai total skor 108 

dengan rerata skor 3,37. Persentase keberhasilan siswa untuk aspek ini sebesar 

67,5%, masuk dalam kategori cukup. Angka tersebut bermakna volume suara 

jelas, tetapi kadang masih ada kata-kata yang tidak terdengar oleh semua siswa di 

dalam kelas. Tercatat 2 siswa mencapai skor maksimal yang artinya 6,25% siswa 

mampu bercerita dengan suara yang jelas, volume suara terdengar sangat jelas 

oleh semua siswa di dalam kelas. Kemudian, 8 siswa mencapai skor 4 yang 

artinya 25% siswa masuk dalam kategori cukup, dan 22 siswa mendapat skor 3, 

artinya 68,75% siswa masuk dalam kategori kurang, volume suara terdengar 

kurang jelas dari jarak 3 meter. 

Tabel 25 Hsil Tes Aspek Keefektifan Kalimat Siklus I 
 

No Skor Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) 

Rerata Nilai Klasikal 
Skor Persentase (%) 

1 5 0 0 0 98 
32 

98  x 100 
5 x 32 2 4 2 8 6,25 

3 3 30 90 93,75 = 3,06 = 61,25% 
(cukup) 4 2 0 0 0 

Jumlah 32 98 100 
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Berdasarkan data pada tabel 25 dapat dinyatakan hasil tes kemampuan 

siswa bercerita menggunakan media film kartun aspek keefektifan kalimat 

mencapai total skor 98 dengan rerata skor 3,06. Persentase keberhasilan siswa 

untuk aspek ini 61,25%. Hasil tersebut termasuk dalam kategori cukup, artinya 

kalmat yang digunakan cukup efektif untuk dapat menyampaikan maksud cerita 

yang dibawakan.. Dalam aspek ini tidak ada yang mendapat skor maksimal atau 

minimal. Tercatat beberapa siswa yang kurang menggunakan kalimat secara 

efektif. Tercatat 2 siswa mencapai skor 4, artinya 6,25% siswa masuk dalam 

kategori cukup efektif dalam menggunakan kalimat ketika bercerita, dan tercatat 

30 siswa yang mendapat skor 3, artinya 93,75% siswa masih kurang efektif dalam 

menggunakan kalimat ketika bercerita. 

Perolehan nilai rerata tiap aspek yang termasuk dalam kriteria bercerita 

menggunakan media film kartun dapat dilihat dalam diagram 1  berikut.  

 

Diagram 4 Hasil Tes Kemampuan Bercerita Menggunakan Media Film 
Kartun Siklus I 
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Keterangan:  
1: percaya diri, 2: keruntutan, 3: kelancaran, 4: intonasi, 5: diksi, 6: ekspresi, 7: 
santun kinestetika, 8: kemenarikan cerita (gaya khusus), 9: volume, 10: 
keefektifan kalimat 
 

Berdasarkan diagram 4 dapat diuraikan persentase rerata dalam tiap aspek 

kemampuan bercerita dengan media film kartun. Persentase keberhasilan siswa 

aspek parcaya diri sebesar 61,25% termasuk kategori cukup. Kemudian, aspek 

keruntutan cerita memperoleh keberhasilan 70% juga termasuk kategori baik. 

Selanjutnya, aspek kelancaran bercerita memperoleh persentase keberhasilan 

63,75% termasuk kategori cukup. Untuk aspek variasi intonasi siswa meperoleh 

persentase keberhasilan sebesar63,12% termasuk kategori cukup. Aspek diksi, 

persentase keberhasilan mencapai 65,62% masuk dalam kategori cukup. Aspek 

ekspresi masuk dalam kategori cukup dengan persentase keberhasilan 64,37%. 

Santun kinestetika masuk dalam kategori cukup dengan persentase keberhasilan    

63,12%. Aspek kemenarikan cerita (gaya khusus) masuk dalam kategori cukup 

dengan persentase keberhasilan yang mencapai 60%. Aspek volume masuk dalam 

kategori cukup dengan persentase keberhasilan 67,5%. Terakhir, aspek 

keefektifan kalimat masuk dalam kategori cukup dengan persentase keberhasilan 

61,12%. 

Berdasarkan data diagram 4 dapat dinyatakan bahwa hasil tes kemampuan 

bercerita menggunakan media film kartun siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja 

jika melihat dari persentase keberhasilan klasikal mengalami kenaikan 10,81% 

dari hasil tes prasiklus. Hasil tes siklus I masuk dalm kategori cukup. Hampir 

semua aspek mengindikasikan adanya peningkatan dari hasil penelitian prasiklus. 

Aspek percaya diri mengalami kenaikan 4,73% dari prasiklus, aspek keruntutan 
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cerita mengalami kenaikan sebesar 16,25%, aspek kelancaran mengalami 

kenaikan sebesar 11,88%, aspek intonasi naik 18,75%, aspek diksi mengalami 

kenaikan sebesar 11,25%, aspek ekspresi naik 20%, aspek santun kinestetika naik 

13,75%, aspek kemenarikan cerita naik 15,63%, aspek volume tidak mengalami 

kenaikan dari prasiklus, dan aspek keefektifan kalimat mengalami kenaikan 

sebesar 5,63%. Meskipun, hasil tes pada siklus I mengalami kenaikan, tetapi hasil 

tes tersebut masih jauh dari nilai yang diharapkan yaitu 70,00. Untuk itu, peneliti 

merasa perlu melakukan perbaikan tindakan untuk dapat menaikan hasil tes 

kemampuan bercerita siswa kelas VII F SMP N Mandiraja 1 dan untuk 

memastikan bahwa media yang digunakan dalam pembelajaran benar-benar 

efektif dalam upaya meningkatkan hasil prestasi siswa dalam bercerita. 

 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I 

Berbeda dengan hasil penelitian tes, dalam hasil penelitian nontes siklus I 

data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi. 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi 

Pengambilan data melalui observasi bertujuan untuk mendapatkan 

informasi tentang  perilaku siswa selama pembelajaran. Observasi dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung.  Aspek yang diamati dalam observasi 

ini meliputi perilaku positif yang ditunjukkan siswa selama mengikuti 

pembelajaran. Aspek yang menjadi sasaran observasi adalah (1) siswa antusias 

memperhatikan penjelasaan peneliti, (2) siswa aktif bertanya atau berkomentar 

jika ada kesulitan, (3) siswa tertib dalam membentuk kelompok, (4) siswa 
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merespons positif pemutaran film kartun, (5) siswa aktif dalam berdiskusi 

kelompok, dan (6) siswa antusias dalam kegiatan bercerita. 

Dalam siklus I ini, seluruh perilaku siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung terdeskripsi melalui observasi. Selama proses pembelajaran 

berlangsung, tidak semua siswa mengikutinya dengan baik. Beberapa siswa 

berbicara dengan siswa lain dan beberapa siswa lain terkesan bingung, tegang atau 

takut. Perilaku tersebut disebabkan oleh belum terjalinnya hubungan belajar yang 

akrab dengan kehadiran peneliti dan sistem pembelajaran yang peneliti terapkan 

karena merupakan tahap awal. 

Secara umum, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti 

pembantu selama melakukan penelitian bercerita menggunakan bantuan media 

film kartun dapat dilihat pada tabel 26 berikut. 

Tabel 26 Hasil Observasi Siklus I 
No Kriteria Sikap  

Positif 
Frekuensi Persentase 

(%) 
Kategori Rerata 

Klasikal 

1 Siswa antusias dan 
memperhatikan 
penjelasan guru 

20 62,5 Cukup 143   x 100 
6 x 32 

= 74,47% 
(baik) 2 Siswa aktif bertanya 

atau berkomentar 
apabila ada kesulitan 

15 46,87 Gagal 

3 Siswa tertib dalam 
membentuk kelompok 

26 81,25 Baik 

4 Siswa merespons positif 
(senang) terhadap media 

film kartun yang 
digunakan 

31 96,87 Sangat 
Baik 

5 siswa aktif berdiskusi 
dalam kelompok 

25 78,12 Baik 

6 Siswa antusias dalam 
kegiatan bercerita di 

depan kelas. 

17 53,12 Kurang 

Jumlah 143   
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Berdasarkan tabel 26 dapat dijelaskan bahwa siswa antusias dengan 

pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun. Hal ini dapat dinyatakan 

dengan jumlah siswa yang merespons positif terhadap pembelajaran. Tercatat 20 

siswa atau 62,5% siswa antusias dalam memperhatikan penjelasan peneliti. 

Persentase tersebut masuk dalam kategori cukup. Beberapa siswa antusias ketika 

pembelajaran dimulai, bahkan rasa antusias tersebut dtunjukan sebelum 

pembelajaran dimulai. Antusias tersebut tampak ketika peneliti bertanya tentang 

kesiapan mereka untuk mengikuti pembelajaran, mereka menjawab serentak 

dengan semangat,” Siap BU!” Akan tetapi, sikap antusias siswa tidak ditunjukan 

dengan baik ketika memperhatikan penjelasanan materi dan juga tidak sebanding 

dengan jumlah siswa yang aktif bertanya atau berkomentar. Tercatat hanya 15 

siswa atau 46,87% siswa yang tampak antusias bertanya apabila mendapat 

kesulitan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa beberapa siswa yang 

lain masih terkesan tegang atau kaku karena masih dalam tahap awal, meskipun 

antusias dalam memperhatikan penjelasan baik. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran yang peneliti lakukan, siswa diminta 

untuk membentuk kelompok diskusi. Dalam kegiatan ini siswa menunjukan 

antusias yang baik, bahkan siswa mengusulkan sendiri cara pembentukan 

kelompoknya. R8 mengangkat tangan dan memberi usulan pembentukan 

kelompok, “Bu, bagaimana pembentukan kelompoknya sesuai kelompok belajar 

saja, jadi diskusinya akan lebih mudah.” Siswa-siswa lain mendukungnya dan 

mulai membentuk kelompoknya. 81,25% siswa tercatat tertib dalam membentuk 

kelompok dan masuk dalam kategori baik.  
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Selanjutnya, siswa memberikan respons yang sangat baik pula ketika 

pemutaran film kartun berlangsung. Siswa bersorak ketika peneliti 

memberitahukan film kartun akan segera diputarkan. Rasa antusias kembali 

terlihat ketika film kartun mulai tayang dilayar proyektor. Beberapa ada yang 

berdebat mengusulkan judul film kartun yang diputarkan. Saat pemutaran film 

kartun berlangsung, tidak ada satu siswa pun yang melakukan kegaduhan. Semua 

siswa menyimak pemutaran film kartun dengan seksama. Ketertarikan siswa 

kembali tampak ketika durasi film yang diputarkan selesai. Siswa meminta untuk 

diputarkan kembali. R20 mengusulkan agar film kartun diputar ulang,”Bu, sekali 

lagi Bu,tolong.” Siswa-siswa lain mendukung usulan R20 tersebut. Tercatat dalam 

lembar observasi sejumlah 96,8%  siswa antusias terhadap penggunaan media film 

kartun dalam pembelajaran. 

Siswa kembali merespons baik ketika diminta untuk mendiskusikan 

identifikasi cerita film kartun yang baru saja diputarkan dan berlatih bercerita 

dalam kelompoknya masing-masing. Tercatat 78,18,79% siswa aktif berdiskusi 

dalam kelompok. Namun, beberapa siswa merasa kesulitan ketika harus 

mengidentifikasikan cerita, sehingga peneliti harus menjelaskan lagi hal-hal 

penting yang terkait dengan materi dan kegiatan bercerita yang dilakukan. 

Kegiatan inilah yang paling memakan waktu lama. Siswa merasa bingung harus 

menuangkan cerita kartun dalam rangkaian kalimat. Respons ditunjukan ketika 

beberapa siswa bertanya ketika mengalami kesulitan dalam membuat cerita dalam 

lembar kerja yang diberikan peneliti. “Saya paham jalan ceritanya Bu, tapi saya 

bingung untuk mengungkapkannya,” ujar R1. Ketika proses berlatih bercerita 
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dalam kelompok masing-masing berlangsung, siswa juga menunjukkan sikap 

yang cukup baik, meskipun suasana menjadi riuh oleh candaan siswa dalam 

kelompoknya, tapi tampak berjalan lancar. 

Terakhir, yaitu kegiatan bercerita di depan kelas. Dalam kegiatan ini siswa 

kurang antusias dengan terbukti hanya sejumlah 53,12% yang antusias dalam 

kegiatan bercerita. Hal ini disebabkan siswa kurang terbiasa untuk bercerita di 

depan kelas dengan lepas teks dan perasaan malu atau takut tampil di depan. 

Kegaduhan terjadi sebelum siswa tampil bercerita di depan. Siswa saling tunjuk 

untuk maju terlebih dahulu. Sebagian besar siswa menunjuk R20 untuk tampil 

pertama kali. Tidak dalam waktu lama R20 angkat tangan dan mengusulkan 

dirinya untuk tampil bercerita, “Woi teman-teman, mana tepuk tangganya untuk 

Adi Wicaksono (menunjuk dirinya sendiri), saya mau bercerita,” keberanian R20 

tersebut disambut gembira oleh siswa-siswa lain. Dari penampilan R20 tersebut 

peneliti memotivasi  siswa–siswa lain untuk tampil bercerita di depan. 

Berdasarkan keseluruhan hasil observasi siklus I, peneliti mendapati ada 

satu siswa yang sangat berbeda dengan siswa yang lain. R25 terlihat tidak antusias 

dalam kegiatan apapun. Ketidakantusiasannya terlihat dari awal pembelajaran, 

siswa tersebut bahkan enggan untuk menjawab salam. Hal ini menjadi pekerjaan 

rumah bagi peneliti untuk membangkitkan ketertarikan dan semangat belajar 

dalam tindakan berikutnya yaitu pada siklus II. 

Perolehan rerata klasikal perilaku positif siswa harus ditingkatkan lagi 

sehingga perilaku negatif dapat berkurang. Dengan berkurangnya perilaku negatif 

siswa, diharapkan tidak ada lagi hambatan-hambatan yang bermakna dalam 
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pembelajaran. Suasana pembelajaran juga akan lebih kondusif. Pada akhirinya, 

apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Oleh 

karena itu, dalam pengambilan data pada siklus II peneliti akan lebih memotivasi 

siswa untuk menghilangkan hal-hal yang kurang mendukung dalam pembelajaran, 

lebih komunikatif, dan lebih memperhatikan kondisi kelas. 

4.1.2.2.2 Hasil Wawancara 

Dalam siklus I ini, untuk memperoleh data nontes peneliti juga 

menggunakan instrumen wawancara. Wawancara tidak dilakukan kepada semua 

siswa, tetapi dilakukan kepada tiga siswa, yaitu satu siswa yang memperoleh nilai 

tertinggi, satu siswa yang memperoleh nilai sedang dan satu siswa yang 

memperoleh nilai terendah. Ketiga siswa tersebut mewakili siswa satu kelas. 

Wawancara dilakukan tiap akhir siklus dan di luar jam pelajaran melalui tatap 

muka langsung dengan siswa.  

Tercatat 5 butir pertanyaan dalam instrumen wawancara ini. Pertanyaan 

tersebut meliputi (1) apakah siswa berminat dengan pelajaran bercerita, (2) 

pendapat siswa terhadap pembelajaran bercerita selama ini, (3) kesulitan yang 

dihadapi siswa ketika mengikuti pembelajaran bercerita, (4) pendapat siswa 

dengan pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun, dan (5) harapan 

siswa terkait dengan pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun. 

Berdasarkan analisis data wawancara pada siklus I diuraikan tidak semua 

siswa senang dengan pembelajaran bercerita. Secara tidak langsung hal ini 

mengakibatkan pembelajaran bercerita kurang berjalan sesuai harapan peneliti. 
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Hal ini pula yang menjadi pekerjaan peneliti untuk dikerjakan pada pertemuan 

siklus berikutnya.  

Untuk pertanyaan pertama yaitu, “Selama ini apakah kalian (siswa) 

berminat dengan pembelajaran bercerita?” Dua siswa yaitu satu siswa yang 

mendapat nilai tinggi (R20) dan satu siswa yang mendapat nilai sedang (R1) 

menjawab lumayan berminat dengan alasan karena sulit mengekspresikan suasana 

dan kurang percaya diri, berikut kutipannya. Siswa yang mendapat nilai tinggi 

menjawab pertanyaan pertama dengan singkat, yaitu “Ya saya berminat dengan 

pembelajaran bercerita, karena memang saya senang dengan pelajaran bercerita!”  

Berikutnya siswa yang mendapat nilai sedang mejawab lumaya berminat. Satu 

siswa dengan nilai rendah (R25) menjawab, “Enggak! Karena saat bercerita saya 

tidak PD.” Menurutnya ketidaksukaanya dengan pembelajaran bercerita lantaran 

rasa tidak percaya diri ketika diminta untuk tampil bercerita, terlebih lagi ketika 

pembelajaran bersama pihak yang belum dikenal, dalam hal ini adalah peneliti. 

Jawaban tersebut sekaligus menjawab pertanyaan ketiga yaitu terkait kesulitan 

siswa yang dihadapi ketika bercerita. Akan tetapi, ketika mereka diberikan 

pertanyaan terkait pendapat siswa dengan pembelajaran bercerita yang dilakukan, 

ketiga siswa tersebut menjawab dengan jawaban yang sama yaitu menyenangkan 

karena menggunakan media film kartun yang membuat siswa tidak jenuh dan 

mudah untuk dimengerti.  

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kesulitan yang dihadapi siswa 

ketika bercerita  tidak jauh dari rasa percaya diri dan kesulitan berekspresi. 

Perasaan grogi mengakibatkan siswa sulit mengekspresikan suasana cerita dengan 
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baik. Untuk mengatasi hal ini tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan 

meningkatkan intensitas siswa tampil dan distimulasi dengan permainan-

permainan menyenangkan yang menggugah keberanian berekspresi dan memberi 

kesempatan lebih banyak bagi siswa untuk bicara meskipun hanya sekadar 

mengajukan pertanyaan dan memberi usulan. Hal tersebut secara tidak langsung 

akan mempengaruhi keberanian siswa mengeksplor diri dan berekspresi.  

Pendapat siswa tentang pembelajaran yang disajikan peneliti yaitu 

pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun direspons baik oleh 

siswa.  Menurut mereka film kartun membuat mereka lebih mudah mengerti dan 

sesuai dengan usia siswa kelas VII. Siswa merasa terbantu ketika harus bercerita 

dengan runtut dan lebih memahami suasana cerita dan tokoh-tokoh dalam cerita 

dengan pemutaran film kartun. Selain  itu, siswa juga memberikan harapan agar 

pembelajaran bercerita dengan media film kartun dapat memberi kesenangan bagi 

siswa untuk belajar bercerita seperti yang diungkapkan oleh R1 berikut, “Semoga 

siswa menjadi senang dan mudah memahami cerita karena baru pertama kali 

mendapat pembelajaran menggunakan media film kartun.”  Harapan senada juga 

diucapkan R25 yang memberi usulan bahwa cerita film kartun pertemuan 

berikutnya durasi film diperpanjang agar siswa lebih mendalami cerita yang 

diputarkan, sedangkan R20 mengharapkan semoga pembelajaran bercerita dengan 

media film kartun dapat menumbuhkan minat dan keinginan bercerita. 

Berdasarkan uraian analisis data wawancara, peneliti mendapat pekerjaan 

rumah yang harus diatasi pada siklus berikutnya khususnya untuk siswa-siswa 

yang masih mengalami kendala bercerita seperti intonasi, kurang percaya diri, dan 
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ekspresi sehingga dapat menimbulkan minat dan kesenangan siswa terhadap 

kegiatan bercerita dan mampu tampil lebih baik lagi. 

 

4.1.2.2.3 Hasil Jurnal 

Dalam siklus 1 tercatat dua jurnal yang digunakan sebagai alat pengambil 

data, yaitu jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal siswa berisi perasaan siswa ketika 

mengikuti pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun, kesulitan yang 

diihadapi siswa dalam pembelajaran, tanggapan siswa tentang media film kartun 

yang digunakan dalam pembelajaran bercerita, kesan siswa terhadap proses 

pembelajaran, serta saran yang diberikan siswa untuk pembelajaran bercerita 

menggunakan media film kartun selanjutnya, sedangkan jurnal guru berisi 

pengamatan guru terhadap keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

bercerita menggunakan media film kartun, tingkah laku siswa (peristiwa khusus) 

yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung, respons siswa terhadap media film 

kartun, suasana pembelajaran, hambatan yang dialami peneliti selama proses 

pembelajaran, dan harapan guru pada proses pembelajaran bercerita berikutnya. 

4.1.2.2.3.1 Jurnal Siswa 

 Jurnal siswa merupakan jurnal yang diisi siswa. Jurnal tersebut berisi 

perasaan siswa ketika mengikuti pembelajaran bercerita menggunakan media film 

kartun, kesulitan atau hambatan yang diihadapi siswa dalam pembelajaran, 

tanggapan siswa tentang media film kartun yang digunakan dalam pembelajaran 

bercerita, kesan siswa terhadap proses pembelajaran, serta saran yang diberikan 
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siswa untuk pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun selanjutnya. 

Jurnal siswa diberikan di luar jam pelajaran untuk diisi siswa secara individu. 

 Berdasarkan hasil jurnal siswa siklus I diketahui 31 siswa atau 96,87% 

siswa merasa senang ketika mengikuti pembelajaran bercerita menggunakan 

media film kartun. Pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun 

merupakan sesuatu hal yang baru bagi mereka, karena selama ini dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia tidak perah menggunakan media, terlebih lagi 

media yang digunakan merupakan media yang dekat dengat keseharian mereka. 

Siswa mengakui bahwa mereka tertarik dengan cerita yang ditayangkan karena 

ceritanya menarik, lucu, menghibur, dan membantu mereka bercerita meskipun 

tidak membawa teks, seperti jawaban yang dituturkan oleh R20,” Media film 

kartun ini dapat membantu saya dalam mengingat jalannya cerita, jadi kalau saya 

lupa tulisannya saya bisa menginat jalan cerita kartunnya.” Ketertarikan siswa 

terhadap media film kartun yang digunakan dalam pembelajaran bercerita dalam 

siklus I ini juga ditunjukan ketika film kartun berakhir, siswa meminta agar film 

kartun yang digunakan untuk diputar ulang kembali. 

 Selanjutnya, ketika ditanya kesulitan yang mereka hadapi ketika kegiatan 

bercerita, diperoleh beragam jawaban. 40,62% dari keseluruhan sampel atau 13 

siswa menyatakan mereka kesulitan untuk mengekspresikan perasaan ketika 

bercerita, sebagian yang lain menyatakan bahwa mereka malu ketika harus tampil 

bercerita di depan karena mereka tidak terbiasa untuk melakukan kegiatan 

bercerita di depan, seperti kutipan jawaban yang dilontarkan oleh R28, ”Dalam 

bercerita saya ekspresinya kurang baik, saya juga merasa kurang percaya diri 
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ketika bercerita di depan orang banyak, saya grogi  karena tidak terbiasa bercerita 

di depan orang banyak.” Selain itu, diperoleh juga jawaban bahwa mereka merasa 

kesulitan dalam merangkai dalam kata dan kalimat yang tepat meskipun mereka 

hafal jalan ceritanya. Walaupun, terkendala oleh perasaan mereka yang takut atau 

malu berekspresi, tetapi sebagian besar siswa sepakat bahwa proses pembelajaran 

bercerita menggunakan media film kartun menyenangkan dan menghibur. Seperti 

salah satu kutipan jawaban R13 berikut, ”Kesan saya sangat senang, apalagi 

sebelum pelajaran diadakan kuis, saya merasa sangat senang sekali dan juga 

kegiatan ini sangat menyenangkan.” 

 Ketika menjawab pertanyaan mengenai saran apa yang dapat mereka 

berikan agar pembelajaran bercerita menggunakan media filam kartun berikutnya 

lebih baik, hampir seluruh siswa menjawab sebaiknya media film kartun yang 

diputarkan berganti-ganti dan lucu agar perasaan jenuh tidak muncul dalam proses 

pembelajaran. 

4.1.2.2.3.2 Jurnal Guru 

 Jurnal guru merupakan hasil pengamatan guru terhadap suasana kelas dan 

proses pembelajaaran yang berlangsung. Dalam jurnal guru memuat beberapa hal 

yang menjadi bahan pengamatan guru, diantaranya ialah pengamatan guru 

terhadap keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran bercerita menggunakan 

media film kartun, tingkah laku siswa (peristiwa khusus) yang terjadi ketika 

pembelajaran berlangsung, respons siswa terhadap media film kartun, suasana 

pembelajaran, hambatan yang dialamai peneliti selama proses pembelajaran, dan 

harapan guru pada proses pembelajaran bercerita berikutnya. 
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 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti dengan bantuan peneliti 

pembantu, keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran bercerita 

menggunakan media film kartun dapat dilihat dari aktifitas siswa bertanya dan 

berkomentar. Siswa mulai berani bertanya atau berkomentar setelah peneliti 

memberikan masukan mengenai bercerita yang dimulai dari latihan berani 

berbicara seperti mengajukan pendapat atau pertanyaan. Akan tetapi, dari 

keseluruhan responden  hanya 15 siswa atau 46,87% yang aktif bertanya. Jumlah 

tersebut tergolong kategori gagal jika melihat persentasenya yang jauh dari 70. 

Tidak ada peristiwa khusus yang ditimbulkan siswa ketika pembelajaran 

berlangsung. Siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Siswa juga tampak 

tertib ketika pembetukan kelompok dan diskusi kelompok. Respons siswa 

terhadap pembelajaran terbilang baik, hal tersebut sangat tampak ketika 

pemutaran film kartun berlangsung. Hampir tidak ada yang berisik dan asyik 

sendiri dengan teman. Semua pandangan tertuju pada film kartun yang diputarkan. 

Suasana yang tercipta kondusif dan terkendali. Siswa cukup aktif dalam 

memperhatikan penjelasan guru, tertib dalam pembentukan kelompok, dan aktif 

dalam diskusi kelompok. Namun, kelas menjadi riuh beberapa saat ketika mereka 

diminta untuk bercerita di depan secara individu dan lepas teks. Beberapa 

mengatakan mereka tidak siap dan malu. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti 

memotivasi siswa dengan mengadakan kompetisi bercerita. Dengan begitu, siswa 

berlomba untuk menampilkan yang terbaik. Suasana menjadi bersemangat ketika 

kegiatan kompetisi tersebut dimulai. 



102 

 

Selama pelaksanaan penelitian siklus I, peneliti masih mengalami 

beberapa hambatan. Hambatan tersebut berkaitan langsung dengan kondisi siswa 

dan suasana belajar seperti siswa masih belum dapat menuangkan cerita kartun 

dalam rangkaian kalimat yang dibuatnya sendiri, kemudian siswa merasa bingung 

ketika harus mengidentifikasi cerita dalam diskusi kelompok. Selian itu,             

ada beberapa siswa yang merasa kurang percaya diri, merasa tidak bisa bercerita, 

malu, tidak hafal ceritanya jika harus lepas teks. Hambatan yang peneliti temui 

dalam adalah ketika harus membangkitkan semangat dan percaya diri siswa ketika 

harus tampil bercerita di depan. Namun, hal itu dapat sedikit teratasi dengan 

kegiatan berkompetisi cerita tersebut untuk mendapatkan sebuah hadiah (reward).  

 Harapan peneliti untuk kegiatan pembelajaran bercerita mengguanakan 

media film kartun selanjutnya adalah siswa dapat bercerita dengan lebih baik dan 

lebih antusias ketika tiba gilirannya bercerita di depan kelas. Selain itu, dapat 

terciptanya suasana belajar yang kondusif dan komunikatif. 

 

4.1.2.2.4 Hasil Dokumentasi 

 Pada siklus I ini, dokumentasi yang diambil adalah foto-foto kegiatan 

siswa selama mengikuti proses pembelajaran bercerita dengan menggunakan 

media film kartun dan video gambar hasil penampilan bercerita di depan kelas. 

Kegiatan para siswa dalam proses pembelajaran tersebut diantaranya 

mendengarkan penjelasan guru, ketika siswa berdiskusi dan berlatih dalam 

kelompok, dan ketika siswa tampil bercerita. 
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Hasil dokumentasi adalah foto-foto kegiatan pembelajaran, yaitu gambar 1 

dan gambar 2 merupakan merupakan kegiatan siswa ketika mendengarkan 

penjelasan guru, yaitu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bercerita dan 

penjelasan mengenai pembelajaran bercerita dengan media film kartun. Tampak 

dalam gambar 1 hampir semua siswa berpangku tangan dalam mengikuti 

penjelasan materi. Berikutnya, gambar 3 merupakan kegiatan siswa melakukan 

diskusi kelompok. Tampak kurang adanya kebersamaan dalam kelompoknya. 

Gambar 4 merupakan kegiatan siswa saat bercerita di depan kelas. Siswa masih 

tampak sedikit malu untuk bercerita di hadapan teman-temannya. Keterangan 

gambar dapat dilihat dalam subbab pembahasan perubahan perilaku belajar siswa 

dalam pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun. 

 

4.1.2.3 Refleksi Siklus I 

 Pembelajaran bercerita dengan media film kartun siklus 1 ini 

menggunakan hasil tes dan nontes untuk mendapatkan hasil keseluruhan dari 

proses pembelajaran. Berdasarkan hasil tes dapat diuraikan hasil kompetensi 

bercerita siswa kelas VII F SMP N Mandiraja 1 secara klasikal mencapai total 

nilai 2044, dengan rerata 63,87 dalam kategori cukup. Dari 32 siswa, ada 5 siswa 

atau 15,63% siswa yang berhasil memperoleh nilai dalam kategori baik dengan 

rentang nilai 70-84. Selanjutnya, 24 siswa  atau 75% siswa memperoleh nilai 

dalam kategori cukup dengan rentang nilai 60-69. Kemudian, 3 siswa atau 9,37% 

siswa mendapatkan nilai dalam kategori kurang dengan rentang nilai 50-59. Hasil 

tes siklus I masih mengindikasikan perlunya peningkatan hasil tes kemampuan 
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bercerita untuk dapat menjadi baik bahkan lebih baik lagi karena hasil rerata yang 

diperoleh masih belum mencapai nilai 70,00. 

Hasil nontes pada siklus 1 yang meliputi observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi juga menunjukkan banyak kekurangan. Berdasarkan hasil observasi, 

kekurangan yang paling menonjol adalah siswa kurang aktif dalam bertanya atau 

berkomentar atau kurang aktif dalam kegiatan tampil bercerita di depan. Masih 

rendahnya nilai bercerita siswa dalam siklus I dikarenakan pembelajaran dengan 

media film kartun yang diterapkan masih dirasakan baru oleh siswa, sehingga cara 

pembelajaran seperti ini merupakan proses awal bagi siswa untuk menyesuaikan 

diri dalam belajar. Sebagian besar siswa masih canggung dan ragu-ragu, sehingga 

pada saat bercerita di depan hasilnya kurang maksimal sebagian besar siswa masih 

merasa grogi, malu, dan tidak percaya diri saat bercerita di depan teman-

temannya. Masalah ini dapat diatasi dengan (1) memberikan penjelasan ulang dan 

lebih lanjut kepada siswa tentang pembelajaran bercerita dengan media film 

kartun, (2) meningkatkan intensitas siswa untuk berbicara, seperti mengajukan 

pendapat, menjawab pertanyaan, dan tampil di depan, dan (3) peneliti lebih 

mengkondisikan siswa supaya memperhatikan arahan dan teman-teman mereka 

yang sedang bercerita di depan kelas dengan serius.  

Hasil tes pada siklus I yang hanya mencapai rerata klasikal 63,87, hasil 

tersebut dirasa masih belum memuaskan atau masih belum memenuhi kriteria 

hasil yang harus dicapai. Peneliti merasa perlu melakukan perbaikan pelaksanaan 

tindakan dengan sedikit perubahan perlakuan belajar dari peneliti untuk 

memantapkan media yang digunakan peneliti benar-benar efektif dalam 
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meningkatkan kemampuan bercerita pada siklus II dengan berpijak pada hasil 

yang diperoleh pada siklus I. Dengan demikian, perlu diadakan siklus II agar nilai 

siswa dapat mencapai target yang diharapkan. 

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II. 

 Siklus II dilakukan karena siklus I belum mancapai target. Pelaksanaan 

penelitian pada siklus II ini dilakukan sebagai perbaikan pelaksanaan tindakan 

dengan rencana dan persiapan yang lebih baik. Dengan adanya perbaikan 

pembelajaran yang mengarah pada peningkatan hasil belajar, hasil penelitian yang 

berupa nilai tes kompetensi bercerita siswa meningkat.  

 

4.1.3.1 Hasil Tes          

Hasil tes kompetensi bercerita dengan media film kartun pada siklus II ini 

merupakan data kedua setelah dilaksanakannya tindakan pembelajaran pada siklus 

I. Kriteria penilaian pada siklus II ini masih tetap sama seperti pada tes siklus I 

meliputi 10 aspek yaitu (1) rasa percaya diri, (2) keruntutan, (3) kelancaran, (4) 

variasi intonasi, (5) variasi diksi, (6) ekspresi, (7) sikap, (8) kemenarikan cerita 

(gaya khusus), (9) volume suara, dan (10) keefektifan kalimat.  Hasil tes 

kompetensi bercerita dengan media film kartun pada siklus II dapat dilihat pada 

tabel 27 berikut. 
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Tabel 27 Hasil Tes Kemampuan Bercerita Menggunakan Media Film Kartun 
Siklus II 

 
No Kategori Rentang 

nilai 
Frekuensi Bobot 

Skor 
Persen 

(%) 
Nilai Rerata 

Klasikal 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 
Gagal 

85 – 100 
70 – 84 
60 – 69 
50 – 59 
0   – 49 

3 
29 
0 
0 
0 

280 
2148 

0 
0 
0 

9,37 
90,63 

0 
0 
0 

2428 
32 

= 75,87% 
(baik) 

Jumlah 32 2428 100  
 

 Berdasarkan data pada tabel 27 dapat diuraikan hasil tes kompetensi bercerita 

siswa secara klasikal mencapai total nilai 2428 dengan persentase keberhasilan  

75,87% termasuk kategori baik. Persentase keberhasilan pada siklus II mengalami 

peningkatan dari siklus I, yaitu 18,79%. 63,87% Pada siklus I menjadi 75,87% 

pada siklus II. Peningkatan ini tidak lepas dari perbaikan tindakan yang dilakukan 

pada siklus II, yaitu (1) mengulang kembali materi yang lebih menekankan pada 

aspek percaya diri, aspek kelancaran, aspek intonasi, aspek ekspresi, aspek sikap, 

aspek kemenarikan cerita, dan aspek keefektifan kalimat, (2) memberi kesempatan 

lebih banyak pada siswa untuk berbicara, seperti bertanya jika ada kesulitan, 

menjawab pertanyaan, lebih meningkatkan intensitas siswa untuk lebih banyak 

maju ke depan, dan (3) memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghafal 

cerita di rumah. Dari 32 siswa, tercatat 3 siswa atau 9,37% yang berhasil 

memperoleh nilai dalam kategori sangat baik. Selebihnya, 29 siswa atau 90,63% 

mendapat nilai dalam kategori baik. Dalam tes ini tidak ada siswa yang 

memperoleh nilai dalam kategori cukup, kurang dan gagal. Pembelajaran pada 

siklus II ini jauh lebih baik daripada siklus I. Penampilan bercerita siswa pada 

siklus II lebih baik daripada penampilan siswa pada siklus I. Siswa sudah 
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memahami hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita, yang diharapkan dari 

pembelajaran bercerita. Siswa bercerita dengan ekspresi yang cukup sesuai, sikap 

yang tidak lagi kaku, disertai dengan gaya yang membuat penampilan bercerita 

mereka lebih menarik dari pada siklus I, dan volume suara yang terdengar jelas. 

Hasil tes secara klasikal data tabel 27 merupakan gabungan dari 10 aspek 

penilaian kemampuan bercerita yang digunakan untuk menilai kompetensi 

bercerita siswa dengan media film kartun. Perolehan nilai kompetensi bercerita 

siswa kelas VII F SMP Mandiraja 1 pada siklus II juga dapat dilihat pada diagram 

5 berikut ini 

 

Diagram 5 Hasil Tes Kompetensi Bercerita Siklus II 

Berdasarkan diagram 5 dapat dikemukakan bahwa batang diagram paling 

tinggi adalah batang dengan kategori baik, yaitu persentase sebesar 90,53%. 

Disusul  batang diagram nomor satu dalam kategori sangat baik dengan persentase 

sebesar 9,37%. Pada siklus II kategori cukup, kurang, dan gagal memperoleh 

persentase 0% atau tidak ada siswa yang masuk dalam kategori tersebut. 
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Nilai siklus II diperoleh dari penjumlahan skor masing-masing aspek, 

yaitu (1) rasa percaya diri ketika bercerita, (2) keruntutan, (3) kelancaran, (4) 

variasi intonasi, (5) variasi diksi, (6) ekspresi, (7) sikap, (8) kemenarikan cerita 

(gaya khusus), (9) volume suara, dan (10) keefektifan kalimat. Hasil perolehan 

nilai untuk setiap aspek penilaian bercerita menggunakan media film kartun 

tercantum dalam tabel-tabel berikut. 

Tabel 28 Hasil Tes Aspek Percaya Diri Siklus II 
 

No Skor Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) 

Rerata Klasikal 
Skor Persen (%) 

1 
2 
3 
4 

5 
4 
3 
2 

4 
14 
14 
0 

20 
56 
42 
0 

12,5 
43,75 
43,75 

0 

118 
32 

= 3,68 

118    x 100 
5 x 32 

= 73,75% 
(baik) 

Jumlah 32 118 100   
 

Data pada tabel 28 merupakan hasil tes kemampuan bercerita 

menggunakan media film kartun pada siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja 

secara klasikal mencapai total skor 118 dengan rerata skor 3,68. Persentase 

keberhasilan siswa secara klasikal untuk aspek percaya diri adalah 73,75% masuk 

kategori baik. Persentase tersebut bermakna bahwa siswa percaya diri dalam 

bercerita, siswa mantap dalam mengucapkan kata dan kalimat, tidak ragu tampil 

ke depan, dan berani manatap teman-teman lainnya. Berdasarkan data pada tabel 

28, tercatat 4 siswa yang mendapat skor maksimal, artinya 12,5% siswa mampu 

bercerita dengan sangat percaya diri. Skor 4 dicapai 14 siswa. Hal ini bermakna 

43,75% siswa mampu bercerita dengan percaya diri. Skor 3 diperoleh 14 siswa, 

artinya 43,75% siswa bercerita dengan cukup percaya diri. Aspek percaya diri 

pada siklus II mengalami kenaikan sebesar 20,41% dari siklus I. Peningkatan 
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tersebut tidak lepas dari sistem belajar pada siklus II, yaitu dengan pendekatan 

pada siswa baik dalam kelompok maupun individu untuk menumbuhkan rasa 

dekat antara peneliti dan siswa juga dengan meningkatkan intensitas siswa untuk 

sering maju ke depan kelas meskipun bukan untuk bercerita, ditambah dengan 

meningkatkan intensitas siswa untuk bertanya jika mendapat kesulitan dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan baik dari peneliti maupun dari siswa lain 

dengan sikap berdiri. Kegiatan seperti ini memberi efek yang cukup baik terhadap 

sikap malu atau takut siswa sehingga dapat meningkatkan persentase keberhasilan 

siswa pada aspek ini. 

Tabel 29 Hasil Tes Aspek Keruntutan Cerita Siklus II 
 

No Skor Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) 

Rerata Klasikal 
Skor Persen (%) 

1 
2 
3 
4 

5 
4 
3 
2 

8 
21 
3 
0 

40 
84 
9 
0 

25 
65,63 
9,37 

0 

133 
32 

= 4,15 

133  x 100 
5 x 32 

= 83,12% 
(baik) 

Jumlah 32 133 100   
 

Data pada tabel 29 merupakan hasil tes bercerita menggunakan media film 

kartun pada kelas VII F SMP N 1 Mandiraja aspek keruntutan cerita mencapai 

skor 133 dengan rerata skor 4,15. Kemudian, persentase keberhasilan siswa untuk 

aspek keruntutan cerita adalah 83,12%. Hasil tersebut termasuk kategori baik. Hal 

ini bermakna siswa cukup mampu menceritakan kembali film kartun yang 

diputarkan dengan alur yang runtut atau kronologis. Berdasarkan data dalam tabel 

29 dapat diketahui adanya peningkatan dari hasil tes siklus I. Dalam aspek ini 

tidak ada siswa yang memperoleh skor minimal yaitu 2. Skor maksimal dicapai 8 
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siswa, artinya 25% siswa mampu bercerita dengan runtut. Kemudian, 21 siswa 

memperoleh skor 4 yang bermakna 65,63% siswa masuk dalam kategori cukup 

runtut dalam bercerita,  dan 9 siswa atau 9,37% yang masih kurang runtut dalam 

bercerita dengan memperoleh skor 3. Dalam siklus II, persentase keberhasilan 

untuk aspek ini mengalami kenaikan sebesar 18,74% dari siklus I yang hanya 

mencapai 70%. Peningkatakn persentase keberhasilan pada aspek keruntutan 

cerita tidak lepas dari intensitas berlatih mandiri di rumah dan cara menuangkan 

cerita kembali dalam rangkaian cerita yang menggunakan bahasa sendiri melalui 

cara menentukan point penting dari cerita, cerita awal, cerita inti, dan cerita akhir. 

Cara-cara tersebut terbukti membantu siswa dalam mengingat cerita secara 

sederhana dan runtut dengan naiknya persentase keberhasilan pada aspek ini 

sebesar 18,74%. 

Tabel 30 Hasil Tes Aspek Kelancaran Bercerita Siklus II 
 

No Skor Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) 

Rerata Klasikal 

Skor Persen (%) 

1 
2 
3 
4 

5 
4 
3 
2 

3 
18 
11 
0 

15 
72 
33 
0 

9,37 
56,25 
34,38 

0 

120 
32 

= 3,75 

120   x100 
5 x 32 

= 75% (baik) 

Jumlah 32 120 100   
 

Berdasarkan data pada tabel 30 dapat dinyatakan hasil tes bercerita 

menggunakan media film kartun pada siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja yang 

berjumlah 32 siswa aspek kelancaran mencapai total skor 120 dengan rerata skor 

3,75. Persentase keberhasilan siswa pada aspek ini adalah 75%. Hasil tersebut 

termasuk dalam kategori baik. Hal ini bermakna siswa mampu bercerita tanpa 
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tersendat-sendat, jarang berhenti untuk berpikir, tidak mengalami hambatan baik 

dalam hal ucapan ataupun rangkaian cerita. Berdasarkan data dalam tabel 30 

tercatat 3 siswa mendapat skor maksimal, hal ini bermakna 9,37% siswa bercerita 

tanpa tersendat-sendat, jarang berhenti untuk berpikir, tidak mengalami hambatan 

baik dalam hal ucapan ataupun rangkaian cerita. Kemudian, 18 siswa atau 56,25% 

siswa dapat bercerita cukup  lancar  mendapat skor  4, dan 11 siswa memperoleh 

3, artinya 34,38% siswa masih kurang mampu bercerita dengan  lancar. Dalam 

siklus II, aspek ini mengalami kenaikan persentase keberhasilan sebesar 17,65% 

dari 63,75% naik menjadi 75%. Peningkatan persentase keberhasilan pada aspek 

ini tidak lepas dari kesungguhan berlatih berlatih. 

Tabel 31 Hasil Tes Aspek Variasi Intonasi Siklus II 
 

No Skor Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase  
(%) 

Rerata Klasikal 
Skor Persen (%) 

1 
2 
3 
4 

5 
4 
3 
2 

2 
19 
11 
0 

10 
76 
33 
0 

6,25 
59,37 
34,38 

0 

119 
32 

= 3,72 

119   x 100 
5 x 32 

= 74,37% 
(baik) 

Jumlah 32 119 100   
 

Data pada tabel 31 merupakan hasil tes kemampuan siswa kelas VII F 

SMP N 1 Mandiraja bercerita menggunakan media film kartun aspek variasi 

intonasi mencapai total skor 119 dengan rerata skor 3,72. Persentase keberhasilan 

siswa mencapai 74,37%.  Hasil tersebut termasuk dalam kategori baik, artinya 

intonasi siswa dalam bercerita bervariasi, tinggi rendah, naik turun nada sesuai 

dengan alur cerita yang dibawakan. Berdasarkan data pada tabel 31 tidak ada 

siswa yang mendapat skor minimal. Skor 5 dicapai oleh 2 siswa, artinya 6,25% 

siswa mampu bercerita dengan variasi intonasi. Skor  4 dicapai oleh 19 siswa, 
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artinya 59,37% siswa cukup mampu bercerita dengan intonasi bervarisi, dan skor 

3 dicapai oleh 11 siswa atau 34,38% siswa yang bercerita dengan intonasi yang 

kurang bervariasi atau monoton. Persentase keberhasilan aspek ini mengalami 

kenaikan sebesar 17,82% dari 63,12% pada siklus I menjadi 74,37% pada siklus 

II. Peningkatan ini tidak lepas dari persiapan siswa yang matang dengan banyak 

berlatih dan pengalaman siswa pada siklus I. Pemberian model bercerita yang baik 

dari siswa yang mendapat nilai terbaik pada siklus I membuat siswa termotivasi 

untuk bercerita dengan gaya pengucapan yang lebih baik. 

Tabel 32 Hasil Tes Aspek Pilihan Kata (Diksi) siklus II 
 

No Skor Frekuensi Bobot 
Skor 

Persesntase 
(%) 

Rerata Klasikal 
Skor Persen(%)

1 
2 
3 
4 

5 
4 
3 
2 

0 
26 
6 
0 

0 
104 
18 
0 

0 
81,25 
18,75 

0 

122 
32 

= 3,81 

122   x 100 
5 x 32 

= 76,25% 
(baik) 

Jumlah 32 122 100   
 

Data pada tabel 32 merupakan hasil tes kemampuan siswa bercerita 

menggunakan media film kartun aspek pilihan kata mencapai total skor 122 

dengan rerata skor 3,81. Persentase keberhasilan siswa untuk aspek ini 76,25%. 

Hasil tersebut termasuk dalam kategori baik, artinya siswa mampu bercerita 

dengan pilihan kata yang bervariasi, menarik, sesuai/tepat dengan penggunaan dan 

maksud cerita. Berdasarkan data pada tabel 32, tidak ada siswa yang mendapat 

skor maksimal atau skor minimal. Skor 4 dicapai oleh 26 siswa, artinya 81,25% 

siswa mampu bercerita dengan pilihan kata yang cukup bervariasi. Kemudian, 

skor 3 dicapai oleh 6 siswa, artinya 18,25% siswa bercerita dengan penggunaan 
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kata yang kurang bervariasi. Persentase keberhasilan dalam aspek ini mengalami 

kenaikan sebesar 16,20% dari 65,62% pada siklus I menjadi 76,25% pada siklus II.  

Tabel  33 Hasil Tes Aspek Ekspresi Siklus II 
 

No Skor Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) 

Rerata Klasikal 
Skor Persen (%) 

1 
2 
3 
4 

5 
4 
3 
2 

1 
14 
17 
0 

5 
56 
51 
0 

3,15 
43,75 
53,1 

0 

112 
32 

=3,5 

112    x100 
5 x 32 
= 70% 
(cukup) 

Jumlah 32 112 100   
 

Berdasarkan data pada tabel 33 dapat diuraikan hasil tes kemampuan siswa 

bercerita menggunakan media film kartun aspek ekspresi mencapai total skor 112 

dengan rerata skor 3,5. Persentase keberhasilan siswa untuk aspek ini sebesar 

70%. Hasil tersebut termasuk dalam kategori baik, artinya siswa mampu bercerita 

dengan mimik sesuai dengan cerita yang dibawakan, pandangan mata terarah, 

memiliki semangat dalam tampil bercerita. Berdasarkan data pada tabel 33, 

tercatat 1 siswa atau 3,15% mendapatkan skor maksimal. Skor 4 dicapai oleh 14 

siswa, artinya 43,75% siswa mampu bercerita dengan ekspresi yang cukup sesuai. 

Kemudian, 17 siswa mendapat skor 3, artinya 53,1% siswa kurang mampu 

bercerita dengan ekspresi yang sesuai, mimik kurang sesuai dengan cerita yang 

dibawakan, pandangan mata kurang terarah, kurang memiliki semangat dalam 

tampil bercerita. Kenaikan persentase keberhasilan aspek ini sebesar 8,74% dari 

64,37% pada siklus I menjadi 70% pada siklus II. Peningkatan ini tidak lepas dari 

persiapan siswa yang matang dengan banyak berlatih dan pengalaman siswa pada 

siklus I. Pemberian model bercerita yang baik dari siswa yang mendapat nilai 
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terbaik pada siklus I juga membuat siswa termotivasi untuk bercerita dengan 

ekspresi yang lebih baik. 

Tabel 34 Hasil Tes Aspek Santun Kinestetika Siklus II 
No Skor Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
Rerata Klasikal 

Skor Persen (%) 
1 
2 
3 
4 

5 
4 
3 
2 

0 
21 
11 
0 

0 
84 
33 
0 

0 
65,62 
34,38 

0 

117 
32 

= 3,65 

117    x100 
5 x 32 

= 73,12% 
(baik) 

Jumlah 32 117 100   
 

Berdasarkan data pada tabel 34 dapat dikemukakan hasil tes kemampuan 

siswa bercerita menggunakan media film kartun aspek santun kinestetika 

mencapai total skor 117 dengan rerata skor 3,65. Persentase keberhasilan siswa 

untuk aspek ini sebesar 73,12%. Hasil ini bermakna siswa mampu bercerita 

dengan sikap kaku/tegang, malu-malu. Hal tersebut dapat diketahui dengan 

jumlah siswa yang mendapatkan skor 4 yang masuk dalam kategori cukup, yaitu 

sebanyak 21 siswa atau sejumlah 65,62%. Kemudian, tercatat 11 siswa atau 

34,38% siswa yang masuk dalam kategori cukup dengan mendapat skor 3. 

Persentase keberhasilan aspek ini mencapai kenaikan sebesar 15,84% dari 63,12% 

pada siklus I menjadi 73,12% pada siklus II. Peningkatan ini tidak lepas dari 

meningkatnya aspek percaya diri sehingga aspek santun kinestetika atau sikap ini 

juga mengalami kenaikan. 

Tabel 35 Hasil Tes Aspek Kemenarikan Cerita (Gaya Khusus) Siklus II 
 

No Skor Frekkuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) 

Rerata  Klasikal 
Skor Persen (%) 

1 
2 
3 
4 

5 
4 
3 
2 

2 
12 
18 
0 

10 
48 
54 
0 

6,25 
37,5 
56,25 

0 

112 
32 

= 3,5 

112   x 100 
5 x 32 

=70% (baik) 

Jumlah 32 112 100   
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Data pada tabel 35 merupakan hasil tes kemampuan siswa bercerita 

menggunakan media film kartun aspek kemenarikan cerita mencapai total skor 

112 skor dengan rerata skor 3,5. Persentase keberhasilan siswa untuk aspek ini 

sebesar 70%. Hasil ini bermakna secara klasikal siswa mampu membawakan 

cerita dengan menarik. Tercatat 2 siswa mendapat skor maksimal yang artinya 

masuk dalam kategori kurang, 6,25% siswa mampu menyajikan cerita dengan 

menarik. Siswa yang mendapatkan skor maksimal menampilkan gaya-gaya yang 

menarik dalam bercerita, seperti menggelengkan kepala serambi bersilang tangan 

di dada untuk ungkapan heran, atau mengeluarkan kata “oppss” disertai gerakan 

mundur dan menutup mulut untuk menunjukkan sikap kaget. Berikutnya, tercatat 

12 siswa mendapatkan skor 4 yang artinya 37,5% siswa cukup menarik dalam 

menyajikan cerita. Kemudian, 18 siswa tercatat sebagai peraih skor  3 yang 

artinya 56,25% siswa kurang menampilkan gaya yang menarik dalam bercerita. 

Kategori ini diindikasikan dengan sikap yang tidak kaku, tidak menggenggam 

kedua telapak tangannya atau menyembunyikan telapak tangannya di belakang 

punggung. Aspek ini mengalami kenaikan persentase keberhasilan sebesar 

16,67% dari 60% pada siklus I menjadi 70% pada silus II.  

Tabel 36 Hasil Tes Aspek Volume Suara Siklus II 

No Skor Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) 

Rerata Nilai Klasikal 
Skor Persentase(%)

1 5 15 75 46,87 143 
32 

= 4,46 

143    x 100 
5 x 32 

= 89,37% 
(sangat baik) 

2 4 17 68 53,13 
3 3 0 0 0 
4 2 0 0 0 
Jumlah 32 143 100 
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Data pada tabel 36 merupakan hasil tes kemampuan siswa bercerita 

menggunakan media film kartun aspek volume suara mencapai total skor 143 

dengan rerata skor 4,46. Persentase keberhasilan siswa untuk aspek ini sebesar 

89,37%. Hasil bermakna secara klasikal volume suara terdengar sangat jelas oleh 

semua siswa di dalam kelas. Tercatat 15 siswa mencapai skor maksimal, artinya 

46,87% siswa mampu bercerita dengan suara yang jelas, volume suara terdengar 

sangat jelas oleh semua siswa di dalam kelas. Kemudian, 17 siswa mencapai skor 

4, artinya 53,13% siswa masuk dalam kategori cukup, volume suara sangat jelas, 

tetapi kadang masih ada kata-kata yang tidak terdengar. Aspek ini mengalami 

kenaikan persentase yang tajam yaitu sebesar 32,4% dari siklus I yang hanya 

mencapai persentase keberhasilan sebesar 67,5%. Aspek ini mengalami kenaikan 

persentase keberhasilan yang cukup pesat. Hal tersebut disebabkan oleh motivasi 

untuk bercerita dengan suara yang jelas dan siswa diajak untuk bekerjasama 

dalam memberikan instruksi. Jika ada siswa tampil bercerita, tetapi suara tidak 

terdengar sampai siswa bagian belakang, siswa paling belakang harus memberi 

instruksi bahawa suara belum terdengar, sehingga siswa yang tampil di depan 

berusaha untuk meninggikan suaranya.  

Tabel 37 Hasil Tes Aspek Keefektifan kalimat Siklus II 
No Skor Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
Rerata Nilai Klasikal 

Skor Persentase (%) 
1 5 1 5 3,12 124 

32 
124  x 100 

5 x 32 2 4 26 104 81,25 
3 3 5 15 15,63 = 3,87 = 77,5% (baik) 
4 2 0 0 0 
Jumlah 32 124 100 
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Berdasarkan data pada tabel 37 dapat dinyatakan hasil tes kemampuan 

siswa bercerita menggunakan media film kartun aspek keefektifan kalimat 

mencapai total skor 124 dengan rerata skor 3,87. Persentase keberhasilan siswa 

untuk aspek ini sebesar 77,5%. Hasil tersebut bermakna secara klasikal bahasa 

yang digunakan oleh siswa dalam bercerita mudah dipahami maksudnya oleh 

pendengar. Dalam aspek ini tercatat 1 siswa yang mendapat skor maksimal, 

artinya 3,12% siswa mampu bercerita dengan menggunakan kalimat yang efektif. 

Kemudian, 26 siswa mencapai skor 4, artinya 81,25% siswa masuk dalam 

kategori cukup dan 5 siswa yang mendapat skor 3, artinya 15,63% siswa masih 

kurang. Aspek ini mengalami kenaikan persentase keberhasilan sebesar 26,53% 

dari 61,25% pada siklus I menjadi 77,5% pada siklus II.  

Perolehan nilai rerata tiap aspek yang termasuk dalam kriteria bercerita 

menggunakan media film kartun dapat dilihat dalam diagram 5  berikut.  

 

Diagram 6 Hasil Tes Kemampuan Bercerita Menggunakan Media Film 
Kartun Siklus II 
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Keterangan:  
1: percaya diri, 2: keruntutan, 3: kelancaran, 4: intonasi, 5: diksi, 6: ekspresi, 7: 
santun kinestetika, 8: kemenarikan cerita (gaya khusus), 9: volume, 10: 
keefektifan kalimat 
 

Diagram 5 dapat diuraikan persentase rerata skor siswa dalam tiap aspek 

kemampuan bercerita dengan media film kartun. Persentase keberhasilan siswa 

aspek parcaya diri sebesar 73,75% masuk dalam kategori baik. Kemudian, aspek 

keruntutan cerita memperoleh keberhasilan 83,12% juga masuk dalam kategori 

baik. Selanjutnya, aspek kelancaran bercerita memperoleh persentase keberhasilan 

75% masuk dalam kategori baik. Untuk aspek varisai intonasi siswa meperoleh 

persentase keberhasilan sebesar 74,37% masuk dalam kategori baik. Aspek 

berikutnya yaitu aspek diksi, persentase keberhasilan mencapai 76,25% masuk 

dalam kategori baik. Aspek ekspresi masuk dalam kategori cukup dengan 

persentase keberhasilan 70%. Santun kinestetika masuk dalam kategori baik 

dengan persentase keberhasilan 70%. Aspek kemenarikan cerita (gaya khusus) 

masuk dalam kategori baik dengan persentase keberhasilan yang mencapai 

73,12%. Aspek volume masuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 

keberhasilan 89,37%. Terakhir, aspek keefektifan kalimat masuk dalam kategori 

baik dengan persentase keberhasilan 77,5%. 

Berdasarkan data diagram 5 dapat disimpulkan bahwa hasil tes 

kemampuan bercerita menggunakan media film kartun siswa kelas VII F SMP N 

1 Mandiraja jika melihat dari persentase keberhasilan klasikal mengalami 

kenaikan 18,79% dari siklus I atau 42,99% dari prasiklus. Semua aspek 

mengindikasikan adanya peningkatan dari hasil penelitian siklus I. Aspek percaya 

diri mengalami kenaikan 20,41% dari siklus I, aspek keruntutan cerita mengalami 
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kenaikan sebesar 18,74%, aspek kelancaran mengalami kenaikan sebesar 17,65%, 

aspek intonasi naik 17,82%, aspek diksi mengalami kenaikan sebesar 16,20%, 

aspek ekspresi naik 8,74%, aspek santun kinestetika naik 15,84%, aspek 

kemenarikan cerita naik 16,67%, aspek volume mengalami kenaikan yang cukup 

pesat yaitu 32,4% dari siklus I, terakhir aspek keefektifan kalimat mengalami 

kenaikan sebesar 26,53%. Dapat dinyatakan bahwa kompetensi bercerita siswa 

secara rerata masih termasuk dalam kategori baik. Apabila ditinjau dari tiap aspek, 

semua sudah mencapai nilai tuntas, yaitu 70 dalam kateegori baik. Oleh karena 

itu, tidak perlu dilakukan penelitian lagi pada siklus berikutnya. 

 

4.1.3.2. Hasil Nontes 

Hasil penelitian nontes pada siklus II diperoleh melalui observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi. 

 

4.1.3.2.1 Hasil Observasi  

Pengambilan data melalui observasi bertujuan untuk mendapatkan 

informasi tentang  perilaku siswa selama pembelajaran. Observasi dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung.  Aspek yang diamati dalam observasi 

ini meliputi perilaku positif yang ditunjukkan siswa selama mengikuti 

pembelajaran. Aspek yang menjadi sasaran observasi adalah (1) siswa antusias 

memperhatikan penjelasaan peneliti, (2) siswa aktif bertanya atau berkomentar 

jika ada kesulitan, (3) siswa tertib dalam membentuk kelompok, (4) siswa 
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merespons positif pemutaran film kartun, (5) siswa aktif dalam berdiskusi 

kelompok, (6) siswa antusias dalam kegiatan bercerita. 

Secara umum, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti 

pembantu selama melakukan penelitian bercerita menggunakan bantuan media 

film kartun dapat dilihat pada tabel 38 berikut. 

Tabel 38 Hasil Observasi Siklus II 
 

No Kriteria Sikap 
Positif 

Frekuensi Persentase 
(%) 

Kategori Rerata 
Klasikal 

1 Siswa antusias dan 
memperhatikan 
penjelasan guru 

32 100 Sangat 
Baik 

165  x 100 
192 

= 85,97% 
(Sangat 
Baik) 

2 Siswa aktif bertanya 
atau berkomentar 
apabila ada kesulitan 

20 62,5 Cukup 

3 Siswa tertib dalam 
membentuk kelompok 

29 90,62 Sangat 
Baik 

4 Siswa merespons positif 
(senang) terhadap media 
film kartun yang 
digunakan 

32 100 Sangat 
Baik 

5 siswa aktif berdiskusi 
dalam kelompok 

25 78,12 Baik 

6 Siswa antusias dalam 
kegiatan bercerita di 
depan kelas. 

27 84,37 Kurang 

Jumlah 165   

 
Dalam siklus II ini, peneliti merasakan adanya perubahan perilaku belajar 

siswa. Hal ini dapat diketahui dari perilaku siswa yang sebelumnya tidak 

mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga dapat diketahui bahwa mereka 

sudah mampu menyesuaikan diri dengan penerapan pembelajaran bercerita 

dengan media film kartun. Siswa terlihat sudah merespons positif pembelajaran 

bercerita dengan media film kartun.  
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Berdasarkan tabel 38 dapat dikemukakan adanya peningkatan beberapa 

perilaku positif siswa dalam mengikuti pembelajaran. Berawal dari sikap positif 

siswa dalam memperhatikan penjelasan peneliti dalam silus II ini meningkat pesat 

menjadi 100%. Hal ini bermakna seluruh siswa dalam kelas mengikuti dan 

memeperhatikan penjelasan peneliti dengan baik. Hal tersebut dapat diindikasikan 

dengan meningkatkan persentase siswa yang aktif dalam bertanya, berkomentar, 

atau menjawab pertanyaan ketika penjelasan diberikan pada siswa. Tercatat 20 

siswa memberi respons positif yaitu dengan aktif bertanya, berkomentar, atau 

menjawab pertanyaan. Dalam perilaku ini R25 yang diketahui pada siklus I 

merupakan responden yang tidak menunjukkan antusias apapun terhadap 

pembelajaran, tetapi pada siklus II ini menujukan adanya perubahan perilaku 

belajar yang baik yaitu bertanya dan menjawab pertanyaan mengenai penjelasan 

materi dan tugas yang diberikan.  

Pada kegiatan membentuk kelompok juga menujukan adanya perubahan 

perilaku belajar siswa. Hal tersebut diketahui dari kenaikan persentase respons 

positif dari siswa yaitu menjadi 29 siswa atau 90,62%. Hal ini dikarenakan siswa 

sudah paham dengan kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran yaitu dengan 

sistem diskusi kelompok, sehingga siswa melakukannya dengan tertib. 

Berikutnya, respons positif siswa yang ditunjukan dalam menyaksikan pemutaran 

film kartun. Seperti halnya pada siklus I siswa juga menunjukkan respons atau 

perilaku belajar yang baik pula. Seluruh siswa memperhatikan cerita yang 

diputarkan pada proyektor. Dalam perilaku ini tidak ada masalah yang bermakna. 

Dalam kegiatan berdiskusi dan berlatih bercerita dalam kelompok pun, siswa 
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mengalami kenaikan persentase perilaku positif yaitu sebanyak 25 siswa 

berdiskusi dan berlatih dengan antusias dalam kelompoknya masing-masing. 

Dalam kegiatann ini, suasana kelas menjadi riuh dengan candaan siswa ketika 

berlatih bercerita, tetapi suasana kelas tetap terkendali. Berikunya kegiatan 

bercerita di depan. Meskipun, siswa masih tampak malu dan enggan untuk tampil 

bercerita di depan tetapi beberapa siswa justru mengajukan diri untuk tampil 

bercerita. R5 tampil sebagai siswa pertama yang bercerita di depan kelas pada 

siklus II. Hal ini memotivasi siswa lain untuk tampil bercerita di depan.  

Secara keseluruhan, pada siklus II ini siswa sudah menunjukkan 

perubahan perilaku belajar yang positif. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil 

persentase keberhasilan siswa dalam tes bercerita menggunakan media film kartun 

yang meningkat 18,79%. 

 

4.1.3.2.2 Hasil Wawancara 

 Kegiatan wawancara pada siklus II ini dilaksanakan setelah selesai 

pembelajaran. Sama halnya dengan siklus I sasaran wawancara difokuskan pada 3 

siswa, yaitu 1 orang siswa yang mendapat nilai tertinggi, 1 siswa yang mendapat 

nilai sedang atau cukup, dan 1 siswa yang mendapat nilai terendah pada hasil tes 

bercerita siklus II. Siswa atau responden yang diwawancarai pada siklus II ini 

adalah R5 sebagai siswa dengan nilai tertinggi, R20 sebagai perwakilan dari siswa 

yang memperoleh nilai sedang, dan R21 sebagai perwakilan dari siswa yang 

memeperoleh nilai rendah. 
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 Pertanyaan yang disampaikan dalam wawancara siklus II sedikit berbeda 

dari siklus II. Perbedaannya terletak pada pertanyaan pertama dan terakhir, yaitu 

terkait perasaan siswa ketika mengikuti pembelajaran bercerita menggunakan 

media film kartun dan saran yang dapat siswa berikan pada pembelajaran bercerita 

menggunakan media film kartun.  

 Pertanyaan pertama, "Bagaimana perasaanmu/pendapatmu ketika 

mengikuti pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun?” ketiga 

responden dalam wawancara ini sepakat menjawab senang dengan pembelajaran 

bercerita menggunakan media film kartun. Mereka menyatakan bahwa 

pembelajaran dengan media film kartun mengasyikan dan mudah dipahami 

sehingga dapat membuat cerita dengan runtut. 

 Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan kesulitan yang dihadapi 

ketika mengikuti pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun. R5 

menyatakan bahwa tercatat sedikit kesulitan, yaitu saat harus bercerita di depan 

teman-teman, R5 mengaku sedikit gogi. R20 menyatakan tidak mengalami 

kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, sedangkan R21 sebagai siswa dengan 

nilai rendah menjawab bahwa kesulitan bersumber dari dirinya sendiri yaitu 

pengingatannya lemah, sehingga perlu waktu lebih untuk dapat mengingat cerita 

keseluruhan. Berikutnya, peneliti menanyakan pendapat siswa tentang media yang 

digunakan dalam pembelajaran bercerita yaitu media film kartun, apakah 

membantu siswa dalam bercerita. Ketiga responden menjawab bahwa media film 

kartun membantu mereka dalam bercerita. “Media film kartun membantu saya 

dalam mengingat jalannya cerita, kalau saya lupa dengan cerita yang saya tulis 
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saya bisa melanjutkannya dengan mengingat yang ada dalam film,” ujar R21, 

sedangkan R5 menjawab, ”Iya membantu, ceritanya ringan, tidak bertele-tele,” 

dan R20 menjawab, ”Lucu, menyenangkan, dan sangat membantu saya dalam 

bercerita.” Ketika mereka ditanya tentang hal baru apa yang mereka dapatkan dari 

penggunaan media film kartun dalam pembelajaran bercerita, mereka sepakat 

menjawab bahwa mereka menemukan pengalaman baru dalam pembelajaran 

bercerita karena selama ini mereka mengikuti pembelajaran hanya dengan media 

tulis saja, baru kali ini mereka menggunakan media elektronik dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Terakhir, saran yang siswa berikan untuk 

pembelajaran menggunakan media film kartun selanjutnya. R5 memberi saran 

agar media film kartun sering digunakan dalam pembelajaran bercerita dengan 

menghadirkan cerita yang lucu dan menarik sehingga pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan. R20 menjawab agar film kartun yang digunakan harus lebih lucu 

agar siswa lebih tertarik, sedangkan R21 memberi saran agar sekolah-sekolah di 

nusantara menggunakan media film kartun dalam pembelajaran bercerita. 

 

4.1.3.2.3 Hasil Jurnal 

Dalam siklus II tercatat dua jurnal yang digunakan sebagai alat pengambil 

data, yaitu jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal siswa berisi perasaan siswa ketika 

mengikuti pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun, kesulitan atau 

hambatan yang diihadapi siswa dalam pembelajaran, tanggapan siswa tentang 

media film kartun yang digunakan dalam pembelajaran bercerita, kesan siswa 

terhadap proses pembelajaran, serta saran yang diberikan siswa untuk 
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pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun selanjutnya, sedangkan 

jurnal guru berisi pengamatan guru terhadap keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun, tingkah laku siswa 

(peristiwa khusus) yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung, respons siswa 

terhadap nedia film kartun, suasana pembelajaran, hambatan yang dialamai 

peneliti selama proses pembelajaran, dan harapan guru pada proses pembelajaran 

bercerita berikutnya. 

4.1.3.2.3.1 Jurnal Siswa 

 Sama halnya dengan siklus I, berdasarkan hasil jurnal siswa dalam siklus 

II juga diketahui 100% siswa merasa senang ketika mengikuti pembelajaran 

bercerita menggunakan media film kartun. Siswa mengakui bahwa mereka tertarik 

dengan cerita yang ditayangkan karena menarik, lucu, menghibur, membantu 

bercerita, dan menghilangkan kejenuhan dalam belajar. Seperti yang diutarakan 

oleh R3, ” Perasaaan saya dalam mengikuti pembelajaran bercerita kali ini senang, 

karena menggunakan media film kartun sehingga tidak membosankan.” Dalam 

siklus II siswa siswa masih tercatat beberapa siswa yang merasa kesulitan dalam 

tampil bercerita di depan, mereka mengakui bahwa mereka malu dan grogi, tetapi 

hal tersebut dapat diatasi dengan pemberian motivasi dan pemodelan dari teman 

yang berani mengajukan diri untuk tampil bercerita di depan. 

 Siswa mendeskripsikan kesan mereka selama mengikuti pembelajaran 

bercerita. Siswa mengakui pembelajaran bercerita pada siklus II lebih 

menyenangkan karena suasana sudah semakin akrab sehingga pembelajaran 

semakin mudah untuk diikuti. Saran yang diberikan yaitu agar lebih menarik, 
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hampir seluruh siswa menjawab sebaiknya media film kartun yang diputarkan 

berganti-ganti dan lucu agar perasaan jenuh tidak muncul dalam proses 

pembelajaran. 

4.1.3.2.3.2 Jurnal Guru 

 Jurnal guru merupakan hasil pengamatan guru terhadap suasana kelas dan 

proses pembelajaaran yang berlangsung. Dalam jurnal guru memuat beberapa hal 

yang menjadi bahan pengamatan guru, diantaranya ialah pengamatan guru 

terhadap keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran bercerita menggunakan 

media film kartun, tingkah laku siswa (peristiwa khusus) yang terjadi ketika 

pembelajaran berlangsung, respons siswa terhadap media film kartun, suasana 

pembelajaran, hambatan yang dialami peneliti selama proses pembelajaran, dan 

harapan guru pada proses pembelajaran bercerita berikutnya.  

Berdasarkan pengamatan peneliti dalam siklus II mengindikasikan adanya 

perubahan perilaku belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran bercerita 

menggunakan media film kartun. Hal tersebut tampak ketika seluruh siswa 

memeperhatikan penjelasan dengan antusias dan meningkatnya siswa yang aktif 

dalam bertanya jika ada kesulitan dan menjawab pertanyaan. Dalam siklus II ini 

siswa diminta untuk berdiri ketika bertanya atau menjawab pertanyaan dan 

beberapa siswa telah melakukannya. Dalam siklus II ini juga tidak tampak 

peristiwa khusus yang terjadi sama halnya pada siklus I, semua berjalan tertib. 

Suasana belajar juga lebih mudah untuk dikendalikan dibandingkan pada sikkus I. 

Hal ini dikarenakan siswa sudah semakin akrab dengan kehadiran peneliti dan 

sistem belajar yang peneliti terapkan. Dalam siklus II ini peneliti masih 
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menemukan hambatan ketika siswa harus tampil satu-persatu bercerita di depan. 

Tetapi, hal itu dapat diatasi dengan memberi motivasi pada siswa agar siswa tidak 

perlu takut salah atau lupa, juga kegiatan berkompetisi cerita untuk mendapatkan 

sebuah hadiah (reward).  

 Harapan peneliti untuk kegiatan pembelajaran bercerita menggunakan 

media film kartun selanjutnya adalah siswa dapat bercerita dengan lebih baik dan 

lebih antusias ketika tiba gilirannya bercerita di depan kelas. Selain itu, harapan 

lain adalah terciptanya suasana belajar yang kondusif dan komunikatif. 

 

4.1.3.2.4 Hasil Dokumentasi 

Pada siklus II ini, dokumentasi yang diambil sama seperti perekaman pada 

siklus I, yaitu aktifitas siswa mendengarkan penjelasan guru, ketika siswa berlatih 

dalam kelompok, dan ketika siswa tampil bercerita di depan kelas. 

 Pada pembelajaran siklus II, gambar 5 dan gambar 6  merupakan kegiatan 

siswa bertanya saat mendapatkan kesulitan. Pada siklus II siswa yang bertanya 

ataupun menjawab pertanyaan diharapakna dengan sikap berdiri. Hal ini 

mengindikasikan adanya perubahahan sikap belajar siswa dari siklus I. Gambar 7 

merupakan kegiatan siswa ketika berdiskusi kelompok. Berbeda dengan siklus I, 

kegiatan berdiskusi pada siklus II lebih terjalin dengan baik. Berikutnya, gambar 8 

merupakan kegiatan siswa bercerita di depan kelas. Siswa tampak menunjukan 

ekspresi ketika bercerita. Pada gambar tersebut siswa tampak antusias dan 

bersemangat dalam bercerita di depan teman-temannya. Siswa tersebut terlihat 

lebih percaya diri. Saat bercerita suaranya cukup lantang dan terdengar sampai 
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belakang, sehingga siswa yang duduk di bangku belakang dapat mendengar 

dengan jelas. Selain itu, dia sudah bisa mengeluarkan ekspresi dengan tepat dan 

pandangan matanya juga sudah bisa menatap pada seluruh teman-temannya. Pada 

waktu seorang siswa bercerita, siswa yang lain memperhatikan dengan seksama. 

Kemudian memberikan tanggapan terhadap cerita temannya. Keterangan gambar 

dapat dilihat dalam subbab pembahasan perubahan perilaku belajar siswa dalam 

pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun. 

 

4.1.3.3 Refleksi Siklus II 

Nilai kompetensi bercerita siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja pada 

siklus II telah mengalami peningkatan dari siklus I. Nilai rerata siswa pada siklus 

II ini mencapai 75,87 dalam kategori baik, yang semula pada siklus I hanya 63,87 

dalam kategori cukup. Hasil ini bermakna nilai tersebut telah mencapai target 

ketuntasan yang diharapkan. Perilaku siswa pun sudah mengalami perubahan 

kearah yang positif. Sebagian besar siswa berkonsentrasi dan memperhatikan 

dengan baik saat guru memberikan penjelasan. Siswa yang semula malas untuk 

berlatih menjadi semangat untuk berlatih, sehingga saat bercerita melalui media 

film kartun di depan kelompok besar mereka lebih berani, percaya diri, tidak 

malu, dan tidak grogi. Dapat dikatakan perbaikan yang dilakukan pada siklus II 

ini sangat bermanfaat dan berpengaruh pada siswa. Mereka lebih konsentrasi pada 

pelajaran sehingga nilai tes mereka menjadi lebih baik. 

Berdasarkan data diagram 5 dapat dinyatakan bahwa hasil tes kemampuan 

bercerita menggunakan media film kartun siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja 
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jika melihat dari persentase keberhasilan klasikal mengalami kenaikan 18,79% 

dari siklus I atau 42,99% dari prasiklus. Semua aspek mengindikasikan adanya 

peningkatan dari hasil penelitian siklus I. Aspek percaya diri mengalami kenaikan 

20,41% dari siklus I, aspek keruntutan cerita mengalami kenaikan sebesar 

18,74%, aspek kelancaran mengalami kenaikan sebesar 17,65%, aspek intonasi 

naik 17,82%, aspek diksi mengalami kenaikan sebesar 16,20%, aspek ekspresi 

naik 8,74%, aspek santun kinestetika naik 15,84%, aspek kemenarikan cerita naik 

16,67%, aspek volume mengalami kenaikan yang cukup pesat yaitu 32,4% dari 

siklus I, terakhir aspek keefektifan kalimat mengalami kenaikan sebesar 26,53%.  

Berdasarkan data tersebut, dapat dinyatakan bahwa kompetensi bercerita 

siswa termasuk dalam kategori baik. Apabila ditinjau dari tiap aspek, semua sudah 

mencapai nilai tuntas, yaitu 70 dalam kategori baik. Oleh karena itu, tidak perlu 

dilakukan penelitian lagi pada siklus berikutnya. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini meliputi pembahasan mengenai 

peningkatan kemampuan bercerita siswa dan perubahan perilaku belajar siswa 

kelas VII F N  Mandiraja setelah mengikuti pembelajaran bercerita dengan media 

film kartun pada hasil penelitian siklus I dan siklus II. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian siklus I, perilaku atau respons siswa 

dalam pembelajaran bercerita dengan media film kartun belum mencapai kriteria 

ketuntatasan minimal yang ditargetkan. Dalam pembelajaran siklus I masih ada 

siswa yang menunjukkan sikap negatif terhadap pembelajaran bercerita, seperti 
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kurang antusias dalam menyimak penjelasan materi, kurang aktif dalam kegiatan 

bertanya atau berdiskusi, terlebih dalam kegiatan bercerita di depan kelas. Selain 

itu, kompetensi bercerita siswa juga masih rendah. Hal ini terlihat dari perolehan 

nilai tes bercerita yang berada dalam kategori cukup yaitu dengan nilai rerata 

kelas sebesar 63,87. Nilai tersebut belum memenuhi standar ketuntasan belajar 

yang ditargetkan. Oleh karena itu, peneliti melakukan perbaikan pelaksanaan 

tindakan agar perilaku siswa selama proses pembelajaran bercerita mengalami 

perubahan perilaku belajar ke arah positif dan diikuti peningkatan kompetensi 

bercerita siswa kelas VII F N  Mandiraja. Perbaikan pelaksanaan tindakan 

diwujudkan dalam pembelajaran pada siklus II. Pada siklus II terjadi peningkatan 

kompetensi siswa dalam bercerita. Peningkatan tersebut terlihat dari adanya 

perubahan perilaku belajar siswa ke arah positif dalam pemebelajaran dan 

perolehan nilai tes bercerita setelah mengikuti pembelajaran bercerita          

dengan media film kartun. Perubahan perilaku belajar siswa yang diperoleh dari 

peningkatan kompetensi bercerita dan hasil nontes yang diperoleh.  

 

4.2.1 Peningkatan Kemampuan Bercerita 

 Hasil peningkatan kemampuan bercerita menggunakan media film kartun 

siswa kelas VII F SMP N  Mandiraja berdasarkan hasil tes dan nontes siklus I dan 

siklus II dijabarkan sebagai berikut. 
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Tabel  39 Peningkatan Kemampuan Bercerita Mengunakan Media Film 
Kartun 

 
No Kategori Prasiklus Siklus I Siklus II 

Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

1 Sangat Baik 0 
0 

320 
1142 
236 

0 
0 

15,625 
68,75 

15,625 

0 
366 
1506 
172 
0 

0 
15,63 

75 
9,37 

0 

280 
2148 

0 
0 
0 

9,37 
90,63 

0 
0 
0 

2 Baik 
3 Cukup 
4 Kurang 
5 Gagal 

Jumlah 1698 100 2044 100 2428 100 
Rerata 53,06 63,87 75,87 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi data hasil tes kompetensi bercerita siswa 

dari  prasiklus, siklus I dan siklus II sebagaimana terlihat pada tabel 39 dapat 

dijelaskan bahwa kompetensi bercerita siswa pada tiap siklus mengalami 

peningkatan. Nilai rerata kelas pada tes prasiklus, siklus I dan tes siklus II juga 

mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat diuraikan bahwa jumlah nilai tes 

keterampilan bercerita siswa pada prasiklus secara klasikal mencapai 1698 dengan 

nilai rerata 53,06 termasuk dalam kategori kurang. Dari  32 siswa, 5 diantaranya 

memperoleh nilai dengan kategori cukup dalam rentang nilai 60-74, sedangkan 22 

siswa memperoleh nilai dengan kategori kurang dalam rentang nilai 50-59, dan 5 

siswa tercatat sebagai siswa yang termasuk dalam kategori gagal dengan rentang 

nilai 0-49. Pada tes siklus I nilai rerata kelas sebesar 63,87 atau dalam kategori 

cukup karena berada dalam rentang nilai 60-69. Pada siklus II hasil tes menjadi 

75,87 dalam kategori baik dengan rentang nilai 70-84. Hal ini mengindikasikan 

hasil tes yang dicapai pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 18,79% dari 

hasil siklus I atau 42,99% dari prasiklus. Pada siklus I, siswa diminta 
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berkelompok. Kemudian, siswa menyaksikan pemutaran film kartun “Tom and 

Jerry” dari proyektor. Selanjutnya, siswa diberi tugas untuk mengidentifikasi 

cerita guna mempermudah siswa untuk berekspresi dan menyusunya kembali 

dengan kata-kata yang dipilih siswa sendiri dengan bahasa yang komunikatif 

dalam lembar kerja siswa guna didiskusikan dalam kelompoknya dan berlatih 

dalam kelompoknya masing-masing. Setelah itu, siswa diminta untuk tampil 

membawakan ceritanya di depan kelas dalam kegiatan kompetisi bercerita untuk 

memperebutkan sebuah hadiah. Namun, hasil tes bercerita pada siklus I kurang 

memuaskan dan belum maksimal karena masih berada dalam kategori cukup pada 

rentang nilai 60-74, sedangkan target ketuntasan dalam pembelajaran ini adalah 

70 yang termasuk dalam kategori baik.  

Nilai rerata pada siklus I belum mencapai target yang telah ditetapkan, 

yaitu sebesar 70. Oleh karena itu, dilakukan tindakan siklus II. Pembelajaran pada 

siklus II ini merupakan perbaikan pelaksanaan tindakan dari siklus I. Pada siklus 

II, peneliti masih menerapkan pembelajaran dengan media film kartun. Pada 

siklus II siswa diberikan film kartun yang berbeda “Micky La Toya”. Pada siklus 

II peneliti lebih menekankan pada aspek percaya diri, kelancaran, ekspresi, sikap, 

kemenarikan cerita gaya khusus, volume, dan keefektifan kalimat. Untuk dapat 

meningkatkan rasa percaya diri, peneliti berusaha dengan meningkatkan intensitas 

siswa untuk bertanya atau menjawab pertanyaan dengan sikap berdiri dan juga 

memotivasi siswa untuk berani tampil di depan dengan cara siswa diminta untuk 

maju ke depan satu-persatu dan mengatakan “Saat ini saya belum bisa, tapi saya 

pasti bisa!” dengan lantang. Kemudian, peneliti juga memberi siswa kesempatan 
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untuk berlath mandiri di rumah. Berdasarkan hasil pelaksanaan siklus II, dapat 

dinyatakan hasil tes bercerita yang dicapai siswa mencapai nilai rerata sebesar 

75,87. Hasil  yang diperoleh dalam siklus II mengindikasikan peningkatan dari 

siklus I sebesar 18,79% dari siklus I. Rerata siswa telah melampaui pencapaian 

target ketuntasan yang telah diterapkan, yaitu sebesar 70. Peningkatan hasil tes 

kompetensi bercerita pada prasiklus, siklus I dan siklus II juga dapat dilihat pada 

grafik berikut ini.      

 

 Diagram 7 Hasil Tes Bercerita 

Keterangan: 1= Prasiklus  2= Siklus II  3= Siklus II 

Pada diagram 7 dapat digambarkan peningkatan hasil tes bercerita siswa 

dari  prasiklus, siklus I ke siklus II. Terlihat adanya peningkatan hasil tes yang 

dicapai siswa pada prasiklus 53,06, siklus I, yaitu 63,87, dan  menjadi 75,87 pada 

siklus II, sedangkan pencapaian kategori nilai siklus I dan siklus II digambarkan 

dalam diagram berikut. 
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  Hasil Tes Siklus I   Hasil Tes Siklus II 

Diagram 8 Perbandingan Hasil Tes Siklus I dan Siklus II 

Dari diagram 8 dapat diuraikan pencapaian kategori nilai hasil tes 

bercerita sisswa menggunakan media film kartun. Siklus I 75% siswa mencapai 

kategori cukup dalam pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun. 

Kemudian, pada siklus II mengalami kenaikan menjadi 90,63% siswa mencapai 

kategori baik.  

Berdasarkan data yang telah diperoleh, siswa yang memperoleh kategori 

nilai sangat baik yang berada pada rentang nilai 85-100 pada prasiklus dan siklus I 

tidak ada, sedangkan pada siklus II sebanyak 3 siswa atau 9,37%. Kategori nilai 

baik yang memiliki rentang nilai 70-84 pada pasiklus tidak ada, tetapi pada siklus 

I sebanyak 5 siswa atau 15,62% dan meningkat pesat pada siklus II menjadi 29 

siswa atau 90,62%. Kategori cukup berada pada rentang nilai 60-69 pada prasiklus 

dicapai oleh 5 siswa, atau sebesar 15,62%, dan hasil tes siklus I sebesar 75% atau 

24 siswa, sedangkan pada tes siklus II tidak ada yang mendapatkan nilai dalam 
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kategori tersebut. Kategori kurang memiliki rentang nilai 50-59, pada prasiklus 

dicapai oleh 5 siswa atau 15,62%, dan tes siklus I hanya 3 siswa atau 9,37%, 

sedangkan pada siklus II tidak ada siswa yang memperoleh nilai dalam kategori 

kurang. Kategori gagal hanya tercatat pada prasiklus yang dengan  rentang nilai 0-

49 dicapai oleh 5 siswa. Hasil ini bermakna telah terjadi peningkatan yang sangat 

baik pada siklus II sebesar 20,81% dari prasiklus dan 18,79% dari siklus I. 

Perolehan nilai rerata tiap aspek pada prasiklus, siklus I, dan siklus II 

beserta perbandingan dan peningkatannya disajikan dalam tabel 40 berikut ini. 

Tabel 40 Perbandingan Nilai Tiap Aspek Kompetensi Bercerita 
 

No. Aspek Prasiklus Siklus I Siklus II Peningkatan 
1. Percaya diri 56,25 61,25 73,75 20,41 
2. Keruntutan cerita 70 70 83,12 18,74 
3. Kelancaran  63,75 63,75 75 17,65 
4. Variasi intonasi  63,12 63,12 74,37 17,82 
5. Variasi diksi 65,25 65,62 76,25 16,20 
6. Ekspresi  64,37 64,37 70 8,74 
7. Santun kinestetika 63,12 63,12 73,12 15,84 
8. Kemenariakn cerita  60 60 70 16,67 
9. Volume suara 67,5 67,5 89,37 32,4 
10. Keefektifan kalimat 61,25 61,25 77,5 26,53 

NA 53,06 63,87 75,87 18,79 
 

Aspek percaya diri pada siklus II mengalami kenaikan sebesar 20,41% dari 

siklus I. Peningkatan tersebut tidak lepas dari sistem belajar pada siklus II yaitu 

dengan pendekatan pada siswa baik dalam kelompok maupun individu untuk 

menumbuhkan rasa dekat antara peneliti dan siswa juga dengan meningkatkan 

intensitas siswa untuk sering maju ke depan kelas meskipun bukan untuk 

bercerita, ditambah dengan meningkatkan intensitas siswa untuk bertanya jika 

mendapat kesulitan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan baik dari peneliti 

maupun dari siswa lain dengan sikap berdiri. Kegiatan seperti ini memberi efek 
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yang cukup baik terhadap sikap malu atau takut siswa sehingga dapat 

meningkatkan persentase keberhasilan siswa pada aspek ini. 

Dalam siklus II, persentase keberhasilan untuk aspek keruntutan cerita  

mengalami kenaikan sebesar 18,74% dari siklus I yang hanya mencapai 70%. 

Peningkatakn persentase keberhasilan pada aspek keruntutan cerita tidak lepas 

dari intensitas berlatih mandiri di rumah dan cara menuangkan cerita kembali 

dalam rangkaian cerita yang menggunakan bahasa sendiri melalui cara 

menentukan point penting dari cerita, cerita awal, cerita inti, dan cerita akhir. 

Cara-cara tersebut terbukti membantu siswa dalam mengingat cerita secara 

sederhana dan runtut dengan naiknya persentase keberhasilan pada aspek ini 

sebesar 18,74% 

Aspek kelancaran mengalami kenaikan persentase keberhasilan sebesar 

17,65% dari 63,75% naik menjadi 75%. Peningkatan persentase keberhasilan pada 

aspek ini tidak lepas dari kesungguhan berlatih berlatih, sehingga saat bercerita 

mereka tidak grogi atau takut dan dapat bercerita dengan lancar. 

Persentase keberhasilan aspek variasi intonasi mengalami kenaikan 

sebesar 17,82% dari 63,12% pada siklus I menjadi 74,37% pada siklus II. 

Peningkatan ini tidak lepas dari persiapan siswa yang matang dengan banyak 

berlatih dan pengalaman siswa pada siklus I. Pemberian model bercerita yang baik 

dari siswa yang mendapat nilai terbaik pada siklus I juga membuat siswa 

termotivasi untuk bercerita dengan gaya pengucapan yang lebih baik. Persentase 

keberhailan dalam aspek diksi juga mengalami kenaikan sebesar 16,20% dari 

65,62% pada siklus I menjadi 76,25% pada siklus II, sedangkan kenaikan 
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persentase keberhasilan aspek ekspresi sebesar 8,74% dari 64,37% pada siklus I 

menjadi 70% pada siklus II. Peningkatan ini tidak lepas dari persiapan siswa yang 

matang dengan banyak berlatih dan pengalaman siswa pada siklus I. Pemberian 

model bercerita yang baik dari siswa yang mendapat nilai terbaik pada siklus I 

juga membuat siswa termotivasi untuk bercerita dengan ekspresi yang lebih baik. 

Aspek santun kinestetika mencapai kenaikan sebesar 15,84% dari 63,12% pada 

siklus I menjadi 73,12% pada siklus II. Peningkatan ini tidak lepas dari 

meningkatnya aspek percaya diri sehingga aspek santun kinestetika atau sikap ini 

juga mengalami kenaikan. Berikutnya, aspek kemenarikan cerita mengalami 

kenaikan persentase keberhasilan sebesar 16,67% dari 60% pada siklus I menjadi 

70% pada silus II. Peningkatan aspek ini sejalan dengan kenaikan persentase 

keberhasilan aspek percaya diri, ekspresi, dan sikap. Aspek volume mengalami 

kenaikan persentase yang tajam yaitu sebesar 32,4% dari siklus I yang hanya 

mencapai persentase keberhasilan sebesar 67,5%. Aspek ini mengalami kenaikan 

persentase keberhasilan yang cukup pesat. Hal tersebut disebabkan oleh motivasi 

untuk bercerita dengan suara yang jelas dan siswa diajak untuk bekerjasama 

dalam emberiakn instruksi. Jika ada siswa tampil bercerita, tetapi suara tidak 

terdengar sampai siswa bagian belakang, maka siswa paling belakang harus 

memberi instruksi bahawa suara belum terdengar, sehingga siswa yang tampil di 

depan berusaha untuk meninggikan suaranya,dan aspek keefektifan kalimat 

mengalami kenaikan persentase keberhasilan sebesar 26,53% dari 61,25% pada 

siklus I menjadi 77,5% pada siklus II. Penjelasan bahwa bercerita merupakan 

proses komunikasi pada siswa ternya membawa dampak positif yang cukup baik 
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pada aspek keefektifan kalimat. Sebelumnya, pada siklus I siswa cenderung 

bercerita menggunakan bahasa yang formal sehingga cerita kurang tersampaikan 

dengan baik, sedangkan pada siklus II ini siswa menggunakan bahasa sehari-hari 

dalam bercerita sehingga cerita yang disampaikan mudah untuk dipahami isinya. 

Berdasarkan dari data yang terkumpul dapat dinyatakan  bahwa penerapan 

pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun telah berhasil dalam 

pembelajaran bercerita dengan urutan yang baik, suara, lafal, intonasi, gesture, 

dan mimik yang tepat pada siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja. Hal ini 

ditandai dengan peningkatan rerata keberhasilan siswa yang telah mencapai batas 

rerata, yaitu 70. 

 

4.2.2 Perubahan Perilaku Belajar Siswa 

 Berdasarkan hasil penelitian siklus I dan siklus II mengindikasikan adanya 

perubahan perilaku belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran bercerita 

menggunakan media film kartun. Perilaku siswa ketika mengikuti pembelajaran 

bercerita menggunakan media film kartun tergambar melalu lembar observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi. Bukti dari perubahan perilaku belajar siswa 

tergambar dari meningkatnya hasil tes bercerita. 

Pada dasarnya siswa telah menunjukkan antusiasnya terhadap 

pembelajaran bercerita menggunakan media film kartun pada awal siklus I, siswa 

tampak mengikuti semua penjelasan peneliti dan mencatat materi yang peneliti 

berikan, tetapi perilaku siswa ketika mengikuti pembelajaran masih kurang 

menunjukkan semangat dan akrab. Hal ini mengakibatkan kurang terjalinnya 
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komunikasi yang lancar antara peneliti dan siswa sehingga pembelajaran kurang 

kondusif. Hal tersebut terbukti dari sedikitnya siswa yang aktif bertanya jika 

mendapatkan kesulitan. Dari hasil observasi tercatat hanya 46,87% atau 15 siswa 

yang aktif bertanya jika mendapat kesulitan. Jumlah tersebut masuk dalam 

kategori gagal. Kemudian, rasa kurang antusias juga kembali muncul ketika tiba 

giliran tampil bercerita satu-persatu di depan kelas. Banyak siswa yang enggan 

untuk tampil di depan dengan alasan malu, tidak percaya diri, atau belum siap. 

Dari hasil observasi diketahui 53,12% atau 17 siswa yang menunjukkan antusias 

untuk tampil bercerita di depan. Kegatan ini dimulai oleh R20 yang mengajukan 

diri untuk tampil di depan sehingga memotifasi siswa lain untuk tampil. 

Sebelumnya, tercatat kegiatan menyaksikan pemutaran film kartun dan berdiskusi 

kelompok. Dalam kegiatan tersebut siswa menunjukkan antusias yang tinggi. 

Berdasarkan lembar observasi juga diketahui ada satu siswa yang menarik 

perhatian peneliti. Siswa dengan R25 tampak sekali kurang berminat mengikuti 

pembelajaran. Hal tersebut ditunjukan dari sikapnya yang enggan untuk 

menjawab pertanyaan dari peneliti baik pertanyaan yang mnyangkut pembelajaran 

maupun bukan. Namun, ketika diberi tugas R25 tetap mengerjakan sebagaimana 

siswa yang lain. Berdasarkan refleksi siklus I pembelajaran tersampaikan dengan 

baik, tetapi siswa masih kurang menunjukkan perilaku belajar yang semangat 

terutama pada kegiatan tampil bercerita di depan kelas. Hasil tes bercerita yang 

diperoleh pada silus I hanya mencapai rerata 63,87% yang termasuk dalam 

kategori cukup. Hail tersebut masih belum mencapai rerata yang ditargetkan yaitu 

70,00. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa penyebab kurang aktifnya siswa 
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dalam kegiatan bercerita di depan adalah dari faktor kurang percaya diri dan juga 

suasana belajar yang belum terlalu akrab. Untuk itu, hal tersebut menjadi 

pekerjaan rumah bagi peneliti sekaligus sebagai landasan untuk melakukan 

perbaikan pelakasanaan tidakan pada siklus II. 

 Pada siklus II peneliti melakukan sedikit perbedaan pelaksanaan tindakan 

dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil refleksi yang peneliti lakukan pada 

pembelajaran bercerita siklus I, yaitu tidak tercapainya hasil tes bercerita siswa 

yang tidak mencapai batas kriteria minimal disebabkan oleh kurang semangatnya 

siswa ketika mengikuti pembelajaran dan rasa kurang percaya diri atau malu 

ketika harus tampil di depan, untuk itu peneliti meminta siswa untuk tampil satu-

persatu ke depan kelas dan mengatakan, “Mungkin sekarang aku belum bisa, tapi 

aku pasti bisa!” dengan suara yang dapat di dengar sampai siswa bagian paling 

belakang. Kegiatan tersebut dilakukan setiap awal pembelajaran pada siklus II. 

Kegaiatan tersebut memberikan hasil yang cukup baik untuk meningkatkan 

keakraban dengan peneliti dan menumbuhkan rasa berani untuk tampil di depan. 

Selain itu, peneliti juga memberi kesempatan lebih banyak bagi siswa untuk 

bertanya jika mendapat kesulitan dan menjawab pertanyaan dengan sikap berdiri. 

Peneliti juga melakukan pendekatan terhadap siswa-siswa yang berdasarkan hasil 

observasi siklus I tampak kurang antusias mengikuti pembelajaran. Peneliti juga 

memberikan kesempatan lebih banyak untuk berlatih bercerita dalam kelompok 

diskusinya atau di rumah. Pada pertemuan berikutnya, tampak siswa mulai 

menunjukkan antusias yang tinggi dalam pembelajaran. Terbukti dengan 

meningkatnya persentase siswa yang aktif bertanya menjadi 62,5% dari 46,87%. 
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Perubahan perilaku belajar juga ditunjukan oleh R25 yang mulai tampak aktif 

bertanya dan menjawab pertanyaan pada siklus II. Perubahan perilaku belajar juga 

ditunjukan pada kegiatan bercerita di depan. Siswa sudah berani tampil bercerita 

dengan menarik, dengan ekspresi yang sesuai, sikap yang baik dan disertai dengan 

gaya untuk menambah kemenarikan cerita. Akan tetapi, tidak semua siswa 

mampu tampil dengan disertai gaya yang menunjang kemenarikan cerita yang 

dibawakan. Perubahan yang tampak sekali terlihat dalam siklus II ini adalah 

perubahan sikap siswa dalam aktivitas bertannya atau menjawab pertanyaan dan 

aktivitas bercerita tidak lagi kaku atau pandangan mata yang tak terarah. 

Perubahan perilaku belajar tersebut membri dampak positif terhadap hasil tes 

bercerita siswa. Dalam siklus II perolehan hasil tes bercerita naik menjadi 75,87 

dan masuk dalam kategori baik. Hal itu bermakna nilai rerata siswa telah 

mencapai rereta yang ditargetkan, yaitu 70,00. Selanjutnya. perubahan perilaku 

siswa selama mengikuti pembelajaran menggunakan media film kartun siklus I 

dan siklus II dapat dilihat pada hasil dokumentasi berikut ini. 
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Keterangan: 
Gambar 1 dan 2 : kegiatan siswa mengikuti penjelasan materi siklus I 
Gambar 3     : kegiatan siswa berdiskusi kelompok siklus I 
Gambar 4      : kegiatan siswa tampil bercerita di depan siklus I 
Gamabr 5 dan 6 : kegiatan siswa mengikuti penjelasan materi siklus II 
Gambar 7      : kegiatan siswa berdiskusi kelompok siklus II 
Gambar 8     : kegiatan siswa tampil bercerita di depan siklus II 
 

Dari hasil dokumentasi foto siklus I dan siklus II dapat dikemukakan 

adanya perbedaan perilaku belajar siswa. Gambar-gambar tersebut merupakan 

hasil dokumentasi perilaku belajar siswa ketika mengikuti pembelajaran bercerita 

menggunakan media film kartun. Gambar 1 dan 2 merupakan aktivitas siswa 

ketika mengikuti penjelasan materi. Tampak hampir seluruh siswa berpangku 

tangan ketika mengikuti pembelajaran. Sikap tersebut menunjukan respon negatif 

siswa. Dalam aktivitas tersebut siswa memang memperhatikan dan menulis materi 

yang diberikan peneliti, tetapi perilaku atau sikap siswa tampak kurang 

bersemangat. Selain itu, dalam aktivitas ini siswa juga jarang yang aktif untuk 

bertanya jika mendapat kesulitan. Berbeda dengan gambar 6 yang tampak satu 

siswa berdiri dalam aktivitas yang sama. Gambar 6 merupakan gambar yang 

diambil pada siklus II. Gambar tersebut mengindikasikan adanya perubahan 

perilaku belajar siswa dari yang awalnya dalam siklus I siswa tampak kurang 

semangat, sedangkan pada siklus II siswa sudah mulai menunjukan perubahan 

perilaku belajar siswa. 

Selanjutnya, gambar 3 dan gambar 7 merupakan gambar yang diambil saat 

aktivitas diskusi kelompok. Gambar 3 merupakan gambar yang diambil pada 

siklus I. Tampak siswa kurang menunjukan adanya kebersamaan ketika 

melakukan diskusi kelompok. Gambar 7 diambil ketika pembelajaran siklus II. 
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Siswa tampak bekerjasama dalam diskusi kelompok mengidentifikasikan cerita. 

Gambar 7 menunjukan adanya perubahan perilaku belajar siswa dalam kegiatan 

diskusi kelompok. 

Gambar 4 dan gambar 8 merupakan aktivitas siswa dalam kegiatan tampil 

bercerita di depan kelas satu-persatu. Gambar 3 menunjukan siswa masih tampil 

dengan sikap yang kaku. Berbeda dengan gambar 8 yang tampak ceria dalam 

tampil bercerita, siswa lebih antusias dalam bercerita dan siswa bercerita dengan 

ekspresi dan ide cerita yang runtut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan        

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1) Hasil tes meliputi hasil tes prasiklus, hasil tes siklus I, dan hasil tes siklus II. 

Hasil tes prasiklus nilai rerata kelas sebesar 53,06. Pada siklus I rerata klasikal 

meningkat menjadi 63,87. Kemudian, pada siklus II nilai rerata kelas kembali 

meningkat menjadi 75,87. Hal ini bermakna terjadi peningkatan sebesar 

18,79% dari siklus I ke siklus II atau 42,99% dari prasiklus ke siklus II. Hasil 

yang dicapai pada siklus II sudah memenuhi target rerata ditetapkan, yaitu 70. 

Peningkatan nilai rerata ini membuktikan keberhasilan penggunaan media film 

kartun dalam pembelajaran bercerita. 

2) Perubahan perilaku belajar siswa kelas VII F SMP N 1 Mandiraja mengalami 

peningkatan ke arah yang positif setelah dilaksanakannya pembelajaran 

bercerita dengan menggunakan media film kartun. Hal tersebut dapat 

diketahui dari hasil nontes yang meliputi hasil observasi, wawancara, catatan 

harian, dan dokumentasi pada siklus I dan siklus II. Siswa yang pada siklus I 

cenderung pasif, takut, grogi, malu, dan tidak percaya diri, kemudian pada 

siklus II berubah menjadi aktif, dan bersemangat terhadap pembelajaran yang 

dilaksanakan. Mereka juga tidak lagi malu, grogi, dan menjadi percaya diri 

ketika bercerita dengan menggunakan media film kartun. Selain itu, siswa 
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terlihat antusias dan menikmati proses pembelajaran sehingga kelas terlihat 

lebih aktif dan tugas-tugas yang diberikan dapat dikerjakan dan dilaksanakan 

dengan baik. Perubahan perilaku belajar siswa yang positif diikuti dengan 

adanya peningkatan kompetensi bercerita siswa kelas VII F SMP N 1 

Mandiraja, Banjarnegara. 

 

5.2 Saran         

 Berdasarkan simpulan penelitian ini dikemukakan saran sebagai berikut. 

1) Dalam penelitian ini penggunaan media film kartun terbukti berhasil 

meningkatkan kemampuan bercerita siswa dengan kompetensi dasar bercerita 

dengan urutan yang baik, lafal dan intones yang tepat, serta ekspresi yang 

sesuai. Keberhasilan penggunaan media film kartun dalam kompetensi dasar 

ini hendaknya juga digunakan dalam pembelajaran lain sebagai upaya 

mencapai kompetensi dasar lainnya. 

2) Selain dapat meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran bercerita, 

penggunaan media film kartun juga hendaknya digunakan dalam pembelajaran 

menyimak, mambaca, dan menulis sebagai upaya meciptakan suasana belajar 

yang lebih kondusif untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang lebih baik. 
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(SIKLUS I) 

Nama Sekolah  : SMP N 1 Mandiraja 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/Semester  : VII/I 

Komponen   : Kemempuan Berbahasa 

Aspek    : Berbicara 

Standar Kompetensi : 6. Mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui kegiatan 

bercerita 

Kompetensi Dasar  : 6.1. Bercerita dengan urutan yang baik, suara, lafal, 

intonasi, gesture, dan mimik yang tepat 

Indikator  : siswa mampu :  

1) bercerita dengan runtut/kronologis 

2) bercerita dengan lancar 

3) bercerita dengan intonasi yang tepat 

4) bercerita dengan ekspresi yang sesuai 

Alokasi Waktu  : 4 x 40 menit (2 x pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu bercerita dengan runtut/kronologis, lancar, intonasi yang tepat, 

serta ekspresi yang sesuai. 

B. Materi Pembelajaran 

1) Kegiatan bercerita 

2) Hal penting dalam bercerita 

Kegiatan bercerita adalah kegiatan menyampaikan informasi/hal 

secara lisan. Informasi/hal yang diceritan dapat diperoleh dari hal-hal yang 

dialami, dilihat, dirasakan, dipikirkan, atau dibaca. Untuk bercerita dengan 

baik, siswa harus mampu mengidentifikasi cerita yang akan disampaikan. 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa sebelum bercerita adalah 
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menentukan pokok-pokok cerita yang meliputi jenis cerita, tokoh, point-

point penting yang terjadi dalam alur/jalan cerita, dialog, tema, amanat. 

Hal penting dalam bercerita: 

- percaya diri, 

- lancar bercerita, 

- runtut dalam menyampaikan cerita, 

- ekspresif, 

- memeperhatikan santun kinestetika (sikap), 

- bercerita dengan menarik (memiliki gaya khusus), 

- memperhatikan intonasi dan pilihan kata yang digunakan, 

- volume suara dalam bercerita, dan 

- keefektifan kalimat. 

C. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Skenario pembelajaran Metode 
pembelajaran 

Alokasi 
waktu 

 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertemuan pertama 
Kegiatan Awal 
a. mengkondisikan siswa untuk siap belajar  
b. memberikan gambaran cakupan materi yang 

akan dibelajarkan 
c. menjelaskan manfaat dan tujuan 

pembelajaran 
d. menyampaikan kompetensi dasar dan 

indikator yang harus dicapai 
Kegiatan Inti  
a. tanya jawab seputar kegiatan bercerita, 

identifikasi cerita, dan pokok-pokok cerita 
b. siswa membentuk kelompok, tiap kelompok 

terdiri atas 5-6 siswa 
c. kartun pertama diputarkan (Tom and Jerry) 
d. siswa mendiskusikan identifikasi dan pokok-

pokok cerita kartun yang diputarkan 
e. pemantauan terhadap kegiatan diskusi siswa 

pada tiap kelompok 
f. guru memberikan contoh/pemodelan 

bercerita yang baik 

 
 
Ceramah 
Tanya jawab 
 
 
 
 
Tanya jawab 
Diskusi  
Pemodelan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10’’ 
 
 
 
 
 
60’’ 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g. Guru memotivasi keberanian siswa untuk 
memberi tanggapan terhadap penampilan 
bercerita model tersebut dengan memberi 
nilai plus, kemudian guru memberi 
penguatan dengan menjelaskan hal-hal yang 
harus dikuasai dan dicapai dalam kegiatan 
bercerita 

 
Kegiatan Akhir 
a.Guru dan siswa mengambil simpulan 

kegiatan bercerita yang dilakukan 
b.Guru melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang dilakukan dengan 
menanyakan hasil diskusi dalam 
mengidentifikasi dan menentukan pokok-
pokok cerita apakah sudah sama dan paham, 
dan menanyakan kesulitan-kesulitan yang 
ditemui siswa 

Pertemuan Kedua 
Kegiatan Awal  
a. mengkondisikan siswa untuk siap belajar 
b. menjelaskan manfaat dan tujuan 

pembelajaran 
c.  menyampaikan KD dan indikator yang 

harus dicapai 
d. mengaitkan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pembelajaran yang telah 
dilakukan pada pertemuan sebelumnya 
dengan menunjukan kesalahan/kekurangan 
yang dilakukan pada kegiatan bercerita, 
kemudian guru memberi penguatan. 
 

Kegiatan Inti 
a. Guru sekali lagi memberi penguatan terkait 

dengan mengidentifikasi dan menentukan 
pokok-pokok cerita, serta hal-hal yang 
harus diperhatikan dan dicapai siswa yang 
meliputi rasa percaya diri, kelancaran, 
keruntutan cerita, ekspresif, variasi 
intonasi, kemenarikan cerita (gaya khusus), 

 
 
 
Penugasan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanya jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceramah  
Tanya jawab 
Diskusi  
Pemodelan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60’’ 
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6 

santun kinestetika, dan pilihan kata yang 
digunakan. 

b. Siswa kembali membentuk kelompok, 
tiap-tiap kelompok terdiri atas 5-6 siswa 

c.  Guru memutarkan kembali film pada 
pertemuan sebelumnya (Tom and Jerry) 
guna mengingatkan dan mn\enguatkan 
cerita yang akan dibawakan siswa 

d. Pemberian instruksi penilaian bercerita  
e. Sekali lagi pemberian  contoh/pemodelan 

bercerita yang baik dan tak baik agar siswa 
dapat menegrti dan paham bagaimana 
sebaiknya bercerita 

f. Pemberian permaianan rolling stick untuk 
menentukan giliran siswa bercerita di 
depan siswa bercerita di depan 

 
Kegiatan Akhir 
e. Guru mengajak siswa untuk menentukan 

siswa yang mampu bercerita paling baik dan 
memberi reward pada siswa yang 
penampilan berceritanya paling baik 

f. Guru dan siswa mengambil simpulan 
kegiatan bercerita yang dilakukan 

g. Guru melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang dilakukan dengan 
menanyakan hasil diskusi dalam 
mengidentifikasi dan menentukan pokok-
pokok cerita apakah sudah sama dan paham, 
dan menanyakan kesulitan-kesulitan yang 
ditemui siswa 

 
 
 
 
Penugasan  
Tanya jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10’’ 

 
C. Sumber Belajar 

1. Bimo. 2009. Teknik Bercerita Untuk Anak Usia Dini. 

http://badkomergangsan.wordpress.com/ 

2. Budiwiyono. 2010. Tips Melatih Anak Berbicara di Depan Umum. 

http://budiwiyono.com 
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D. Penilaian 

1. Teknik : unjuk kerja/tes perbuatan 

2. bentuk instrument : rubrik 

3. soal instrument : ceritakanlah secara lisan cerita film kartun yang kalian 

simak dengan urutan yang baik/runtut, lancar, intonasi, 

dan ekspersi yang tepat! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandiraja, 10  Juni 2010 
 
 
 
 

Mengetahui, 
 
 

Guru Mata Pelajaran,     Kepala Sekolah, 
 
 
Sutarti, S.Pd.      Drs. Teguh Hartono, MM. 
       NIP 196409061989031010 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(SIKLUS II) 

 

Nama Sekolah  : SMP N 1 Mandiraja 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/Semester  : VII/I 

Komponen   : Kemempuan Berbahasa 

Aspek    : Berbicara 

Standar Kompetensi : 6. Mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui kegiatan 

bercerita 

Kompetensi Dasar  : 6.1. Bercerita dengan urutan yang baik, suara, lafal, 

intonasi, gesture, dan mimik yang tepat 

Indikator  : 

1) Siswa mampu bercerita dengan runtut/kronologis 

2) Siswa mampu bercerita dengan suara nyaring 

3) Siswa mampu bercerita dengan lafal yang jelas 

4) Siswa mamapu bercerita dengan intonasi yang tepat 

5) Siswa mampu bercerita dengan ekspresi yang sesuai 

Alokasi Waktu  : 4 x 40 menit (2 x pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu bercerita dengan runtut/kronologis, suara dan lafal yang jelas, 

intonasi yang tepat, serta ekspresi yang sesuai. 

B. Materi Pembelajaran 

1) Kegiatan bercerita 

2) Hal penting dalam bercerita 
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C. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Skenario pembelajaran Metode 
pembelajaran 

Alokasi 
waktu 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertemuan pertama 
Kegiatan Awal 
a. mengkondisikan siswa untuk siap belajar 
b.  memberikan gambaran cakupan materi yang 

akan dibelajarkan 
c.menjelaskan manfaat dan tujuan 

pembelajaran 
d.menyampaikan kompetensi dasar dan 

indikator yang harus dicapai 
e.guru memotivasi rasa percaya diri siswa 

dengan memintanya maju ke depan kelas 
satu persatu dan menyerukan “sekarang 
mungkin aku belum bisa, tapi aku pasti 
bisa!” dengan disertai kenistetika yang 
bersemangat 

Kegiatan Inti  
a. tanya jawab seputar kegiatan bercerita, 

identifikasi cerita, dan pokok-pokok cerita 
b. guru memberikan penjelasan lebih 

mendalam terkait hal-hal penting dalam 
bercerita 

c. siswa membentuk kelompok, tiap 
kelompok terdiri atas 5-6 siswa 

d. kartun kedua diputarkan (Micky La 
Toya) 

e. siswa mendiskusikan identifikasi dan 
pokok-pokok cerita kartun yang diputarkan 
dalam lembar kerja 

f. pemantauan terhadap kegiatan diskusi 
siswa pada tiap kelompok 

g. guru memberi motivasi pada siswa yang 
dalam siklus I terlihat tidak percaya 
diridalam bercerita secara individu  

h. guru meminta salah satu siswa dari 
kelompok yang dianggap paling baik 
dan memperoleh nilai tertinggi pada 
siklus I untuk bercerita berdasarkan 

 
 
Ceramah 
Tanya jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanya jawab 
Diskusi  
Pemodelan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60’’ 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hasil diskusi kelompok sebagai model 
bagi siswa-siswa yang lain 

i. Guru memotivasi keberanian siswa untuk 
memberi tanggapan terhadap penampilan 
bercerita temannya sebagai model tersebut 
dengan memberi nilai plus, kemudian guru 
memberi penguatan dengan menjelaskan 
hal-hal yang harus dikuasai dan dicapai 
dalam kegiatan bercerita 

 
Kegiatan Akhir 
a. Guru dan siswa mengambil simpulan 

kegiatan bercerita yang dilakukan 
b. Guru melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang dilakukan dengan 
menanyakan hasil diskusi dalam 
mengidentifikasi dan menentukan pokok-
pokok cerita apakah sudah sama dan 
paham, dan menanyakan kesulitan-
kesulitan yang ditemui siswa 

 
Pertemuan Kedua 
Kegiatan Awal  
b. mengkondisikan siswa untuk siap belajar 
a. menjelaskan manfaat dan tujuan 

pembelajaran 
b.  menyampaikan KD dan indikator yang 

harus dicapai 
c. mengaitkan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pembelajaran yang telah 
dilakukan pada pertemuan sebelumnya 
dengan menunjukan kesalahan/kekurangan 
yang dilakukan pada kegiatan bercerita, 
kemudian guru memberi penguatan. 

 
Kegiatan Inti 
a. Guru sekali lagi memberi penguatan terkait 

dengan mengidentifikasi dan menentukan 
pokok-pokok cerita, serta hal-hal yang 
harus diperhatikan dan dicapai siswa yang 

 
 
 
Penugasan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanya jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceramah  
Tanya  
Diskusi  
Pemodelan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60’’ 
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6 

meliputi rasa percaya diri, kelancaran, 
keruntutan cerita, ekspresif, variasi 
intonasi, kemenarikan cerita (gaya khusus), 
santun kinestetika, dan pilihan kata yang 
digunakan. 

b. Siswa kembali membentuk kelompok, tiap-
tiap kelompok terdiri atas 5-6 siswa 

c.  Guru memutarkan kembali film pada 
pertemuan sebelumnya (Micky La Toya) 
guna mengingatkan dan menguatkan cerita 
yang akan diceritakan siswa 

d. Pemberian instruksi penilaian bercerita 
e. Guru mengadakan kompetisi bercerita 

dengan melibatkan seluruh siswa untuk 
menentukan penilaian penampilan 
bercerita yang terbaik  

f. Siswa maju bercerita di depan secara 
bergiliran 

 
Kegiatan Akhir 
a. Guru mengajak siswa untuk menentukan 

siswa dari kelompok mana yang mampu 
bercerita paling baik dan memberi reward 
pada siswa yang penampilan berceritanya 
paling baik dan paling banyak disukai 

b. Guru dan siswa mengambil simpulan 
kegiatan bercerita yang dilakukan 

c. Guru melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang dilakukan dengan 
menanyakan hasil diskusi dalam 
mengidentifikasi dan menentukan pokok-
pokok cerita apakah sudah sama dan 
paham, dan menanyakan kesulitan-
kesulitan yang ditemui siswa 

 
 
 
 
 
 
Penugasan 
Tanya jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
10’’ 

 
E. Sumber Belajar 

1. Bimo. 2009. Teknik Bercerita Untuk Anak Usia Dini. 

http://badkomergangsan.wordpress.com/ 
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2. Budiwiyono. 2010. Tips Melatih Anak Berbicara di Depan Umum. 

http://budiwiyono.com 

F. Penilaian 

4. Teknik : unjuk kerja/tes perbuatan 

5. bentuk instrument : rubrik 

6. soal instrument : ceritakanlah secara lisan cerita film kartun yang kalian 

simak dengan urutan yang baik/runtut, lancar, intonasi, 

dan ekspersi yang tepat! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandiraja, 15 Juni 2010 
 
 
 
 

Mengetahui, 
 
 

Guru Mata Pelajaran,     Kepala Sekolah, 
 
 
 
Sutarti, S.Pd.      Drs. Teguh Hartono, MM. 
       NIP 196409061989031010 
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Lampiran 3 
 
 

HASIL OBSERVASI 
SIKLUS I 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 
Kelas    : VII F 
Tahun Pelajaran  : 2009 / 2010 
Berikan tanda check list (√) pada kolom lembar observasi berikut ini! 
No Aspek pengamatan Keterangan 

1 2 3 4 5 6 PERILAKU POSITIF 

1) Siswa antusias dan memperhatikan penjelasan 

guru  

2) Siswa aktif bertanya atau berkomentar apabila ada 

kesulitan  

3) Siswa tertib dalam membentuk kelompok 

4) Siswa merespon positif (senang) terhadap media 

film kartun yang digunakan 

5) siswa aktif berdiskusi dalam kelompok 

6) Siswa antusias dalam kegiatan bercerita di depan 

kelas. 

 

1 X X V V V X
2 V X V V V V
3 V V V V V V
4 X V V V V X
5 X V V V V V
6 V X V V X X
7 V X V V V X
8 X V X V V V
9 V V V V V V
10 V V V V V V
11 V V V V V V
12 X X X V V X
13 X V V V V X
14 X X V V X X
15 V X V V V V
16 V X X V V X
17 V X V V V V
18 V V V V V V
19 V V V V V V
20 V V V V V V
21 V V V V V V
22 X V V V X X
23 X V V V V X
24 V V V V V V
25 X X X X X X
26 V V V V V X
27 V V V V V V
28 V V V V X X
29 V V X V V X
30 V X X V V X
31 X X V V X X
32 X X V V V X
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Lampiran 4 
 

HASIL OBSERVASI 
SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 
Kelas    : VII F 
Tahun Pelajaran  : 2009 / 2010 
Berikan tanda check list (√) pada kolom lembar observasi berikut ini! 
No Aspek pengamatan Keterangan 

1 2 3 4 5 6 PERILAKU POSITIF 

1) Siswa antusias dan memperhatikan penjelasan 

guru  

2) Siswa aktif bertanya atau berkomentar apabila 

ada kesulitan  

3) Siswa tertib dalam membentuk kelompok 

4) Siswa merespon positif (senang) terhadap media 

film kartun yang digunakan 

5) siswa aktif berdiskusi dalam kelompok 

6) Siswa antusias dalam kegiatan bercerita di depan 

kelas. 

 

1 V V V V V V
2 V V V V V V
3 V V V V V V
4 V V V V V V
5 V V V V V V
6 V X V V V V
7 V V V V V V
8 V V V V V V
9 V X V V V V
10 V X V V V V
11 V X V V V V
12 V X V V X X
13 V X V V X V
14 V V V V V X
15 V X V V V V
16 V X V V V V
17 V V V V V V
18 V V V V V V
19 V V V V V V
20 V V V V V V
21 V V V V V V
22 V X V V V V
23 V V V V X V
24 V V V V V V
25 V V V V X V
26 V X V V V V
27 V X V V X V
28 V V X V V V
29 V X V V V V
30 V V V V V V
31 V V X V X X
32 V V X V X X
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Lampiran 5 
HASIL WAWANCARA 

SIKLUS I 

Nama siswa/no.absen :R20 

Tahun pelajaran  : 2009/2010 

Pertanyaan : 

1. Apakah selama ini kamu berminat dengan pembelajaran bercerita?  

Jawab: “Ya, saya berminat, karena saya suka dengan pembelajaran 

bercerita.” 

2. Bagaimana pendapatmu dengan pembelajaran bercerita selama ini? 

Jawab: “Mudah dimengerti.” 

3. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama pembelajaran bercerita? 

Jawab: “Pada saat saya bercerita, saya agar grogi.” 

4. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran bercerita dengan bantuan 

media film kartun? 

Jawab: “Mudah dipahami dan cocok bagi seumuran saya.” 

5. Apa harapanmu mengenai pembelajaran bercerita menggunakan media 

film kartun? 

Jawab: “Ya semoga pembelajran bercerita dengan media film kartun 

menjadi mudah dimengerti” 
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Lampiran 6 

HASIL WAWANCARA 
SIKLUS I 

Nama siswa/no.absen :R1 

Tahun pelajaran  : 2009/2010 

Pertanyaan : 

1. Apakah selama ini kamu berminat dengan pembelajaran bercerita?  

Jawab: “Lumayan berminat, karena saya sulit mengekspresikan suasana 

dan saya kurang percaya diri.” 

2. Bagaimana pendapatmu dengan pembelajaran bercerita selama ini? 

Jawab: “Bagus, karena menggunakan mediafilm kartun mudah untuk 

dipahami siswa.” 

3. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama pembelajaran bercerita? 

Jawab: “Kesulitan yang saya alami yaitu saat mengekspresikan suasana.” 

4. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran bercerita dengan bantuan 

media film kartun? 

Jawab: “Bagus.” 

5. Apa harapanmu mengenai pembelajaran bercerita menggunakan media 

film kartun? 

Jawab: “Semoga siswa menjadi senang dan mudah memahami cerita 

karena baru pertama kali menggunakan media film kartun.” 
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Lampiran 7 

HASIL WAWANCARA 
SIKLUS I 

Nama siswa/no.absen :R25 

Tahun pelajaran  : 2009/2010 

Pertanyaan : 

1. Apakah selama ini kamu berminat dengan pembelajaran bercerita?  

Jawab: “Enggak! Karena saat bercerita saya tidak PD.” 

2. Bagaimana pendapatmu dengan pembelajaran bercerita selama ini? 

Jawab: “Menyenangkan.” 

3. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama pembelajaran bercerita? 

Jawab: “Kesulitan berekspresi wajah.” 

4. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran bercerita dengan bantuan 

media film kartun? 

Jawab: “Sangat menyenangkan, karena dengan media kartun sangat 

menyenangkan.” 

5. Apa harapanmu mengenai pembelajaran bercerita menggunakan media 

film kartun? 

Jawab: “Film kartun diperpanjang.” 
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Lampiran 8 

HASIL WAWANCARA 
SIKLUS II 

Nama siswa/no.absen :R5 

Tahun pelajaran  : 2009/2010 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana perasaanmu/pendapatmu ketika mengikuti pembelajaran 

bercerita dengan media film kartun? 

Jawab: “pembelajaran dengan cara ini mengasyikan bagi saya, karena 

tidak membosankan dan mudah dipahami.” 

2. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama pembelajaran bercerita dengan 

media film kartun? 

Jawab: “Ada sedikit, kesulitannya ketika harus menceritakannya kembali 

di depan teman-teman.” 

3. Bagaimana pendapatmu tentang cerita kartun yang diputarkan, apakah 

membantumu dalam bercerita? 

Jawab: “Ya, membantu, karena ceritanya ringan, tidak bertele-tele. 

Membantulah pokoknya,” 

4. Hal baru apa yang kamu dapatkan dari penggunaaan media film kartun 

dalm pembelajaran bercerita ini? 

Jawab: “Hal barunya, ini baru pertamakalinya pembelajaran 

menggunakan media elektronik.” 

5. Saran apa yang dapat kamu berikan untuk pembelajaran bercerita dengan 

media kartun? 

Jawab: “Sebaiknya, setiap ada pembelajaran bercerita digunakan media 

filmm kartun seperti ini. 



164 

 

Lampiran 9 
 

HASIL WAWANCARA 
SIKLUS II 

Nama siswa/no.absen :R20 

Tahun pelajaran  : 2009/2010 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana perasaanmu/pendapatmu ketika mengikuti pembelajaran 

bercerita dengan media film kartun? 

Jawab: “Perasaan saya ketikan mengikuti pembelajaran bercerita dengan 

media film kartun saya agak senang,karena mudah sekali 

dipahami. 

2. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama pembelajaran bercerita dengan 

media film kartun? 

Jawab: “Menurut saya tidak ada kesulitan dalam pembelajaran bercerita 

menggunakan media film kartun.” 

3. Bagaimana pendapatmu tentang cerita kartun yang diputarkan, apakah 

membantumu dalam bercerita? 

Jawab: “Menurut saya kartunnya lucu, menyenangkan, dan sangat 

membantu saya dalam bercerita.” 

4. Hal baru apa yang kamu dapatkan dari penggunaaan media film kartun 

dalm pembelajaran bercerita ini? 

Jawab: “Hal baru yang saya dapatkan dari penggunaan media film kartun 

dalam pembelajaran bercerita ini yaitu menambah pengalaman 

bagi saya, karena saya jadi bisa bercerita di depan dan saya baru 

pertama kali menggunakan media film kartun.” 

 

5. Saran apa yang dapat kamu berikan untuk pembelajaran bercerita dengan 

media kartun? 

Jawab: “Sebaiknya, kartunnya lebih lucu, menyenangkan dan ceritanya 

lebih panjang,” 
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Lampiran 10 

HASIL WAWANCARA 
SIKLUS II 

Nama siswa/no.absen :R21 

Tahun pelajaran  : 2009/2010 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana perasaanmu/pendapatmu ketika mengikuti pembelajaran 

bercerita dengan media film kartun? 

Jawab: “Saya merasa sangat senang, media film kartun sangat membantu 

saya untuk menjelaskan urutan cerita.” 

2. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama pembelajaran bercerita dengan 

media film kartun? 

Jawab: “Saya mendapatkan kesulitan, yaitu pengingatansaya yang pas-

pasan .” 

3. Bagaimana pendapatmu tentang cerita kartun yang diputarkan, apakah 

membantumu dalam bercerita? 

Jawab: “Ya, sangat membantu, karena bisamengingatkan saya tidak ke 

tulisan tetapi kecerita yang tadi ditayangkan.” 

4. Hal baru apa yang kamu dapatkan dari penggunaaan media film kartun 

dalm pembelajaran bercerita ini? 

Jawab: “Hal baru yang saya dapatkan, yaitu bercerita tidaklah harus 

menggunakan media tulisan, tetapibisa juga dengan media 

elektronik atau film.” 

5. Saran apa yang dapat kamu berikan untuk pembelajaran bercerita dengan 

media kartun? 

Jawab: “Semoga sekolah-sekolah di Nusantara bisa menggunakan media 

film kartun dalam pembelajaran bercerita.” 
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Lampiran 11 

HASIL JURNAL GURU 
SIKLUS I 

Sekolah :SMP N 1 Mandiraja 

1. Keaktifan siswa dalam pembelajaran bercerita dengan bantuan media film 

kartun? 

Jawab : Keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran bercerita 

menggunakan media film kartun dapat dilihat dari aktifitas siswa 

bertanya dan berkomentar. Siswa mulai berani bertanya atau 

berkomentar setelah peneliti memberikan masukan mengenai 

bercerita yang dimulai dari latihan berani berbicara seperti 

mengajukan pendapat atau pertanyaan. Akan tetapi, dari 

keseluruhan siswa sedikit sekali yang aktifdalam kegiatan 

tersebut.. 

2. Situasi kelas dan suasana belajar ketika pembelajaran bercerita 

menggunakan media film kartun  berlangsung? 

Jawab: Tidak ada peristiwa khusus yang ditimbulkan siswa ketika 

pembelajaran berlangsung. Siswa mengikuti pembelajaran dengan 

baik. Siswa juga tampak tertib ketika pembetukan kelompok dan 

diskusi kelompok. Respons siswa terhadap pembelajaran 

terbilang baik, hal tersebut sangat tampak ketika pemutaran film 

kartun berlangsung. Hampir tidak ada yang berisisk dan asyik 

sendiri dengan teman. Semua pandangan tertuju pada film kartun 

yang diputarkan. 

3. Hambatan yang dialami guru selama proses pembelajaran bercerita 

menggunakan media film kartun? 

Jawab: Hambatan yang peneliti temui dalm penelitian siklus I ini adalah 

ketika harus membangkitkan semangat dan percaya diri siswa 

ketika harus tampil bercerita di depan. 

4. Harapan guru untuk pembelajaran bercerita menggunakan media kartun 

berikutnya? 
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Jawab: Kegiatan pembelajaran bercerita mengguanakan media film kartun 

selanjutnya adalah siswa dapat bercerita dengan lebih baik dan 

lebih antusias ketika tiba gilirannya bercerita di depan kelas. Selain 

itu, dapat terciptanya suasana belajar yang kondusif dan 

komunikatif. 
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Lampiran 12 
HASIL JURNAL GURU  

SIKLUS II 
Sekolah  :SMP N 1 Mandiraja 

1. Keaktifan siswa dalam pembelajaran bercerita dengan bantuan media film 

kartun? 

Jawab: Siswa memeperhatikan penjelasan dengan antusias dan 

meningkatnya siswa yang aktif dalam bertanya jika ada kesulitan 

dan menjawab pertanyaandengan sikap berdiri. 

2. Situasi kelas dan suasana belajar ketika pembelajaran bercerita 

menggunakan media film kartun  berlangsung? 

Jawab: Tidak tampak peristiwa khusus yang terjadi, semua berjalan tertib. 

3. Hambatan yang dialami guru selama proses pembelajaran bercerita 

menggunakan media film kartun? 

Jawab: Masih menemukan hambatan ketika siswa harus tampil satu-

persatu bercerita di depan. 

4. Harapan guru untuk pembelajaran bercerita menggunakan media kartun 

berikutnya? 

Jawab: Siswa dapat bercerita dengan lebih baik dan lebih antusias ketika 

tiba gilirannya bercerita di depan kelas. Selain itu, harapan lain 

adalah terciptanya suasana belajar yang kondusif dan komunikatif. 
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Lampiran 13 
DAFTAR NAMA SISWA 

NO NAMA L/P
1 Ainun Reza Hutami P 
2 Andina Septi Hanifa P 
3 Anggita Fatwa Sugesti P 
4 Arfi Ngatun Khasanah P 
5 Atsalisa Damarjati Ramadhan P 
6 Auliya Fitrotun Nisa P 
7 Ayuni Nurul Aziz P 
8 Dhea Marghany P 
9 Fiolita Deva Apriliani P 
10 Fitria Febri Lestari P 
11 Kurniawati Wulandari P 
12 Marisa Putri Widianingtyas P 
13 Melinda Dwi Fulanti P 
14 Qori Nur Alifatun P 
15 Ratri Wijayanti P 
16 Ratu Rani Rahmawati P 
17 Reni Sulistiani P 
18 Rini Dwi Lestari P 
19 Winda Eka Pahla Ayuningtyas P 
20 Adhi Wicaksono L 
21 Anang Adhi Darmawan L 
22 Ari Setyoko L 
23 Damas Attorika L 
24 Danar Aprianto L 
25 Ega Aronta L 
26 Fajar Nur Arifin L 
27 Ghilzan Lathif L 
28 Irfan Sofyan L 
29 Mohamad Fikri Amali L 
30 Reza Handika L 
31 Rifki Gunawan L 
32 Sabto  L 
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Lampiran 18 
REKAP NILAI HASIL TES PRASIKLUS 

 
No  

 
Nama  
siswa 

Aspek Penilaian Jumlah Kategori  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 R1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 50 Kurang 
2 R2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 50 Kurang  
3 R3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3 50 Kurang 
4 R4 3 3 3 2 3 2 2 2 4 2 52 Kurang 
5 R5 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 68 Cukup 
6 R6 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 48 Gagal 
7 R7 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 48 Gagal 
8 R8 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 64 Cukup 
9 R9 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 52 Kurang 

10 R10 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 54 Kurang 
11 R11 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 50 Kurang 
12 R12 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 54 Kurang 
13 R13 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 52 Kurang 
14 R14 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 50 Kurang 
15 R15 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 52 Kurang 
16 R16 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 56 Kurang 
17 R17 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 48 Gagal 
18 R18 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 60 Cukup 
19 R19 3 3 3 2 3 2 2 3 5 3 58 Kurang 
20 R20 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 52 Kurang 
21 R21 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 52 Kurang 
22 R22 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 66 Cukup 
23 R23 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 46 Gagal 
24 R24 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 46 Gagal 
25 R25 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 50 Kurang 
26 R26 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 52 Kurang 
27 R27 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 50 Kurang 
28 R28 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 62 Cukup 
29 R29 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 50 Kurang 
30 R30 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 54 Kurang 
31 R31 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 52 Kurang 
32 R32 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 50 Kurang 

 
Keterangan: 1= percaya diri,  2= keruntutan,  3= kelancaran, 4= intonasi, 5= diksi,  

6= ekspresi, 7= sikap, 8= kemenarikan cerita (gaya khusus), 9= 
volume suara, 10= keefektifan kalimat 
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Lampiran 19 
REKAP NILAI HASIL TES SIKLUS I 

No 
 

Nama 
siswa 

Aspek Penilaian Jumlah Kategori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 R1 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 68 Cukup 
2 R2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 64 Cukup 
3 R3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 Cukup 
4 R4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 62 Cukup 
5 R5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 76 Baik 
6 R6 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 62 Bukup 
7 R7 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 60 Cukup 
8 R8 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 76 Baik 
9 R9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 Cukup 
10 R10 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 58 Kurang
11 R11 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 62 Cukup 
12 R12 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 64 Cukup 
13 R13 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 56 Kurang
14 R14 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 60 Cukup 
15 R15 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 62 Cukup 
16 R16 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 64 Cukup 
17 R17 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 66 Cukup 
18 R18 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 72 Baik 
19 R19 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 66 Cukup 
20 R20 4 5 3 3 4 3 4 3 5 3 72 Baik 
21 R21 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 62 Cukup 
22 R22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 Cukup 
23 R23 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 58 Kurang
24 R24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 Cukup 
25 R25 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 62 Cukup 
26 R26 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 66 Cukup 
27 R27 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 70 Baik 
28 R28 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 64 Cukup 
29 R29 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 62 Cukup 
30 R30 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 62 Cukup 
31 R31 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 64 Cukup 
32 R32 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 62 Cukup 

 
Keterangan: 1= percaya diri,  2= keruntutan,  3= kelancaran, 4= intonasi, 5= diksi,  

6= ekspresi, 7= sikap, 8= kemenarikan cerita (gaya khusus), 9= 
volume suara, 10= keefektifan kalimat 
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Lampiran 20 
REKAP NILAI HASIL TES SIKLUS I I 

No 
 

Nama 
siswa 

Aspek Penilaian Jumlah Kategori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 R1 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 78 Baik 
2 R2 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 76 Baik 
3 R3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 4 72 Baik 
4 R4 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 72 Baik 
5 R5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 92 Sangat baik
6 R6 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 72 Baik 
7 R7 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 76 Baik 
8 R8 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 92 Sangat baik
9 R9 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 76 Baik 
10 R10 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 78 Baik 
11 R11 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 72 Baik 
12 R12 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 76 Baik 
13 R13 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 72 Baik 
14 R14 3 4 3 4 4 4 4 3 5 3 74 Baik 
15 R15 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 74 Baik 
16 R16 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 72 Baik 
17 R17 4 5 3 3 4 3 4 3 4 3 72 Baik 
18 R18 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 96 Sangat baik
19 R19 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 82 Baik 
20 R20 5 5 4 4 4 3 4 3 5 4 84 Baik 
21 R21 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 72 Baik 
22 R22 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 72 Baik 
23 R23 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 72 Baik 
24 R24 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 74 Baik 
25 R25 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 70 Baik 
26 R26 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 74 Baik 
27 R27 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 72 Baik 
28 R28 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 74 Baik 
29 R29 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 72 Baik 
30 R30 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 72 Baik 
31 R31 4 4 4 3 4 3 3 3 5 4 74 Baik 
32 R32 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 72 Baik 

 
Keterangan: 1= percaya diri,  2= keruntutan,  3= kelancaran, 4= intonasi, 5= diksi,  

6= ekspresi, 7= sikap, 8= kemenarikan cerita (gaya khusus), 9= 
volume suara, 10= keefektifan kalimat 

 
 


