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SARI

Hidayatul Ulya. 2017. “Keefektifan Pembelajaran Menceritakan Kembali Isi
Cerita Fabel pada SMP Kelas VII dengan Model Role Playing
dan Examples Non-Examples melalui Media Buku Ceribel dan
Boneka Tangan”. Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing I: Drs. Bambang Hartono, M. Hum. Pembimbing
II: Septina Sulistyaningrum, S. Pd., M. Pd.

Kata Kunci: pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel, model role
playing, model examples non-examples.

Pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel belum sepenuhnya
dipahami oleh peserta didik. Kompetensi dasar menceritakan kembali isi cerita
fabel belum diajarkan secara menyeluruh dan mendalam. Peserta didik hanya
diajarkan mengenai teori cara bercerita,  akibatnya peserta didik menjadi kesulitan
ketika diminta guru untuk praktik menceritakan kembali sebuah cerita. Peserta
didik merasa bingung dalam mengutarakan isi sebuah cerita. Dalam hal tersebut
peserta didik masih sulit dalam memahami dan berkonsentrasi pada pokok isi
cerita. Oleh karena itu, dalam meningkatkan keterampilan menceritakan kembali
isi cerita fabel memerlukan model pembelajaran yang efektif melalui media yang
dapat membangun peserta didik untuk lebih aktif dan berpartisipasi terhadap
pembelajaran yang berlangsung sehingga dalam proses pembelajaran akan
menjadi lebih menarik. Tujuan penelitian ini: (1) mendeskripsi kemampuan
menceritakan kembali isi cerita fabel dengan model role playing melalui media
buku Ceribel dan boneka tangan; (2) mendeskripsi kemampuan menceritakan
kembali isi cerita fabel dengan model examples non-examples melalui media buku
Ceribel dan boneka tangan; dan (3) mengetahui kemampuan menceritakan
kembali isi cerita fabel yang lebih efektif antara menggunakan model role playing
melalui media buku Ceribel dan boneka tangan atau examples non-examples
melalui media buku Ceribel dan boneka tangan.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Kelas VII C sebagai
kelompok eksperimen 1 mendapat perlakuan pembelajaran menceritakan kembali
isi cerita fabel dengan model role playing melalui media buku Ceribel dan boneka
tangan, sedangkan kelas VII A sebagai kelompok eksperimnen 2 mendapat
perlakuan pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel dengan model
examples non examples melalui media buku Ceribel dan boneka tangan. Proses
pembelajaran yang dilakukan pada kelompok eksperimen 1 dan kelompok
eksperimen 2 adalah tes awal, perlakuan, dan tes akhir. Pengambilan data
dilakukan dengan metode tes dan nontes. Tes berupa praktik bercerita kembali
dari sebuah isi cerita fabel yang sudah dipahami dan nontes berupa observasi,
wawancara terstruktur dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan menceritakan
kembali isi cerita fabel secara lisan pada kelas VII menggunakan model role
playing melalui media buku Ceribel dan boneka tangan lebih efektif dibandingkan
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dengan menggunakan model examples non-examples. Hal tersebut terbukti
melalui hasil perhitungan menggunakan teknik statistik uji t sampel berhubungan
pada nilai pretes dan postes kelompok eksperimen 1 yang dilakukan dengan
bantuan SPSS versi 16. Hasil perhitungan uji t menunjukkan besarnya t hitung = -
7.533 dengan df 35 dan Sig. (2-tailed) sebesar 0,00 lebih kecil dari taraf
signifikansi 5% (0,00<0,05). Dari data tersebut membuktikan bahwa model role
playing yang diterapkan pada kelompok eksperimen 1 efektif dilakukan saat
pembelajaran berlangsung.

Selain itu, gain score (selisih rerata skor dari pretes ke postes) kelompok
eksperimen 1 lebih tinggi. Kelompok eksperimen 1 pada pretes memiliki rerata
skor sebesar 66,6 dan pada saat postes sebesar 86 sehingga gain score yang
diperoleh sebesar 19,4 (86-66,6). Sedangkan kelompok eksperimen 2 memiliki
rerata skor saat pretes sebesar 67,5 dan postes sebesar 78,5 sehingga gain score
yang didapat sebesar 11 (78,5-67,5). Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok
eksperimen 1 memperoleh gain score lebih tinggi dan membuktikan bahwa model
role playing lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran menceritakan kembali isi
cerita fabel. Model role playing baik karena adanya kegiatan-kegiatan di
dalamnya yang dapat memberi pengalaman dan memfasilitasi peserta didik dalam
proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, terutama dalam
pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:
(1) guru bahasa Indonesa hendaknya menerapkan model role playing dalam
pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel karena sudah diuji
keefektifannya; (2) hendaknya guru menerapkan model yang berisi kegiatan-
kegiatan di dalamnya dan dapat memberi pengalaman serta memfasilitasi peserta
didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, terutama dalam pembelajaran
menceritakan kembali isi cerita fabel; (3) guru hendaknya memanfaatkan media
buku Ceribel untuk meningkatkan kepahaman peserta didik, minat, dan hasil
belajarnya dalam pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel; (4)
hendaknya peserta didik memanfaatkan media boneka tangan untuk meningkatkan
kreatifitas dan hasil belajarnya dalam pembelajaran menceritakan kembali isi
cerita fabel; serta (5) peserta didik hendaknya menjadikan nilai-nilai moral dalam
teks cerita fabel sebagai bahan evaluasi diri untuk menjadi insan yang
bermartabat.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kurikulum dalam dunia pendidikan memiliki peranan yang sangat

strategis dan menentukan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan (Hartono

2013:8). Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi

tercapainya tujuan pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam

pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kurikulum menuntut penguasaan kemampuan

dalam berbahasa melalui pembelajaran yang bertahap dari tahap memahami

sampai mencipta. Kemampuan berbahasa dalam kurikulum 2013 revisi dimulai

dengan pengetahuan tentang teks, jenis, struktur, kaidah, konteks hingga

keterampilan menyajikan suatu teks secara lisan maupun tulis.

Mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 revisi, kompetensi

dasar menyimak, berbicara, membaca dan menulis terintegrasi dengan kompetensi

dasar yang terorganisasikan dalam pendekatan pembelajaran siswa aktif.

Keterampilan menceritakan kembali isi cerita fabel menjadi salah satu kompetensi

dasar dalam pendekatan pembelajaran siswa aktif.

Keterampilan menceritakan kembali sangat penting dalam membangun

keaktifan dan kepahaman terhadap sesuatu yang telah dibaca maupun didengar.

Terampil bercerita membutuhkan kebiasaan yang dapat mendorong seseorang

untuk lebih siap baik mental maupun fisik. Bercerita dengan berkomunikasi baik

dapat meningkatkan rasa percaya diri, emosional, kebiasaan, dan kemauan dalam

mencapai sesuatu. Kemauan erat kaitannya dengan tindakan yang merupakan
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usaha seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam proses

pembelajaran yaitu pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel.

Teks cerita fabel adalah teks yang ada dalam pembelajaran bahasa

Indonesia kelas VII jenjang SMP/MTs Kurikulum 2013 revisi. Teks cerita fabel

merupakan sebuah teks yang mengajarkan banyak hal kepada pembacanya

diantaranya nilai moral dan sifat yang merupakan pencerminan akhlak atau budi

pekerti. Teks cerita fabel berisi cerita hasil adaptasi dari dunia nyata diperankan

oleh tokoh binatang  yang sarat dengan nilai-nilai moral. Cerita fabel mengandung

pesan moral yang bertujuan memperlihatkan kebenaran moral umum dengan

bantuan cerita yang diperankan oleh binatang. Dalam kurikulum 2013 revisi salah

satu kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik dalam pembelajaran

bahasa Indonesia adalah KD 4.15 “Menceritakan kembali isi cerita fabel atau

legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar” dari KD tersebut peserta

didik harus dapat menceritakan kembali isi cerita fabel sesuai dengan karakteristik

tokoh cerita fabel yang dibaca maupun didengar.

Berdasarkan pengamatan keterampilan dalam menceritakan isi cerita fabel

pada siswa kelas VII di SMP Negeri 29 Semarang, diperoleh keterangan bahwa

dalam pembelajaran belum sepenuhnya peserta didik mampu praktik langsung

dalam menceritakan kembali isi cerita fabel. Hasil menceritakan isi cerita fabel

belum memuaskan, masih ditemukan peserta didik yang kesulitan dalam

menyampaikan isi sebuah cerita yang telah dibaca atau didengar.

Kemampuan praktik menceritakan kembali isi cerita fabel secara lisan

yang rendah juga dikarenakan kompetensi dasar menceritakan kembali isi cerita
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fabel belum diajarkan secara menyeluruh dan mendalam. Peserta didik yang

hanya diajarkan mengenai teori cara bercerita, kemungkinan akibatnya peserta

didik menjadi kesulitan ketika diminta guru untuk praktik menceritakan kembali

sebuah cerita, misalnya menceritakan kembali isi cerita fabel. Kemungkinan

peserta didik akan merasa bingung dalam mengutarakan isi sebuah cerita. Dalam

hal tersebut peserta didik masih sulit dalam memahami dan berkonsentrasi pada

pokok isi cerita.

Selain itu, pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel kurang

menarik perhatian peserta didik dan belum efektif. Guru belum mengoptimalkan

penggunaan model pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat peserta

didik dalam menceritakan kembali isi cerita fabel. Guru belum mencoba model

baru dan belum menerapkan model yang tepat dalam pembelajaran menceritakan

kembali isi cerita fabel.

Ada beberapa model yang bisa digunakan guru untuk melatih

peserta didik agar terampil berbicara dalam menceritakan kembali isi cerita

fabel, diantaranya yaitu dengan menerapkan model role playing dan examples

non-exemples. Pembelajaran berbasis role playing merupakan pembelajaran

bermain peran atau pemeranan dari sebuah tokoh cerita yang telah dibaca atau

didengar. Dalam rangkaian belajar, masing-masing anggota kelompok

berkesempatan untuk melakonkan skenario sebuah cerita dan dipentaskan di

depan kelompok lain.

Pembelajaran examples non-exemples merupakan pembelajaran yang

didasarkan atas contoh. Contoh dapat diambil dari kasus/gambar yang relevan



4

dengan kompetensi dasar. Tujuannya memberi kesempatan kepada kelompok

untuk menganalisis contoh gambar kemudian membagikan hasil dan informasi

yang diperoleh dengan bercerita kembali.

Model role playing dan examples non-examples merupakan bentuk

pembelajaran kooperatif. Keduanya menghendaki pembelajaran dalam kelompok-

kelompok untuk belajar bersama, melengkapi antar peserta didik.

Selain menggunakan model yang tepat dalam pembelajaran menceritakan

kembali isi cerita fabel untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam

bercerita juga memerlukan media pembelajaran yang tepat dan menarik. Hartono

(2015:10) menjelaskan bahwa berkaitan dengan proses belajar yang berhadapan

langsung dengan peserta didik dalam pengajaran, salah satu kompetensi dasar

pendukung yang harus dimiliki guru adalah guru mampu memilih dan

menggunakan media sebagai sumber belajar. Media yang dapat membangkitkan

semangat belajar peserta didik dalam pembelajaran di sekolah. Penggunaan media

yang tepat akan membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian

pesan serta isi pelajaran pada saat itu. Selain itu, media pembelajaran yang tepat

dapat meningkatkan pemahaman peserta didik, menyajikan data dengan menarik

dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan mampu memadatkan informasi

yang diperoleh.

Media yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan

menceritakan kembali isi cerita fabel adalah media buku Ceribel (cerita fabel) dan

boneka tangan. Buku Ceribel menjadi salah satu media pembelajaran dalam

memahami isi cerita. Sebuah buku sederhana yang mudah dicerna dan dipahami
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baik pokok cerita maupun isi cerita. Selain itu, media boneka tangan juga menjadi

salah satu media pembelajaran yang menarik sebagai media dalam menyajikan isi

cerita yang telah dipahami. Dengan begitu peranan media buku Ceribel dan

boneka tangan sebagai media pembelajaran akan mampu menciptakan minat

belajar siswa.

Untuk itu, dalam meningkatkan keterampilan menceritakan kembali isi

cerita fabel perlu diterapkannya model-model pembelajaran dan media yang

membangun peserta didik untuk lebih aktif dan berpartisipasi terhadap

pembelajaran yang berlangsung, sehingga dalam proses pembelajaran akan

menjadi lebih menarik dan efektif.

Beberapa masalah tersebut, peneliti akan mengadakan penelitian

“Keefektifan Pembelajaran Menceritakan Kembali Isi Cerita Fabel pada SMP

Kelas VII dengan Model Role Playing dan Examples Non-Examples melalui

Media Buku Ceribel dan Boneka Tangan”

1.2 Identifikasi Masalah

Sistem pembelajaran yang relevan membutuhkan guru, media dan peserta

didik yang saling mendukung agar tercipta pembelajaran yang efektif dalam

mecapai tujuan pembelajaran. Namun dalam mencapai sebuah pembelajaran yang

efektif sulit dicapai jika masing-masing komponen pembelajaran masih memiliki

berbagai masalah yang perlu ditangani dengan serius.

Masalah yang timbul dari pihak guru yakni pada penggunaan model

pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar guru belum mengetahui model

yang efektif dalam pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel. Padahal
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dalam kegiatan belajar mengajar guru dituntut mengetahui berbagai model

pembelajaran yang tepat dan bervariasi dan diterapkan dalam pembelajaran yang

sesuai dengan kompetensi dasar.

Selain itu guru kurang dapat membangkitkan semangat peserta didik

dalam menceritakan kembali isi cerita fabel karena tidak adanya media yang

mendukung. Media cenderung mononton mengacu pada buku. Padahal guru

dituntut dapat mengetahui, memahami dan mengembangkan keterampilan

menciptakan media pembelajaran yang merangsang minat belajar peserta didik

dan pemahaman dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Media yang digunakan dalam pembelajaran menceritakan kembali isi

cerita fabel harus mendapat perhatian serius. Media yang digunakan biasanya

hanya berupa buku teks dan powerpoint yang belum dilengkapi konsep

pemahaman secara runtut terkait isi cerita. Padahal dalam pembelajaran

menceritakan kembali, peserta didik dituntut dapat memahami secara keseluruhan

isi cerita sampai mencipta cerita kembali. Tetapi kenyataannya, peserta didik SMP

tidak semangat belajar jika media yang digunakan mononton dan tidak

menghibur.

Dari pihak peserta didik ternyata banyak masalah yang terjadi dan perlu

segera ditangani. Hal ini berkait dalam menceritakan kembali isi cerita fabel, yaitu

peserta didik kesulitan dalam menceritakan kembali karena pemahaman isi yang

kurang dikuasai, kurangnya minat dan kurangnya ketertarikan terhadap

pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, perlu alternatif dalam penggunaan media

yang tepat sebagai pendukung pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel,
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dilihat dari seberapa jauh media tersebut mampu memotivasi peserta didik untuk

memahami isi sampai mencipta cerita dari pemahaman yang diperoleh peserta

didik, dan mampu mengilhami nilai-nilai moral atau memotivasi diri mereka dari

pelajaran yang disampaikan oleh guru.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, muncul banyak

permasalahan yang harus diselesaikan. Dilihat dari permasalahan yang

bersumber dari guru dan peserta didik dalam pembelajaran menceritakan kembali

isi cerita fabel dapat disiasati dengan penerapan model yang efektif. Model

tersebut adalah model role playing atau bermain peran dan model examples non-

examples atau contoh non-contoh yang dapat diterapkan guru dalam proses

pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel melalui media buku Ceribel

dan boneka tangan sebagai sarana peserta didik dalam memahami sampai

bercerita kembali.

Hal ini dikarenakan adanya variasi model pembelajaran yang dapat

digunakan guru agar pembelajaran lebih kreatif, terdiri dari beberapa tahap yang

mampu menuntun peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu

peserta didik mampu menceritakan kembali isi cerita fabel. Selain itu, adanya

kebiasaan peserta didik yang menyukai hal-hal menarik perhatian dan menghibur

agar menjadi kebiasaan yang positif dapat disiasati dengan menerapkan media

yang menarik pula. Media buku Ceribel dapat dijadikan sebagai sarana dalam

memahami isi cerita fabel dan media boneka tangan digunakan sebagai sarana

dalam bercerita kembali dari apa yang telah dipahami.
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Dengan demikian, penelitian ini terbatas pada keefektifan pembelajaran

menceritakan kembali isi cerita fabel pada SMP kelas VII dengan model role

playing dan examples non-examples melalui media buku Ceribel dan boneka

tangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, rumusan

masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1.4.1 Bagaimana kemampuan menceritakan kembali isi cerita fabel dengan

model role playing melalui media buku Ceribel dan boneka tangan?

1.4.2 Bagaimana kemampuan menceritakan kembali isi cerita fabel dengan

model examples non-examples melalui media buku Ceribel dan boneka

tangan?

1.4.3 Lebih efektif manakah kemampuan menceritakan kembali isi cerita fabel

antara model role playing melalui media buku Ceribel dan boneka tangan

atau examples non-examples melalui media buku Ceribel dan boneka

tangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, tujuan dari penelitian yang

akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1.5.1 Mendeskripsi kemampuan menceritakan kembali isi cerita fabel dengan

model role playing melalui media buku Ceribel dan boneka tangan.
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1.5.2 Mendeskripsi kemampuan menceritakan kembali isi cerita fabel dengan

model examples non-examples melalui media buku Ceribel dan boneka

tangan.

1.5.3 Mengetahui kemampuan menceritakan kembali isi cerita fabel yang lebih

efektif antara menggunakan model role playing melalui media buku

Ceribel dan boneka tangan atau examples non-examples melalui media

buku Ceribel dan boneka tangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoretis dan praktis

1.6.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dalam bidang

pembelajaran dan dunia bercerita, khususnya dalam menceritakan kembali isi

cerita fabel serta penggunaan model dan media secara tepat dalam pembelajaran

menceritakan kembali isi cerita fabel. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

sebagai kajian keilmuan yang memberi bukti ilmiah tentang pembelajaran

menceritakan kembali isi cerita fabel dengan model role playing dan examples

non-examples melalui media buku Ceribel dan boneka tangan. Selain itu, dapat

dijadikan sebagai bahan kajian penelitian yang relevan bagi para peneliti lain.

1.6.2 Manfaat Praktis

Memberikan guru referensi mengenai model yang efektif diterapkan ketika

mengajar dan cocok untuk peserta didik dalam menceritakan kembali isi cerita

fabel. Memberikan peserta didik teman belajar yang menyenangkan, karena

disajikan media yang menarik, yaitu media buku Ceribel sebagai media
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pemahaman peserta didik dalam menguraikan  isi cerita dan boneka tangan yang

mampu merangsang daya ingatan dan imajinasi peserta didik untuk berkreasi

dalam menceritakan kembali isi cerita fabel.

Hasil penelitian ini dapat menjadikan pembelajaran efektif yang

menyenangkan dan memotivasi peserta didik dalam menceritakan kembali isi

cerita fabel. Media yang disajikan berupa buku Ceribel untuk menambah

pemahaman peserta didik mengenai isi cerita dan boneka tangan untuk

merangsang daya ingatan dan imajinasi peserta didik dalam mengkreasikan isi

cerita sesuai dengan karakter tokoh dalam isi cerita fabel yang dipahami.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan menceritakan kembali isi cerita fabel

secara tertulis sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian eksperimen

tentang teks cerita fabel pun sudah dilakukan. Model pembelajaran role playing

dan examples non-examples juga sudah diterapkan dalam beberapa penelitian.

Penelitian-penelitian yang relevan atau berkesinambungan yang telah dilakukan

perlu ditinjau untuk dijadikan sebuah acuan dan pertimbangan dalam melakukan

penelitian selanjutnya.

Penelitian yang relevan pernah dilakukan Budi (2012), Mahendra, dkk

(2013), Ananda dan Ginting (2014), Sulianto, dkk (2014), Megawati (2015), Nisa

dan Ownie (2015), dan Khoirunnisa (2016).

Budi (2012) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “The Effect Of Role

Playing Technique Applied On Students` Speaking Competence” menjelaskan

bahwa kemampuan berbicara dapat ditingkatkan dengan bermain peran.

Kemampuan berbicara peserta didik meningkat dari strategi yang diterapkan pada

pembelajaran sebelumnya. Kemampuan berbicara meningkat dari rata-rata 71,167

menjadi 91,067.

Penelitian Budi mempunyai persamaan dengan penelitian ini, keduanya

sama-sama meneliti mengenai keefektifan kemampuan berbicara.
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Dalam jurnal tersebut strategi yang digunakan sama dengan salah satu strategi

dalam penelitian ini yaitu role playing. Penelitian Budi menggunakan jenis

penelitian eksperimen begitu juga penelitian ini. Bedanya terletak pada populasi,

dalam penelitian Budi diterapkan pada SMP kelas VIII sedangkan dalam

penelitian ini diterapkan pada  SMP kelas VII.

Mahendra, dkk (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh

Model Pembelajaran Kooperatif Role Playing berbantuan Powerpoint terhadap

Keterampilan Menyimak pada Bahasa Indonesia Siswa Kelas VI”  model role

playing dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran siswa aktif dan tertarik

dalam menyimak bahan simakan yang diperankan oleh temannya di depan kelas

dengan bantuan media powerpoint. Dalam penelitian Mahendra model role

playing terdapat sembilan tahap.

Tahap pertama, pemanasan suasana kelompok; kedua, seleksi partisipan;

ketiga, pengaturan setting; keempat, persiapan pemilihan siswa sebagai pengamat;

kelima, pemeranan guru dan siswa memulai role playing; keenam, diskusi dan

evaluasi; ketujuh, pemeranan ulang; kedelapan, diskusi dan evaluasi; kesembilan,

sharing dan generalisasi pengalaman. Begitupula pada penelitian ini, terdapat

sembilan tahap dimulai dari pemanasan, memilih pemain, menata panggung,

menyiapkan pengamat, pemeranan, diskusi dan evaluasi, pemeranan ulang,

diskusi dan evaluasi kedua, serta kesimpulan.

Persamaan lain penelitian Mahendra dengan penelitian ini adalah pada

variabel bebas yaitu sama-sama menggunakan model role playing dalam proses

pembelajaran. Selain itu, juga sama pada jenis penelitian yaitu menggunakan jenis
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eksperimen. Sedangkan perbedaannya terletak pada media pembelajaran.

penelitian Mahendra menggunakan media berbantuan powerpoint sedangkan

penelitian ini menggunakan media buku Ceribel dan boneka tangan. Populasi pada

penelitian Mahendra juga berbeda dengan penelitian ini. Penelitian Mahendra

dilaksanakan pada kelas VI sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan pada kelas

VII.

Ananda dan Ginting (2014) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “The

Effect Of Applying Examples Non Examples Method On Students’ Achievement In

Writing Procedure Text” secara empiris, prestasi bahasa inggris siswa kelas IX

SMP memiliki strategi yang lebih baik. Model examples non-examples dapat

mempengaruhi prestasi siswa dalam menulis teks prosedur. Model examples non-

examples sangat disarankan untuk diterapkan dalam pembelajaran menulis teks

prosedur agar guru bahasa inggris lebih bijaksana dan efektif dalam mengajar

serta siswa lebih kreatif dalam menulis teks prosedur.

Persamaan penelitian Ananda dan Giting dengan penelitian ini terletak

pada jenis penelitian. Keduanya menggunakan jenis penelitian eksperimen, selain

itu penelitian Ananda dan Ginting dengan penelitian ini sama-sama menguji

tentang model examples non-examples. Perbedaannya terletak pada variabel

terikat, dalam penelitian tersebut variabel terikatnya mengenai pembelajaran

menulis teks prosedur, sedangkan pada penelitian ini mengenai menceritakan

kembali isi cerita fabel.

Sulianto, dkk (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Media Boneka

Tangan dalam Metode Bercerita untuk Menanamkan Karakter Positif kepada
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Siswa Sekolah Dasar” menyimpulkan bahwa, media boneka tangan dilaksanakan

untuk menindaklanjuti hasil analisis kebutuhan yang telah diperoleh melalui

pengisian angket. Kegiatan diawali dengan penyusunan draf cerita anak dan

membuat media boneka tangan yang sesuai dengan cerita.

Persamaan penelitian Sulianto dengan penelitian ini terletak pada media

yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan media boneka tangan dalam

proses pembelajaran. Perbedaannya terletak pada populasi, dalam penelitian

Sulianto dilaksanakan pada siswa SD, sedangkan dalam penelitian ini

dilaksanakan pada siswa SMP. Selain itu, juga berbeda pada jenis penelitian.

Penelitian Sulianto berjenis Pengembangan, sedangkan pada penelitian ini

berjenis eksperimen.

Megawati (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya

Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Prosedur Kompleks melalui Model

Pembelajaran Examples Non Examples kelas X.1 Sekolah Menengah Atas  Negeri

2 Kundur Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Tahun Pelajaran

2014/2015. Dalam penelitian Megawati menyimpulkan bahwa model

pembelajaran examples non-examples mampu meningkatkan proses pembelajaran

menulis teks prosedur kompleks. Hal ini dibuktikan dengan proses peningkatan

melalui test dengan nilai rata-rata nilai siswa pada siklus pertama 77 dan

meningkat pada siklus kedua menjadi 84.

Persamaan penelitian Megawati dengan penelitian ini terletak pada

variabel bebasnya yaitu menggunakan model examples non-examples.

Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yaitu pada penelitian Megawati
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berjenis penelitian tindakan kelas, sedangkan penelitian ini berjenis eksperimen.

Selain itu, juga berbeda pada populasinya. Penelitian Megawati dilakukan pada

kelas X, sedangkan penelitian ini dilakukan pada kelas VII.

Nisa dan Ownie (2015) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul  “The

Effect Of Applying Examples Non Examples Method On Students’ Achievement In

Writing Descriptive Text” menyimpulkan bahwa model examples non-examples

lebih efektif dan signifikan untuk meningkatkan prestasi siswa pada pembelajaran

menulis teks deskriptif.

Penelitian Astri dan Sri mempunyai persamaan dengan penelitian ini,

keduanya sama-sama menggunakan jenis penelitian eksperimen begitu juga

penelitian ini. Dalam jurnal tersebut, model yang digunakan sama dengan salah

satu model yang peneliti gunakan yaitu model examples non-examples.

Perbedaannya terletak pada variabel terikat, dalam penelitian tersebut variabel

terikatnya mengenai pembelajaran menulis teks deskriptif, sedangkan pada

penelitian ini mengenai menceritakan kembali isi cerita fabel.

Khoirunnisa (2016) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan

Model Pembelajaran Role Playing terhadap Keterampilan Berbicara Siswa Kelas

V SD Negeri 1 Pardasuka Katibung Lampung Selatan Tahun Ajaran 2015/2016”

Khoirunnisa dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa model role playing

mampu meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Hal ini ditunjukkan dengan

nilai rata-rata keterampilan berbicara siswa yang mengikuti pembelajaran bahasa

Indonesia fokus berbicara menggunakan model role playing pada kelas

eksperimen (VA) yaitu 78,69 lebih tinggi dari nilai rata-rata keterampilan
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berbicara siswa yang mengikuti metode pembelajaran ceramah pada kelas kontrol

(VB) yang hanya mendapat nilai 63,92.

Persamaan penelitian Khoirunnisa dengan penelitian ini adalah terletak

pada model pembelajaran yang diterapkan yaitu model role playing. Selain itu

penelitian Khoirunnisa dan penelitian ini sama-sama menguji tentang

keterampilan berbicara. Persamaan lain dengan penelitian ini terletak pada jenis

penelitian yaitu berjenis eksperimen, Perbedaan penelitian Khoirunnisa dengan

penelitian ini terletak pada populasi. Khoirunnisa menggunakan populasi kelas V

SD, sedangkan penelitian ini menggunakan populasi kelas VII SMP.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, model dan media yang digunakan

telah terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa serta dapat mengubah

perilaku siswa menjadi lebih positif dalam proses pembelajaran. Selain itu, kajian

pustaka tersebut membuktikan bahwa penelitian dengan judul “Keefektifan

Pembelajaran Menceritakan Kembali Isi Cerita Fabel pada SMP Kelas VII dengan

Model Role Playing dan Examples Non-Examples melalui Media Buku Ceribel

dan Boneka Tangan” belum pernah dilakukan.

2.2 Landasan Teori

Beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini meliputi (1)

kemampuan menceritakan kembali isi cerita fabel; (2) teks cerita fabel; (3) model

role playing; (4) model examples non-examples; dan (5) media Pembelajaran.

2.2.1 Kemampuan Menceritakan Kembali Isi Cerita Fabel

Materi teks fabel yang termuat dalam kurikulum 2013 revisi dibelajarkan

pada peserta didik SMP kelas VII. Hal ini menunjukkan bahwa teks cerita fabel
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tidak hanya dipelajari dan dipahami anak-anak sekolah dasar saja tetapi anak-anak

sekolah menengah pertama pun perlu mempelajarinya. Cerita sederhana yang

diharapkan mampu menjadi pelajaran yang dapat mengubah kepribadian peserta

didik menjadi lebih baik.

2.2.1.1 Pengertian Menceritakan Kembali Isi Cerita Fabel

Pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel merupakan kompetensi

dasar yang berkaitan dengan penerapan pengetahuan dan keterampilan.

Menceritakan kembali isi cerita fabel dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

dengan cara dituturkan atau dituliskan. Kegiatan menceritakan kembali isi cerita

fabel secara dituturkan adalah berbicara dan kegiatan yang dituliskan adalah

menulis.

Berbicara adalah suatu alat untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan

yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang

pendengar atau penyimak (Tarigan 2008:16). Dalam hal ini berbicara menjadi

salah satu sarana dalam menyampaikan pikiran yang ingin dikomunikasikan

pembicara terhadap pendengar.

Keterampilan berbicara sangat penting dalam membangun keaktifan dan

kepahaman terhadap sesuatu yang telah dibaca maupun didengar. Selain itu,

terampil berbicara dengan berkomunikasi baik dapat meningkatkan rasa percaya

diri, emosional, kebiasaan, dan kemauan dalam mencapai sesuatu. Asch (dalam

Rakhmat 2007:42) kepercayaan dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhan, dan

kepentingan. Pengetahuan berhubungan dengan jumlah informasi yang dimiliki



18

seseorang. Kebutuhan dan kepentingan sering mewarnai kepercayaan diri

seseorang.

Terampil berbicara membutuhkan kebiasaan yang dapat mendorong

seseorang untuk lebih siap. Rakhmat (2007:43) kebiasaan adalah aspek perilaku

manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis tidak direncanakan.

Kemauan juga mempengaruhi seseorang, kemauan erat kaitannya dengan tindakan

yang merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan tertentu terutama dalam

proses pembelajaran yaitu pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel.

2.2.1.2 Tujuan Menceritakan Kembali Isi Cerita Fabel

Tujuan dari menceritakan kembali sebuah cerita adalah untuk

mengkomunikasikan atau mengungkapkan kembali isi sebuah cerita secara

keseluruhan menggunakan bahasa sendiri. Isi cerita tersebut membahas gagasan

pokok cerita, tokoh dan watak tokoh dalam cerita, setting cerita, dan rangkaian

peristiwa dalam cerita sehingga mampu bercerita kembali dengan mahir

menggunakan bahasa sendiri.

Bercerita kembali mampu mengasah ingatan peserta didik dengan

menyampaikan segala apa yang telah dipahaminya untuk dikomunikasikan

kembali kepada orang lain. Bercerita dengan berkomunikasi baik dapat lebih

mudah mempengaruhi orang lain. Orang yang mendengarkan akan terhibur dan

berantusias sehingga cerita dan pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami

oleh pendengar.
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2.2.1.3 Langkah-langkah Menceritakan Kembali Isi Cerita Fabel

Langkah menceritakan kembali isi cerita sama dengan langkah

menceritakan kembali isi cerita pada umumnya. Langkah menceritakan kembali

isi cerita fabel adalah sebagai berikut.

1) Membaca secara keseluruhan isi cerita

Tahap awal dalam mengetahui isi cerita adalah membaca. Membaca

keseluruhan isi cerita bertujuan untuk memahami isi cerita dari awal sampai

akhir.

2) Mencatat gagasan pokok cerita

Tahap ini mengharuskan siswa untuk menemukan gagasan pokok cerita pada

setiap paragraf. Dengan mengetahui gagasan pokok cerita pada setiap

paragraf akan memudahkan peserta didik dalam memahami pesan yang ingin

disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Gagasan pokok cerita dapat

dijadikan sebagai bahan acuan peserta didik dalam bercerita kembali dan

dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik tanpa menghilangkan unsur

cerita.

3) Menentukan tokoh dan watak tokoh cerita

Pada tahap ini, peserta didik menentukan tokoh dan watak yang dimiliki

setiap tokoh cerita. Tokoh berperan sebagai penggerak alur cerita dari awal

sampai pada bagian akhir cerita. Karakter tokoh dan watak tokoh yang

dipahami dapat disesuaikan dengan karakter peserta didik dalam pemeranan

sehingga pesan dapat tersampaikan kepada pendengar.
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4) Menentukan setting cerita

Tahap ini peserta didik menentukan latar yang menjadi lukisan tempat,

hubungan waktu, dan lingkungan sosial dalam isi cerita yang dibaca. Latar

memberikan kesan yang sangat penting. Dengan memahami latar cerita

peserta didik dapat mengetahui situasi psikologis tokoh cerita dan menjadi

lebih mudah memerankan dalam menceritakan kembali isi cerita.

5) Menentukan rangkaian peristiwa

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui alur cerita dari awal sampai akhir

cerita secara runtut, yaitu mulai dari pemaparan cerita, pengenalan masalah,

klimaks sampai dengan penyelesaian. Pada tahap ini, peserta didik

mengembangkan dari gagasan pokok yang sudah dipahami. Rangkaian

peristiwa yang runtut menjadi bukti bahwa peserta didik memahami isi cerita.

6) Menceritakan kembali isi cerita

Pada tahap ini, peserta didik menceritakan apa yang sudah dipahami dari isi

cerita mulai dari karakter tokoh dan setting yang tepat serta rangkaian isi

cerita secara runtut.

2.2.1.4 Kelebihan dan Kekurangan Menceritakan Kembali Isi Cerita Fabel

1) Kelebihan Menceritakan Kembali Isi Cerita Fabel

Ada beberapa kelebihan dalam pembelajaran menceritakan kembali isi

cerita fabel yaitu melatih peserta didik menjadi lebih percaya diri, peserta didik

lebih bebas menuangkan daya imajinasi yang mampu memikat hati para

pendengar, peserta didik lebih leluasa dalam berekspresi sesuai karakter yang
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dimiliki tokoh dengan bakat yang dimiliki peserta didik sehingga pendengar

terhibur terhadap isi cerita dan pesan dapat tersampaikan dengan baik.

2) Kekurangan Menceritakan Kembali Isi Cerita Fabel

Beberapa kekurangan dalam menceritakan kembali isi cerita fabel yaitu

dapat disebabkan karena faktor psikologis peserta didik diantaranya peserta didik

lemah dalam berbicara. Lemah dalam berpikir untuk menuangkan kembali apa

yang sudah dibaca. Lemah dalam pemahaman konsep cerita dan disebabkan

karena bendahara kosa kata yang lemah sehingga peserta didik sulit dalam

merangkai kata.

2.2.2 Hakikat Teks Cerita Fabel

Pada penelitian ini, peneliti akan fokus dalam keterampilan menceritakan

kembali isi cerita fabel.

2.2.2.1 Pengertian Cerita Fabel

Menurut Nurgiyantoro (2010:190) cerita fabel adalah salah satu bentuk

cerita yang menampilkan binatang sebagai tokoh cerita. Binatang-binatang

tersebut dapat berpikir dan berinteraksi layaknya komunitas manusia, juga dengan

permasalahan hidup layaknya manusia. Mereka dapat berpikir, berlogika,

berperasaan, berbicara, bersikap, bertingkah laku, dan lain-lain sebagaimana

halnya manusia dengan bahasa manusia.

Menurut Huck dan Mitchell (dalam Nugiyantoro 2010:190-191) cerita

binatang hadir sebagai personifikasi manusia, baik yang menyangkut penokohan

lengkap dengan karakternya maupun persoalan hidup yang diungkapnya. Artinya,

manusia dan berbagai persoalan itu diungkapkan lewat binatang. Jadi cerita ini
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pun juga berupa kisah tentang manusia dan kemanusiaan yang juga ditujukan

kepada manusia, tetapi dengan komunitas perbinatangan. Tujuan cerita ini jelas,

yaitu untuk memberikan pesan-pesan moral. Hal ini dipekuat oleh pendapat

Danandjaja (2002:98) yang mengungkapkan bahwa fabel adalah dongeng

binatang yang mengandung moral, yakni ajaran baik buruk perbuatan dan

kelakuan.

Jadi, cerita fabel adalah cerita mengenai kehidupan layaknya manusia dan

diperankan oleh tokoh binatang yang memuat nilai moral dan pesan yang dapat

diambil dalam kehidupan nyata.

Contoh:

Kisah Anjing dan Kelinci

Pagi yang cerah, beberapa kelinci berlarian sedang asyik
bermain petak umpet. Salah satu dari mereka bersembunyi dibalik
pagar kebun.

Saat bersembunyi, adik kelinci bernama Cici tergiur dengan
wortel segar yang ada dihadapannya. Ternyata dibalik pagar itu ada
kebun wortel.

Karena perut yang sudah lapar, Cici mengambil 1 wortel dan
memakannya dengan lahap. “Kress kreuus” suaranya terdengar
oleh seekor anjing yang sedang menjaga kebun itu sambil
mengendap-endap ke sumber suara. Saat itu kakak Cici bernama
Carly sedang mencarinya.

Dengan cepat anjing menggonggong memergokinya. Cici yang
sedang asyik bersembunyi dan makan wortel itu terkejut, ia
langsung lari terbirit-birit.

Belum jauh berlari, Carly menghentikan Cici dan bertanya
"Kenapa kamu bersembunyi di kebun dan memakan  yang bukan
milikmu?" tanya Carly. "Aku lapar dan tidak tahu kalau mengambil
wortel itu tidak boleh," jawab Cici sambil mengatur nafas.

"Ayo kita kembali ke kebun sekarang, untuk meminta maaf!”
Ajakan Carly sambil menarik tangan Cici. Sementara itu, Cici
masih ketakutan.

- Beberapa kelinci berlarian
sedang asyik bermain petak
umpet.

- Salah satu dari mereka
bersembunyi dibalik pagar
kebun.

- Karena perut yang sudah
lapar, Cici kelinci mengambil 1
wortel dan memakannya
dengan lahap.

- "Kress kreuus" Suaranya
terdengar oleh seekor anjing
yang sedang menjaga kebun
itu sambil mengendap-endap
ke sumber suara.

- Saat itu kakak kelinci sedang
mencari adik kelinci.

- Anjing menggonggong
memergokinya.

- Adik Kelinci yang sedang asyik
bersembunyi dan makan
wortel itu terkejut langsung
lari terbirit-birit.

- Belum jauh berlari, kakak
kelinci menghentikan adik
kelinci

- Kakak kelinci bertanya
kepada adiknya kenapa
bersembunyi dikebun dan
memakan  yang bukan
miliknya.

- Karena lapar, adik kelinci
mengambil wortel tersebut

- Kakak kelinci mengajak
kembali ke kebun untuk
meminta maaf.
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Sesampainya di kebun, Cici dan Carly menemui anjing pemilik
kebun wortel tersebut. Carly memberanikan diri dan berkata "Tuan
Anjing, kami datang kemari untuk meminta maaf atas kejadian
tadi. Maafkan adik saya tuan". "Iya tuan, maafkan saya telah
memakan wortel tanpa izin," kata Cici dengan rasa penyesalan.
Anjing menyambut dengan baik keberanian mereka dan berkata
"Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus merapikan kebun wortel
dan membantuku menyiraminya setiap pagi".

Carly dan teman Cici membantu Cici merapikan  kebun yang
telah rusak. Mereka berjanji datang setiap pagi untuk membantu
tuan Anjing menyirami tanaman wortel dan menjaga kebunnya.
Kini mereka bersahabat baik.

Sumber:

Direktur penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat. 2014.
Pajak Kita. Edisi Fabel. Jakarta: Direktur penyuluhan, pelayanan
dan hubungan masyarakat.

2.2.2.2 Tujuan Cerita Fabel

Menurut Huck dan Mitchell (dalam Nugiyantoro 2010:190-191) tujuan

cerita fabel yaitu untuk memberikan pesan-pesan moral. Pendapat Huck dan

Mitchell diperkuat oleh pendapat Nugiyantoro (2010:191) bahwa tujuan

pemberian ajaran moral menjadi fokus penceritaan dan sekaligus yang

menyebabkan hadirnya cerita binatang di tengah masyarakat. Dalam hal ini, pesan

moral diajarkan dengan menunjukkan sifat jelek manusia melalui simbol

binatang-binatang dan diperankan oleh binatang agar pembaca dapat mengambil

pesan yang ada dengan menyontoh hal-hal baik dan meninggalkan hal-hal yang

buruk.

2.2.2.3 Kaidah Kebahasaan Cerita Fabel

Bahasa komunikatif dalam sebuah cerita sangat penting untuk memberikan

gambaran yang jelas dan mudah dipahami. Teks cerita fabel biasa menggunakan

unsur kebahasaan tingkat kata kerja (verba), penggunaan kata sandang si dan

- Kakak kelinci memberanikan
diri berhadapan dengan tuan
pemilik kebun tesebut.

- Kakak kelinci meminta maaf
atas kesalahan adiknya.

- Adik kelinci meminta maaf
karena telah mengambil
wortel tanpa izin

- Anjing menyambut dengan
baik keberanian mereka
dengan memberi syarat
untuk merapikan dan
menyiram tanaman wortel
tersebut.
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sang, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu, serta penggunaan kata

hubung lalu, kemudian, dan akhirnya.

Berikut paparan materi unsur kebahasaan yang menyertai teks cerita fabel.

1) Kata Kerja (Verba)

Kata kerja merupakan unsur yang sangat penting dalam kalimat. Menurut

Zainurrahman (2011:103) Kata kerja adalah kata yang menunjukkan sebuah

perbuatan atau aksi. Dalam cerita fabel, kata kerja digunakan untuk

menggambarkan perilaku tokoh dalam cerita.

2) Penggunaan Kalimat Langsung

Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada

orang yang dituju dengan ditandai tanda petik, intonasi tinggi untuk tanda tanya

dan datar untuk kalimat berita serta tanda seru yang dilagukan dengan intonasi

perintah, selain itu juga ditandai dengan kata ganti orang pertama dan orang

kedua.

3) Penggunaan Kata Sandang Si dan Sang pada Fabel

Kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang

letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata si dan sang digunakan sebagai

kata yang dipakai di depan tokoh untuk merendahkan tokoh tersebut. Kata si dan

sang tidak mempunyai makna tersendiri. Makna atau arti kata si dan sang

bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Walaupun kata si dan sang

tidak mempunyai arti dan tidak dapat berdiri sendiri, kata si dan sang memiliki

fungsi penting menentukan makna dalam kalimat. Kaidah penulisan kata sandang
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si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata si dan sang ditulis

dengan huruf kecil, bukan huruf kapital.

4) Kata Keterangan Tempat dan Waktu

Keterangan tempat adalah keterangan yang menunjukkan tempat

terjadinya peristiwa atau keadaan. Tempat yang dimaksudkan bisa jadi tempat

yang bersifat nyata (kebun, hutan, sungai, dan sebagainya) ataupun yang bersifat

abstrak (pikiran, hati, perasaan, dan sebagainya). Sedangkan keterangan waktu

adalah keterangan yang memberikan informasi mengenai saat terjadinya suatu

peristiwa seperti siang, sore, malam, petang, dan pagi.

5) Penggunaan Kata Hubung lalu, kemudian, dan akhirnya

Kata hubung lalu dan kemudian memiliki arti yang sama yaitu menyatakan

urutan waktu (Mustakim 1994:81). Kedua kata itu digunakan sebagai penghubung

antar kalimat maupun intrakalimat. Sedangkan kata akhirnya digunakan untuk

menyimpulkan suatu informasi atau isi dalam cerita.

Jadi, unsur kebahasaan yang digunakan dalam cerita fabel adalah 1) kata

kerja, menunjukkan perbuatan atau perilaku tokoh; 2) kalimat langsung,

menunjukkan tuturan langsung yang ditandai dengan tanda petik, tanya, dan seru;

3) kata sandang, menunjukkan kedudukan tokoh cerita; 4) kata keterangan waktu

dan tempat, menunjukkan lokasi dan waktu peristiwa atau kejadian; dan 5) kata

hubung, menunjukkan penghubung antarkalimat maupun intrakalimat serta kata

untuk menyimpulkan isi sebuah cerita.
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2.2.2.4 Struktur Cerita Fabel

Struktur teks naratif secara umum memiliki empat elemen wajib

(orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi) dan satu elemen opsional yaitu koda

Anderson 1997:8; Evans 2000; Alwasilah 2005; Feez dan Joyce 2003 (dalam

Zainurrahman 2011:38). Namun, dalam cerita naratif khususnya cerita fabel,

struktur yang ditekankan hanya tiga elemen wajib (orientasi, komplikasi, dan

resolusi) dan satu elemem opsional yaitu koda.

Berikut adalah penjelasan tiap-tiap elemen atau struktur cerita fabel.

1) Orientasi

Berisi pengenalan tempat terjadinya cerita dan pengenalan tokoh.

Orientasi berfungsi sebagai tempat penulis dalam memperkenalkan latar atau

setting, memperkenalkan tokoh dalam cerita fabel, serta menguraikan latar

belakang konflik yang terjadi dalam cerita.

2) Komplikasi

Berisi awal terjadinya masalah diantara tokoh-tokoh dalam cerita atau ada

perubahan atau ada kejutan. Komplikasi befungsi menyampaikan konflik yang

terjadi dalam cerita. Komplikasi hampir sama dengan konflik. Komplikasi adalah

elemen, sedangkan konflik adalah konten.

3) Resolusi

Berisi pemecahan permasalahan yang dihadapi para tokoh. Resolusi

berfungsi menggambarkan upaya tokoh untuk memecahkan persoalan yang ada

dalam komplikasi. Resolusi menjadikan pembaca seperti berkaca dan belajar dari

cerita. Bagaimana tokoh dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang diahadapi.
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4) Koda

Merupakan bagian akhir dari sebuah cerita yang berisi pesan dan amanat

yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Koda merupakan elemen

opsional. Sifat opsional yang dimaksud adalah apakah pesan ditulis secara

eksplisit, atau hanya disisipi secara implisit (tidak langsung).

Jadi, struktur teks cerita fabel terdiri atas orientasi (pengenalan), komplikasi

(munculnya masalah), resolusi (penyelesaian masalah), dan koda. Koda dalam

fabel bersifat tidak harus ada, pada bagian ini berisi nilai moral yang diangkat

secara eksplisit berkaitan dengan isi cerita.

2.2.2.5 Nilai Teks Cerita Fabel

Kehadiran moral dalam cerita fiksi dapat dipandang sebagai saran terhadap

perilaku moral tertentu yang bersifat praktis. Ajaran moral disampaikan lewat

sikap dan perilaku sebagaimana yang ditampilkan oleh para tokoh cerita

(Nurgiyantoro 2010:265).

1) Kelebihan Cerita Fabel

a. Memuat pesan moral yang dapat dijadikan sebagai contoh atau refleksi

diri dalam kehidupan nyata.

b. Menggunakan tokoh binatang sehingga isi cerita lebih menarik.

c. Mengenal kehidupan masyarakat yang diperankan lewat binatang.

d. Cerita fabel bentuknya singkat dengan alur sederhana sehingga mudah

diikuti.
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2) Kekurangan Cerita Fabel

a. Lebih ditujukan kepada anak-anak.

b. Hanya ditampilkan beberapa binatang saja

2.2.3 Model Role Playing (Bermain Peran)

Model role playing dibuat berdasarkan asumsi bahwa bermain peran dapat

mendorong peserta didik dalam mengekspresikan perasaannya secara lepas untuk

ditunjukkan dan dipahami orang lain. Proses psikologis juga dapat melibatkan

sikap, nilai dan keyakinan diri siswa yang mengarahkan pada kesadaran melalui

keterlibatan spontan dalam mengeluarkan atau mengekspresikan pikiran dan

perasaannya.

Model bermain peran dirancang oleh Fannie dan George Shaftel yang

secara khusus untuk membantu peserta didik mempelajari dan merefleksikan

nilai-nilai sosial, bermain peran juga membantu peserta didik mengumpulkan dan

mengolah informasi tentang masalah-masalah sosial, mengembangkan empati

dengan orang lain, dan berupaya untuk memperbaiki keterampilan sosial mereka

(Joyce 2011: 36)

2.2.3.1 Pengertian Model Role Playing

Fogg (dalam Huda 2014:208) role playing atau bermain peran adalah

sejenis permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, dan edutainment

(pendidikan yang menyenangkan).

Bermain peran adalah memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda di

sekitar anak dengan tujuan untuk mengembangkan daya khayal  (imajinasi) dan

penghayatan terhadap bahan pengembang yang dilaksanakan (Tarigan dalam
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Sumantri 2015:95). Sumantri (2015:94) Bermain peran yaitu peserta didik

memerankan tokoh-tokoh yang dilakonkan dengan penuh penghayatan dan

ekspresi yang tepat. Di mana setiap peserta didik diberi kebebasan untuk

berinteraksi satu sama lain sesuai dengan perannya.

Danandjaja (2013:122) berpendapat bahwa model role playing merupakan

gambaran tentang suatu kondisi/paradigma tertentu pada suatu hal di dalam

masyarakat. Pendapat Danandjaja diperkuat oleh pendapat Joyce (2011:36) bahwa

model role playing membimbing peserta didik dalam memahami perilaku sosial,

peran mereka dalam interaksi sosial, dan cara-cara dalam memecahkan masalah

dengan lebih efektif.

2.2.3.2 Tujuan Model Role Playing

Tujuan bermain peran adalah strategi pembelajaran agar siswa dengan

kebebasan sendiri dapat menggambarkan suatu kejadian. Melalui role play, siswa

dapat menstimulasi kemampuan untuk memahami perasaannya sendiri dan

perasaan orang lain. Kegiatan role play dapat menumbuhkan kreativitas, dan

meningkatkan aktivitas keterampilan berbicara siswa (Sumantri 2015:95).

Menurut Hamalik (dalam Sumantri 2015:95) tujuan bermain peran, sesuai dengan

jenis belajar adalah (1) belajar dengan berbuat, siswa melakukan peranan tertentu

sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya; (2) belajar melalui peniruan

(imitasi), para siswa pengamat drama menyatakan diri dengan pelaku (aktor) dan

tingkah laku mereka; (3) belajar melalui balikan, para pengamat menanggapi

perilaku para pemain/pemegang peran yang telah ditampilkan; dan (4) belajar

melalui pengkajian, penilaian dan pengulangan. Model role playing bertujuan
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untuk menganalisis problematika sosial, dan menghayati peran serta posisi sosial

(Dananjaya 2013:124).

Dengan demikian role playing bertujuan untuk mengatasi hambatan siswa

khususnya dalam bercerita kembali. Karena dalam pembelajaran seringkali ada

beberapa anak yang dominan berbicara sehingga sering ditunjuk temannya untuk

bercerita. Sebaliknya ada anak yang kurang percaya diri, bergantung pada

temannya yang lebih dominan berbicara karena beranggapan bahwa dirinya tidak

mampu bercerita dengan baik. Dalam situasi seperti ini, terampil berbicara perlu

diterapkan pada setiap anak untuk melatih keberanian dan mengasah ingatan anak

sehingga tidak bergantung dengan teman lain yang dominan berbicara.

2.2.3.3 Karakteristik Model Role Playing

Model role playing dipelopori oleh George Shaftel. Model role playing

dapat diterapkan pada semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. Melalui bermain

peran siswa belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran-peran

yang berbeda dan memikirkan perilaku dirinya dan perilaku orang lain (Hamzah

Uno 2008:26)

Dalam model Role playing atau bermain peran diawali dengan guru

membagi peserta didik menjadi 6 kelompok. Guru membagikan media buku

Ceribel sebagai pemahaman awal peserta didik melalui cerita fabel kisah “Anjing

dan Kelinci”. Guru menginstruksikan peserta didik dalam kelompok untuk

memamahi skenario cerita fabel “Kisah Olan Landak” yang terdapat pada buku

Ceribel. Salah satu kelompok membacakan sambil memerankan skenario cerita,

kelompok lain memerhatikan. Tiap-tiap kelompok mengidentifikasi isi cerita.
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Setiap kelompok memaparkan hasil identifikasi cerita. Setiap kelompok berlatih

memerankan isi cerita menggunakan boneka tangan sesuai dengan karakter tokoh

dalam cerita. Salah satu kelompok memperagakan kembali isi cerita. Kelompok

lain memerhatikan sambil mengamati skenario yang sedang diperagakan. Setelah

selesai diperagakan, tiap-tiap peserta didik dalam kelompok diberikan kertas

sebagai lembar kerja untuk membahas. Tiap-tiap kelompok menyampaikan hasil

kesimpulannya.

2.2.3.4 Unsur-unsur Model Pembelajaran

1) Langkah-langkah/Sintagmatik Model Role Playing

Prosedur dalam pelaksanaan model role playing menurut Hamzah Uno

(2008:26) sebagai berikut.

a) Pemanasan. Guru berupaya memperkenalkan siswa pada permasalahan

yang mereka sadari sebagai suatu hal yang bagi semua orang perlu

mempelajari dan menguasainya.

b) Memilih peran (partisipan). Siswa dan guru membahas karakter dari

setiap pemain dan menentukan siapa yang akan memainkannya.

c) Menata panggung. Dalam hal ini guru mendiskusikan dengan siswa di

mana dan bagaimana peran itu akan dimainkan.

d) Menyiapkan pengamat. Guru menunjuk beberapa siswa sebagai

pengamat.

e) Permainan peran dimulai. Permainan peran dilakukan secara spontan.

f) Diskusi dan evaluasi. Guru bersama siswa mendiskusikan permainan tadi

dan melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan.
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g) Permainan peran ulang.

h) Diskusi dan evaluasi.

Tabel 2.1 Sintagmatik Model Role Playing

Fase Tingkah Laku Guru
Fase-1
Pemanasan

Guru memperkenalkan siswa pada permasalahan
yang mereka sadari perlu mempelajari dan
menguasainya

Fase-2
Memilih pemain

Guru membahas karakter dari setiap pemain dan
menentukan siapa yang akan memainkannya.
Guru memilih salah satu kelompok

Fase-3
Menata panggung

Guru mendiskusikan dengan siswa di mana dan
bagaimana peran itu akan dimainkan

Fase-4
Menyiapkan pengamat

Guru mengnstruksikan kelompok lain berperan
sebagai pengamat

Fase-5
Permainan peran

Guru menginstruksikan permainan peran
dilakukan secara spontan

Fase-6
Diskusi dan evaluasi

Guru mendiskusikan pemeranan yang sudah
berlangsung dan melakukan evaluasi terhadap
peran-peran yang dilakukan

Fase-7
Permainan peran ulang

Guru menginstruksikan memerankan kembali isi
cerita fabel menggunakan media boneka tangan
untuk setiap kelompok

Fase-8
Diskusi dan evaluasi

Guru mendiskusikan dan mengevaluasi
pemeranan yang sudah berlangsung

Fase-9
Kesimpulan

Guru memberikan kesimpulan dan saling berbagi
pengalaman

2) Sistem Sosial

Dalam pembelajaran guru memberikan informasi secara bertahap kepada

peserta didik mengenai menceritakan kembali isi cerita fabel. Guru mengulas

kembali cerita fabel yang sudah dipahami dengan mengaitkan informasi tentang

menceritakan kembali isi cerita fabel dari cerita-cerita fabel yang pernah dibaca

maupun didengar dalam sehari-hari. Guru mengaitkan pesan atau nilai yang dapat

diambil dari cerita yang disampaikan dengan kehidupan sosial yang ada dalam

masyarakat. Guru memberikan kesempatan terhadap peserta didik untuk bertanya
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dan saling berpendapat mengenai informasi yang telah didapatkan dari cerita fabel

dengan kehidupan nyata yang ada dalam masyarakat sosial.

Guru merancang kegiatan sedemikian rupa agar peserta didik dapat

memahami informasi yang guru berikan yaitu langkah-langkah dalam

menceritakan kembali isi cerita fabel. Peserta didik diberi kesempatan untuk

bertanya tentang langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi cerita fabel

yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran berlangsung.

3) Prinsip Reaksi

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu menceritakan kembali isi

cerita fabel dengan bermain peran menggunakan boneka tangan. Guru memotivasi

dan memusatkan perhatian peserta didik untuk siap mengikuti proses

pembelajaran. Guru mengelompokkan peserta didik menjadi enam kelompok

secara heterogen. Guru memberikan informasi ulang terkait langkah-langkah

dalam menceritakan kembali isi cerita fabel.

Guru memberikan pemahaman awal terlebih dahulu kepada peserta didik

tentang langkah dalam memahami isi sebuah cerita fabel sampai mampu

menceritakan kembali isi cerita fabel melalui cerita kisah “Anjing dan Kelinci”

dalam media buku Ceribel. Setelah itu, setiap kelompok diinstruksikan untuk

memahami skenario cerita fabel kisah Olan Landak yang terdapat pada buku

Ceribel. Guru mengecek setiap kelompok terkait tugas yang diberikan. Peserta

didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan menceritakan kembali isi

cerita yang telah dipahami. Guru memberikan umpan balik terkait pembelajaran

yang sudah berlangsung.
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4) Sistem Pendukung

Ada beberapa sistem pendukung yang digunakan dalam model

pembelajaran Role Playing, diantaranya sebagai berikut.

a) Rangkaian pemberian tugas

Tugas yang diberikan yaitu pertama, siswa mampu menguraikan isi dari

skenario cerita fabel “Kisah Olan Landak” yang dibaca dan dipahami dari

media buku Ceribel. Meliputi pokok cerita pada setiap adegan, tokoh dan

watak tokoh cerita, setting cerita dan juga rangkaian peristiwa dari cerita fabel

yang dibaca. Kedua, guru memberi kesempatan kepada satu kelompok untuk

membacakan skenario ceita fabel dengan memerankan di depan kelompok lain.

Ketiga, peserta didik dalam kelompok menceritakan kembali isi cerita fabel

yang dibaca secara lisan dengan bermain peran sesuai karakter tokoh, setting,

dan rangkaian peristiwa yang sudah dipahami.

b) Media yang digunakan

Ada dua media yang digunakan dalam model pembelajaran role

playing. Pertama, media ceribel (cerita fabel). Media ceribel digunakan sebagai

media pemahaman awal peserta didik dalam mengetahui isi keseluruhan cerita

fabel, baik pokok cerita, tokoh dan watak tokoh, setting maupun rangkaian

cerita dalam cerita fabel yang dibaca.

Kedua, media boneka tangan. Media boneka tangan digunakan peserta

didik dalam memerankan cerita fabel yang sudah dipahami. Media boneka

tangan diberikan kepada setiap peserta didik dalam kelompok sesuai dengan

karakter masing-masing yang sudah didiskusikan oleh setiap kelompok.
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Boneka tangan digunakan peserta didik ketika berlatih dalam kelompok dan

digunakan ketika memerankan isi cerita di depan kelompok lain. Ketika

berlatih, boneka tangan digunakan sebagai persiapan peserta didik untuk

mendalami karakter tokoh dan isi cerita fabel yang akan diperankan sehingga

ketika memerankan peserta didik sudah mahir dan siap untuk bercerita di

depan dengan percaya diri.

c) Lembar kerja peserta didik

Lembar kerja siswa digunakan ketika peserta didik menguraikan isi

cerita fabel “Kisah Olan Landak”. Di dalam lembar kerja tersebut ada beberapa

petunjuk yang harus diperhatikan dan perintah yang harus dikerjakan. Pertama,

peserta didik mengisi daftar nama kelompok dan kelas. Kedua, peserta didik

mencermati skenario cerita fabel “Kisah Olan Landak”. Ketiga, peserta didik

menguraikan isi cerita yang meliputi pokok cerita, tokoh dan watak tokoh,

setting, dan rangkaian peristiwa dengan menuliskan pada setiap kolom yang

disediakan.
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5) Dampak Instruksional dan Pengiring

Keterangan:

= Dampak Instruksional

= Dampak Pengiring

Bagan 2.1 Dampak Instruksional dan Pengiring Model Role Playing

2.2.3.5 Kelebihan dan Kekurangan Model Role Playing

1) Kelebihan Model Role Playing

Kelebihan role play menurut Roestiyah (dalam Sumantri 2015:96) antara

lain: (1) Memberi kesempatan pada siswa dalam menghadapi masalah sosial,

Model Role Playing

meningkatkan
keterampilan dasar

dalam bercerita

Membangun minat
peserta didik dalam
mengikuti proses

pembelajaran
menceritakan

kembali isi cerita
fabel

Menimbulkan rasa
ingin tahu terhadap
sesuatu yang belum

dipahami

Melatih percaya diri
peserta didik untuk
berbicara di depan

orang banyak

Merangsang
peserta didik

untuk berpikir
cepat dan mudah
teringat tentang

sesuatu yang
sudah dipahami

meningkatkan kemampuan
berfikir kritis dari apa yang

dibaca maupun didengar

Meningkatkan
kreativitas

peserta didik
dalam

bercerita

Merespon balik
terhadap apa yang
sudah dipelajari
Merespon balik

terhadap apa yang
sudah dipelajari
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menempatkan diri pada tempat orang lain; (2) meluaskan pandangan siswa; dan

(3) memberi kemungkinan bagi pemahaman terhadap orang lain beserta

masalahnya menempatkan diri sendiri di tempat orang lain.

Adapun menurut Sumantri (2015:96) menyebutkan beberapa kelebihan

role play, yaitu dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa,

sangat menarik dalam ingatan siswa sehingga memungkinkan kelas menjadi

dinamis dan penuh antusias, dan membangkitkan gairah dan semangat optimisme

dan kesetiakawanan sosial yang tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model role playing memiliki

banyak kelebihan yang mampu mempengaruhi psikologis siswa dalam proses

pembelajaran, yaitu dapat memberi kesan pembelajaran yang menarik dalam

ingatan siswa, bisa menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan yang sulit

untuk dilupakan, memungkinkan siswa untuk terjun langsung memerankan

sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar.

2) Kelemahan Model Role Playing

Adapun kelemahan dari model pembelajaran role playing menurut

Sumantri (2015:96) yaitu bila guru tidak menguasai tujuan instruksional, maka

role play tidak akan berhasil, apabila guru tidak memahami langkah-langkah

pelaksanaan akan mengacaukan berlangsungnya proses pembelajaran,

penggunaan waktu yang relatif panjang, pengkondisian kelas yang ekstra dalam

proses pembelajaran, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari

pihak guru maupun siswa.
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2.2.4 Model Examples Non-Examples

2.2.4.1 Pengertian Model Examples Non-Examples

Aqib (2013:17) model pembelajaran ini didasarkan atas contoh. Contoh

dapat diambil dari kasus/gambar yang relevan dengan kompetensi dasar.

2.2.4.2 Karakteristik Model Examples Non-Examples

Dalam pembelajaran examples non-examples diawali dengan guru

membagi peserta didik menjadi 6 kelompok. Guru membagikan media buku

Ceribel sebagai pemahaman awal peserta didik dalam memahami isi cerita fabel

melalui cerita kisah “Anjing dan Kelinci”. Guru menginstruksikan pada setiap

kelompok untuk memahami gambar bercerita kisah Olan Landak yang terdapat

pada buku Ceribel. Setiap peserta didik dalam kelompok menganalisis gambar

bercerita tersebut. Peserta didik dalam kelompok mendiskusikan isi cerita sesuai

dengan gambar tersebut. Peserta didik dalam kelompok memahami  isi cerita fabel

untuk diperagakan. Tiap kelompok diberi kesempatan menceritakan kembali isi

cerita fabel yang sudah dipahami. Kelompok lain saling memberi komentar sesuai

dengan hasil diskusi kelompok masing-masing.

2.2.4.3 Unsur-unsur Model Pembelajaran

1) Langkah-langkah/Sintagmatik Model Examples Non-Examples

Langkah-langkah dalam pelaksanaan model examples non-examples

menurut Aqib (2013:17), sebagai berikut.

a) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan

pembelajaran.

b) Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP.
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c) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk

memerhatikan atau menganalisa gambar.

d) Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa

gambar tersebut dicatat pada kertas.

e) Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya.

f) Mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan

materi sesuai tujuan yang ingin dicapai.

g) Kesimpulan.

2) Sistem Sosial

Dalam pembelajaran guru memberikan informasi secara bertahap kepada

peserta didik mengenai menceritakan kembali isi cerita fabel. Guru mengulas

kembali cerita fabel yang sudah dipahami dengan mengaitkan informasi tentang

menceritakan kembali isi cerita fabel dari cerita-cerita fabel yang pernah dibaca

maupun didengar dalam sehari-hari. Guru mengaitkan pesan atau nilai yang dapat

diambil dari cerita yang disampaikan dengan kehidupan sosial yang ada dalam

masyarakat. Guru memberikan kesempatan terhadap peserta didik untuk bertanya

dan saling berpendapat mengenai informasi yang telah didapatkan dari cerita fabel

dengan kehidupan nyata yang ada dalam masyarakat sosial.

Guru merancang kegiatan sedemikian rupa agar peserta didik dapat

memahami informasi yang guru berikan yaitu langkah-langkah dalam

menceritakan kembali isi cerita fabel. Peserta didik diberi kesempatan untuk

bertanya tentang langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi cerita fabel

yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran berlangsung.
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3) Prinsip Reaksi

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu menceritakan kembali isi

cerita fabel dengan bermain peran menggunakan boneka tangan. Guru memotivasi

dan memusatkan perhatian peserta didik untuk siap mengikuti proses

pembelajaran. Guru mengelompokkan peserta didik menjadi enam kelompok

secara heterogen. Guru memberikan informasi ulang terkait langkah-langkah

dalam menceritakan kembali isi cerita fabel.

Guru memberikan pemahaman awal terlebih dahulu kepada peserta didik

tentang langkah dalam memahami isi sebuah cerita fabel sampai mampu

menceritakan kembali isi cerita fabel melalui cerita “Anjing dan kelinci” dalam

media buku Ceribel. Setelah itu, guru menginstruksikan peserta didik dalam

kelompok untuk memahami gambar bercerita “Kisah Olan Landak” yang terdapat

pada media buku Ceribel. Guru mengecek setiap kelompok terkait tugas yang

diberikan. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan

menceritakan kembali isi cerita yang telah dipahami. Guru memberikan umpan

balik terkait pembelajaran yang sudah berlangsung.

4) Sistem Pendukung

Ada beberapa sistem pendukung yang digunakan dalam model

pembelajaran examples non-examples, di antaranya sebagai berikut.

a) Rangkaian pemberian tugas

Tugas yang diberikan yaitu pertama, peserta didik mampu menguraikan

isi dari cerita bergambar “Kisah Olan Landak” yang dibaca. Meliputi pokok

cerita pada setiap gambar, tokoh dan watak tokoh cerita, setting cerita dan
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juga rangkaian peristiwa dari cerita fabel yang dibaca. Kedua, peserta didik

dalam kelompok menceritakan kembali isi cerita fabel yang dibaca secara

lisan dengan bermain peran sesuai karakter tokoh, setting, dan rangkaian

peristiwa yang sudah dipahami.

b) Media yang digunakan

Ada dua media yang digunakan dalam model pembelajaran examples

non-examples. Pertama, media buku Ceribel (cerita fabel). Media buku

Ceribel digunakan sebagai media pemahaman awal peserta didik dalam

mengetahui isi keseluruhan cerita fabel, baik pokok cerita, tokoh dan watak

tokoh, setting maupun rangkaian cerita dalam cerita fabel yang dibaca.

Kedua, media boneka tangan. Media boneka tangan digunakan peserta

didik dalam menceritakan kembali isi cerita fabel yang sudah dipahami.

Media boneka tangan diberikan kepada setiap peserta didik dalam kelompok.

Boneka tangan digunakan peserta didik saat berlatih dalam kelompok dan

digunakan saat memerankan isi cerita di depan kelompok lain dengan tujuan

agar peserta didik ingat dan mendalami karakter serta tampil percaya diri di

depan.

c) Lembar kerja peserta didik

Lembar kerja peserta didik digunakan ketika peserta didik

menguraikan isi cerita fabel “Kisah Olan Landak”. Di dalam lembar kerja

tersebut ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan dan perintah yang

harus dikerjakan. Pertama, peserta didik mengisi daftar nama kelompok dan

kelas. Kedua, peserta didik mencermati gambar bercerita fabel “Kisah Olan
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Landak”. Ketiga, peserta didik menguraikan isi cerita yang meliputi pokok

cerita, tokoh dan watak tokoh, setting, dan rangkaian peristiwa dengan

menuliskan pada setiap kolom yang disediakan.

5) Dampak Instruksional dan Pengiring

Keterangan:

= Dampak Instruksional

= Dampak Pengiring

Bagan 2.2 Dampak Instruksional dan Pengiring Model Examples Non-
Examples

meningkatkan
keterampilan dasar

dalam memahami isi
cerita bergambar

Membangun minat
peserta didik dalam
mengikuti proses

pembelajaran
menceritakan

kembali isi cerita
fabel

Menimbulkan rasa
ingin tahu

terhadap sesuatu
yang belum
dipahami

Merangsang
peserta didik untuk

berpikir cepat
dalam menganalisa
cerita bergambar

Mudah teringat
tentang sesuatu

yang sudah
dipelajari

Model Examples
Non-Examples

Meningkatkan
kemampuan berfikir
kritis dari apa yang

dibaca maupun didengar

Merespon balik
terhadap apa yang
sudah dipelajari

Meningkatkan
kreativitas peserta

didik dalam
bercerita
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2.2.4.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Examples Non-Examples

1) Kelebihan Model Examples Non-Examples

Adapun kelebihan dari model pembelajaran examples non-examples sebagai

berikut.

a. Peserta didik lebih kritis dalam menganalisis gambar becerita;

b. Peserta didik diberi kesempatan untuk memerankan tokoh cerita dari

gambar yang dianalisis;

c. Suasana kelas sangat antusias dalam proses pembelajaran

d. Setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk menunjukkan

bakatnya melalui tokoh yang akan diperankannya

2) Kelemahan Model Examples Non-Examples

Adapun kelemahan dari model pembelajaran examples non-examples

sebagai berikut.

a) Membutuhkan waktu lama.

b) Tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk gambar.

2.2.5 Media Pembelajaran

2.2.5.1 Pengertian Media Pembelajaran

Menurut Hamidjojo (dalam Arsyad 2013:4) media sebagai semua bentuk

perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide,

gagasan, atau pendapat sehingga ide, gagasan, atau pendapat yang dikemukakan

itu sampai kepada penerima yang dituju.

Gagne (1970) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen

dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu
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Briggs (1970) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. (Sadiman 2009:6)

Arsyad (2013:2) Media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses

belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan

pembelajaran di sekolah pada khususnya. Djamarah dan Zain (2006:121)

menyimpulkan bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan

sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran.

Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa aktif dalam

pengajaran sehingga dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya.

2.2.5.2 Manfaat Media Pembelajaran

Adapun tujuan media pembelajaran dalam proses belajar sebagai berikut.

1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat

menumbuhkan motivasi belajar;

2) Bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih

dipahami oleh siswa dalam proses pembelajaran dan memungkinkan

siswa menguasai tujuan pengajaran dengan baik;

3) Metode mengajar akan lebih variasi tidak hanya komunikasi verbal dari

tuturan guru, sehingga siswa tidak bosan dalam belajar;

4) Siswa lebih banyak aktif dalam melakukan kegiatan belajar, sebab tidak

hanya menerima materi dari uraian guru saja, tetapi juga aktivitas lain

yang menjadikan siswa lebih semangat dalam belajar seperti

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain.
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2.2.5.3 Prinsip Media Pembelajaran

Menurut Musfiqon (2012:116) ada tiga prinsip dalam memilih media

pembelajaran, yaitu prinsip efektifitas dan efisiensi. Media mampu meningkatkan

ketertarikan siswa dalam belajar dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.

Selanjutnya prinsip relevansi. Media yang relevan secara internal dan eksternal

akan meningkatkan fungsi dan manfaat media itu sendiri. Relevansi internal

adalah pemilihan media pembelajaran yang mempertimbangkan kesesuaian dan

sinkronisasi antara tujuan, isi, strategi, dan evaluasi materi pembelajaran.

Relevansi eksternal adalah pemilihan media yang disesuaikan dengan kondisi

perkembangan masyarakat.

Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam proses pengajaran.

Leshin dan kawan-kawan (dalam Arsyad 2013: 79) yaitu media berbasis manusia

(guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, dan lain-lain), media

berbasis cetakan (buku, penuntun, buku kerja/latihan, dan lembaran lepas), media

berbasis visual (buku, chart, grafik, peta, figur/gambar, transparansi, film bingkai

atau slide), mediaberbasis audio-visual (video, film, slide bersama tape, televisi),

dan media berbasis komputer (pengajaran dengan bantuan komputer dan video

interaktif).

Buku teks merupakan media berbasis cetakan. Teks berbasis cetakan

menuntut enam elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang, yaitu

konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi

kosong. Selain media buku teks, juga ada media grafis seperti gambar, foto,

grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Media tiga
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dimensi seperti model padat, model penampang, model susun, model kerja, mock

up, diorama dan lain-lain. Media proyeksi seperti slide, film strips, film,

penggunaan OHP dan lain-lain. Penggunaan lingkungan sebagai media

pengajaran.

Media tiga dimensi yang sering digunakan dalam pengajaran adalah model

dan boneka. Boneka merupakan jenis model yang dipergunakan untuk

memperlihatkan permainan. Sudjana dan Rivai (2010:156)

Gambaran media pembelajaran dalam penelitian ini sebagai berikut.

1) Media Buku Ceribel (Cerita Fabel)

Buku cerita fabel adalah media yang sederhana. Media ini secara umum

lebih mudah dibuat dan dipahami oleh peserta didik. Buku cerita fabel ini

berbentuk kertas yang berisi tulisan dan tererjilid agar mudah digunakan dalam

memahami isi cerita fabel.

Buku cerita fabel berfungsi sebagai alat dalam memahami uraian isi yang

ada dalam sebuah cerita. Dimulai dari pemahaman pokok isi, tokoh dan watak

tokoh, setting, sampai pada rangkaian cerita. Dalam penelitian ini buku cerita

fabel digunakan sebagai sarana dalam memahami sampai menguraikan isi cerita

fabel.
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Berikut adalah bentuk gambar media buku Ceribel.

Gambar 2.1 Media Buku Ceribel (Cerita Fabel)

2) Media Buku Boneka Tangan

Secara umum boneka ada 2 yaitu pertama, tubuh yang dihubungkan

dengan lengan, kaki dan badannya, digerakkan dari atas dengan tali-tali atau

kawat-kawat halus. Kedua, boneka yang digerakkan dari bawah oleh seorang yang

tangannya dimasukkan ke bawah pakaian boneka (Sudjana dan Rivai 2010:156).

Boneka adalah media yang sederhana. Media ini merupakan media yang

secara umum lebih mudah dibuat dan dimainkan. Boneka berfungsi sebagai alat
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dalam menyampaikan pesan melalui boneka yang digerakkan. Ada beberapa

macam media boneka, yaitu boneka yang dimainkan dengan jari, boneka yang

dimainkan dengan satu tangan satu boneka, boneka yang dimainkan dengan tali,

dan juga boneka yang dimainkan dengan tongkat seperti wayang. Dalam

penelitian ini boneka tangan menjadi sarana dalam menceritakan kembali isi cerita

fabel yang sudah dipahami. Boneka tangan merupakan boneka yang digerakkan

melalui tangan satu tangan satu boneka. Boneka tangan dapat dimainkan sesuai

dengan karakter tokoh dalam cerita.

Berikut adalah bentuk gambar media boneka tangan.

Gambar 2.2 Media Boneka Tangan

2.2.5.4 Langkah-langkah/Sintagmatik Media Pembelajaran

1) Sintagmatik Penggunaan Media Buku Cerita Fabel

Adapun langkah-langkah dalam menggunakan media buku ceribel adalah

sebagai berikut.

a. Guru membentuk peserta didik menjadi 6 kelompok

b. Setiap kelompok diberikan 1 buku ceribel

c. Setiap peserta didik dalam kelompok memahami isi dari buku ceribel
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d. Peserta didik diberikan tugas secara berkelompok berdasarkan apa yang

telah dipahami dari buku ceribel

e. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi

f. Peserta didik dan guru melakukan evaluasi

2) Sintagmatik Penggunaan Media Boneka Tangan

Adapun langkah-langkah dalam menggunakan media boneka tangan

adalah sebagai berikut.

a. Guru membentuk peserta didik menjadi 6 kelompok

b. Setiap kelompok diberikan sebuah cerita

c. Setiap peserta didik memahami isi cerita

d. Peserta didik berlatih memerankan tokoh cerita menggunakan media

boneka tangan yang disediakan oleh guru

e. peserta didik dalam kelompok bercerita menggunakan media boneka

tangan di depan

f. Peserta didik saling memberikan penilaian dan melakukan evaluasi.

2.2.5.5 Kelebihan dan Kekurangan Media Pembelajaran

1) Kelebihan dan Kekurangan Media Buku Ceribel

Kelebihan media buku ceribel yaitu lebih mudah dalam memahami isi

cerita, karena adanya contoh beserta cara memahami isi cerita meliputi

pemahaman pokok cerita, tokoh dan penokohan, setting, dan rangkaian peristiwa.

Dapat menarik minat dan niat peserta didik untuk menguasai informasi dengan

memotivasi tinggi. Praktis dan simpel karena buku didesain dengan ukuran kertas

yang mudah digunakan dengan warna yang menarik.
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Kelemahan dari media buku Ceribel yaitu perlu ketelitian dalam membaca

karena berbentuk lembaran-lembaran yang menjadi satu kesatuan.

2) Kelebihan dan Kekurangan Media Boneka Tangan

Kelebihan menggunakan media boneka tangan yaitu pembelajaran lebih

variatif, peserta didik lebih aktif, peserta didik lebih semangat dalam mengikuti

pembelajaran dan peserta didik bisa berkreasi dengan media yang ada serta tidak

banyak memakan tempat.

Kekurangan menggunakan media boneka tangan yaitu memerlukan

banyak waktu, menyesuaikan karakter cerita, dan memerlukan keahlian dalam

memainkan boneka.

2.2.6 Pembelajaran Menceritakan Kembali Isi Fabel dengan Model Role
Playing Melalui Media Buku Ceribel dan Boneka Tangan

Pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel dengan model role

playing melalui media buku Ceribel dan boneka tangan adalah pembelajaran

mengasah pemahaman dan ingatan peserta didik berkenaan dengan isi dari sebuah

cerita fabel yang sudah dibaca.

Pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel dengan model role

playing melibatkan peserta didik secara penuh. Semua peserta didik berperan aktif

dalam pembelajaran ini. peserta didik sebelumnya akan dibagi menjadi 6

kelompok masing-masing kelompok terdiri atas 5-6 orang peserta didik. Awalnya

guru memberi informasi mengenai langkah-langkah menceritakan kembali isi

fabel melalui media buku Ceribel. Peserta didik mengamati media buku Ceribel

yang disajikan guru untuk mempermudah peserta didik dalam memahami isi

cerita. Jika ada hal yang belum dipahami oleh peserta didik, peserta didik bertanya
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kepada guru tentang hal yang belum diketahui mengenai menceritakan kembali isi

cerita fabel. Setelah itu salah satu kelompok diberi kesempatan untuk

membacakan sambil memerankan secara spontan skenario “Kisah Olan Landak”

yang terdapat dalam buku Ceribel. Kelompok yang bersedia mempersiapkan diri

dan bertanya terkait hal-hal yang belum diketahui dalam peran cerita. Kelompok

lain berperan sebagai pengamat untuk menilai pemeranan cerita yang sedang

diperankan. Kelompok yang siap maju memulai pemeranan secara spontan

skenario yang sudah dibaca. Kemudian siswa melakukan diskusi dan evaluasi

bersama terkait pemeranan yang sudah berlangsung. Setelah itu, setiap kelompok

menceritakan ulang isi cerita yang sudah dipahami. Guru membagikan media

boneka tangan pada setiap kelompok untuk digunakan sebagai sarana berlatih

dalam menceritakan kembali isi cerita fabel yang sudah dipahami. Kemudian

salah satu kelompok memerankan isi cerita fabel menggunakan media yang sudah

dipersiapkan. Guru dan peserta didik melakukan diskusi dan evaluasi terkait

pemeranan cerita fabel. Setelah itu peserta didik saling berbagi pengalaman dan

membuat kesimpulan bersama terkait apa yang sudah dipahami. Berikut tabel

sintagmatik pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel dengan model role

playing melalui media buku Ceribel dan boneka tangan.
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Tabel 2.2 Langkah-langkah Penerapan Pembelajaran Menceritakan
Kembali Isi Cerita Fabel dengan Model Role Playing melalui
media Buku Ceribel dan Boneka Tangan

Fase Tingkah Laku Guru
Fase-1
Pemanasan

Peserta didik membentuk kelompok belajar, guru
mengorganisasikan peserta didik ke dalam
kelompok-kelompok belajar (setiap kelompok
beranggotakan 5-6 orang) dan harus heterogen
terutama jenis kelamin dan kemampuan peserta
didik

Peserta didik diberikan informasi tentang
langkah-langkah mengenai menceritakan
kembali isi cerita fabel dengan judul “Kisah
Anjing dan Kelinci” melalui media buku Ceribel.

Peserta didik mengamati media yang disajikan
guru.

Peserta didik bertanya tentang hal yang belum
diketahui mengenai menceritakan kembali isi
cerita fabel

Fase-2
Memilih peran

Salah satu kelompok diberi kesempatan untuk
membacakan sambil memerankan secara spontan
skenario “Kisah Olan Landak”

Fase-3
Menata panggung

Kelompok yang memerankan mempersiapkan
diri dan bertanya terkait hal-hal yang belum
diketahui dalam peran cerita

Fase-4
Menyiapkan
pengamat

Kelompok lain mengamati skenario yang akan
diperankan oleh kelompok yang maju

Fase-5
Pemeranan cerita

Kelompok yang siap maju memulai pemeranan
secara spontan cerita “Kisah Olan Landak”

Fase-6
Diskusi dan evaluasi

Setiap kelompok saling memberi tanggapan
terhadap pemeranan kelompok yang maju

Peserta didik bekerjasama dalam kelompoknya
untuk menentukan pokok cerita, tokoh dan watak
tokoh, setting, dan rangkaian cerita

Peserta didik memaparkan hasil tugas kelompok

Peserta didik saling memberi tanggapan terhadap
hasil diskusi kelompok lain
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Fase-7
Pemeranan ulang

Peserta didik menceritakan “Kisah Olan Landak”
menggunakan media boneka tangan sebagai
sarana dalam bercerita di depan kelas

Fase-8
Diskusi dan evaluasi

Peserta didik saling memberi tanggapan terhadap
hasil menceritakan kembali melalui media
boneka tangan

Fase-9
Kesimpulan

Peserta didik saling berbagi pengalaman tentang
tema peran yang telah dilakukan dan membuat
kesimpulan bersama

Peserta didik yang aktif dan kelompok yang aktif
diberi penghargaan

2.2.7 Pembelajaran Menceritakan Kembali Isi Fabel dengan Model
Examples Non-Examples Melalui Media Buku Ceribel dan Boneka
Tangan

Pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel dengan model

examples non-examples melalui media buku Ceribel dan boneka tangan adalah

pembelajaran mengasah pemahaman dan ingatan peserta didik berkenaan dengan

isi dari sebuah cerita fabel yang sudah dibaca.

Pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel dengan model

examples non-examples melalui media buku Ceribel dan boneka tangan

melibatkan peserta didik secara penuh. Semua peserta didik berperan aktif dalam

pembelajaran ini. Peserta didik sebelumnya akan dibagi menjadi 6 kelompok, tiap

kelompok terdiri atas 5-6 peserta didik. Awalnya guru membagikan media buku

Ceribel pada setiap kelompok sebagai pemahaman awal dalam mempelajari isi

cerita fabel. Setiap peserta didik mengamati media tersebut dan bertanya tentang

hal yang belum dipahami terkait menceritakan kembali isi cerita fabel. Tiap-tiap

kelompok diinstruksikan untuk menempelkan gambar bercerita “Kisah Olan

Landak” ke dinding terdekat yang terdapat dalam buku Ceribel untuk diamati dan
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dianalisis bersama oleh tiap kelompok. Peserta didik mendiskusikan terkait isi

gambar bercerita tersebut. Setiap kelompok berlatih menceritakan kembali

menggunakan media boneka tangan yang sudah disiapkan oleh guru. Setiap

kelompok maju secara bergantian untuk menceritakan kembali isi cerita fabel

menggunakan media boneka tangan. Peserta didik saling memberi tanggapan dan

menyimpulkan bersama terkait apa yang sudah dipahami. Berikut tabel

sintagmatik pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel dengan model

examples non-examples melalui media buku Ceribel dan boneka tangan.

Tabel  2.3 Langkah-langkah Penerapan Pembelajaran Menceritakan
Kembali Isi Cerita Fabel dengan Model Examples Non-
Examples melalui media Buku Ceribel dan Boneka Tangan

Fase Tingkah Laku
Fase-1
Mempersiapkan gambar

Peserta didik membentuk kelompok belajar, guru
mengorganisasikan peserta didik ke dalam
kelompok-kelompok belajar (setiap kelompok
beranggotakan 5-6 orang) dan harus heterogen
terutama jenis kelamin dan kemampuan peserta
didik

Peserta didik diberikan informasi tentang langkah-
langkah mengenai menceritakan kembali isi cerita
fabel dengan judul “Kisah Anjing dan Kelinci”
melalui media buku Ceribel.

Guru membagikan media buku Ceribel pada setiap
kelompok

Peserta didik mengamati media yang disajikan
guru.

Peserta didik bertanya tentang hal yang belum
diketahui mengenai menceritakan kembali isi
cerita fabel

Fase-2
Menempelkan gambar

Tiap-tiap peserta didik dalam kelompok
menempelkan gambar bercerita “Kisah Olan
Landak” yang terdapat pada buku Ceribel. di
dinding terdekat
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Fase-3
Menganalisa gambar

Tiap-tiap peserta didik memperhatikan dan
menganalisa cerita bergambar “Kisah Olan
Landak”

Peserta didik diberi tanggung jawab untuk
mengerjakan tugas berkaitan dengan menceritakan
kembali isi cerita fabel (pokok cerita, tokoh dan
watak tokoh, setting, dan rangkaian cerita)

Fase-4
Diskusi kelompok

Peserta didik bekerjasama dalam kelompoknya
untuk mengidentifikasi pokok cerita, tokoh dan
watak tokoh, setting, dan rangkaian cerita

Peserta didik bekerjasama dalam kelompoknya
untuk berlatih menceritakan kembali isi cerita
fabel “Kisah Olan Landak” menggunakan media
boneka tangan

Fase-5
Membacakan hasil diskusi
kelompok

Peserta didik menceritakan “Kisah Olan Landak”
menggunakan media boneka tangan di depan kelas

Fase-6
Evaluasi

Peserta didik saling memberi tanggapan terhadap
hasil menceritakan kembali melalui media boneka
tangan

Fase-7
Kesimpulan

Peserta didik menyimpulkan bersama terkait apa
yang sudah dipahami

Peserta didik yang aktif dan kelompok yang aktif
diberi penghargaan

2.2.8 Kerangka Berpikir

Dalam pembelajaran menceritakan kembali isi fabel pada peserta didik

kelas VII SMP N 29 Semarang belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal

ini disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor peserta didik, guru, dan faktor model

yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Kurangnya kreativitas guru dalam

menerapkan model pembelajaran dapat menjadi penyebab kurangnya semangat

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel.

Peserta didik cenderung kesulitan dan bingung dalam menceritakan kembali isi



56

sebuah cerita yang dibaca. Selain model yang kurang kreatif, hal tersebut juga

dikarenakan tidak adanya media yang mendukung.

Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengubah cara

pembelajaran yang dilakukan untuk peserta didik. Salah satu alternatifnya yaitu

menerapkan model pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran menceritakan

kembali isi fabel. Model pembelajaran role playing dan examples non-examples

akan diterapkan dalam pembelajaran menceritakan kembali isi fabel dengan

bantuan media buku Ceribel dan boneka tangan. Dari dua model ini ditemukan

model yang efektif utuk pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel.

Bagan 2.3 Konsep Kerangka Berpikir

Permasalahan dalam pembelajaran

menceritakan kembali isi fabel

Pembelajaran menceritakan

kembali isi cerita fabel

dengan Model role playing

melalui media buku Ceribel

dan boneka tangan

pembelajaran menceritakan

kembali isi cerita fabel dengan

Model examples non-

examples melalui media buku

Ceribel dan boneka tangan

Keefektifan  pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel

dengan model role playing dan examples non-examples melalui media

buku Ceribel dan boneka tangan
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2.2.9 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dinyatakan hipotesis

dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Ho: Kemampuan menceritakan kembali isi cerita fabel dengan model

role playing melalui media buku ceribel dan boneka tangan  pada

kelas eksperimen 1 kurang dari atau sama dengan penggunaan model

examples non-examples melalui media buku Ceribel dan boneka

tangan  pada kelas eksperimen 2

2. Ha : Kemampuan menceritakan kembali isi cerita fabel dengan model

role playing melalui media buku Ceribel dan boneka tangan  pada

kelas eksperimen 1 tidak sama dengan penggunaan model examples

non-examples melalui media buku Ceribel dan boneka tangan  pada

kelas eksperimen 2
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian eksperimen terhadap kemampuan

menceritakan kembali isi cerita fabel secara lisan menggunakan model role

playing dan model examples non-examples pada peserta didik kelas VII C dan VII

A SMP N 29 Semarang yang dilaksanakan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kemampuan menceritakan kembali isi cerita fabel kelas eksperimen 1 dengan

model role playing melalui media buku Ceribel dan boneka tangan secara

lisan pada kelas VII C mengalami perubahan dari sebelum perlakuan dan

sesudah perlakuan. Hal ini dibuktikan dari hasil belajar peserta didik. Rata-

rata tes awal menceritakan kembali isi cerita fabel kelas eksperimen 1 adalah

66,6, sedangkan rata-rata tes akhir adalah 86. Setelah diuji t dihasilkan sig.

sebesar 0,00 (0,00<0,05) sehingga pembelajaran dikatakan efektif.

2. Kemampuan menceritakan kembali isi cerita fabel kelas eksperimen 2 dengan

model examples non-examples melalui media buku Ceribel dan boneka

tangan secara lisan pada kelas VII A mengalami perubahan dari sebelum

perlakuan dan sesudah perlakuan. Hal ini dibuktikan dari hasil belajar peserta

didik. Rata-rata tes awal menceritakan kembali isi cerita fabel kelas

eksperimen 2 adalah 67,5, sedangkan rata-rata tes akhir adalah 78,5. Setelah

diuji t dihasilkan sig. sebesar 0,01 (0,01<0,05) sehingga pembelajaran

dikatakan efektif.



138

3. Model role playing lebih efektif digunakan dalam pembelajaran menceritakan

kembali isi cerita fabel. Hal tersebut terbukti melalui hasil perhitungan

menggunakan teknik statistik uji t sampel berhubungan pada nilai pretes dan

postes kelompok eksperimen 1 yang dilakukan dengan bantuan SPSS versi

16. Hasil perhitungan uji t menunjukkan besarnya t hitung = -7.533 dengan df

35 dan Sig. (2-tailed) sebesar 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi 5%

(0,00<0,05). Dari data tersebut membuktikan bahwa model role playing yang

diterapkan pada kelompok eksperimen 1 efektif dilakukan saat pembelajaran

berlangsung. Selain itu, gain score (selisih rerata skor dari pretes ke postes)

kelompok eksperimen 1 lebih tinggi. Kelompok eksperimen 1 pada pretes

memiliki rerata skor sebesar 66,6 dan pada saat postes sebesar 86 sehingga

gain score yang diperoleh sebesar 19,4 (86-66,6). Sedangkan kelompok

eksperimen 2 memiliki rerata skor saat pretes sebesar 67,5 dan postes sebesar

78,5 sehingga gain score yang didapat sebesar 11 (78,5-67,5). Hal tersebut

menunjukkan bahwa kelompok eksperimen 1 memperoleh gain score lebih

tinggi dan membuktikan bahwa model role playing lebih efektif diterapkan

dalam pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel.

4. Model role playing baik diterapkan dalam pembelajaran menceritakan

kembali isi cerita fabel. Model ini baik diterapkan karena adanya kegiatan-

kegiatan di dalamnya yang dapat memberi pengalaman dan memfasilitasi

peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan

pembelajaran, terutama dalam pembelajaran menceritakan kembali isi cerita

fabel.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan sebagai berikut.

1. Guru bahasa Indonesa hendaknya menerapkan model role playing dalam

pembelajaran menceritakan kembali isi cerita fabel karena sudah diuji

keefektifannya.

2. Hendaknya guru menerapkan model yang berisi kegiatan-kegiatan di

dalamnya dan dapat memberi pengalaman serta memfasilitasi peserta didik

untuk mencapai tujuan pembelajaran, terutama dalam pembelajaran

menceritakan kembali isi cerita fabel.

3. Guru hendaknya memanfaatkan media buku Ceribel untuk meningkatkan

kepahaman peserta didik, minat, dan hasil belajarnya dalam pembelajaran

menceritakan kembali isi cerita fabel.

4. Hendaknya peserta didik memanfaatkan media boneka tangan untuk

meningkatkan kreatifitas dan hasil belajarnya dalam pembelajaran

menceritakan kembali isi cerita fabel.

5. Peserta didik hendaknya menjadikan nilai-nilai moral dalam teks cerita fabel

sebagai bahan evaluasi diri untuk menjadi insan yang bermartabat.
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