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SARI 
 

Akmaliyah, Dita. 2009. Wayang Kartun sebagai Media Peningkatan 
Mengekspresikan Pikiran dan Perasaan Melalui Kegiatan Bercerita Pada 
Siswa VII A SMP Negeri I Kangkung Tahun Pelajaran 2008/2009. Skripsi. 
Jurusan Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. 
Agus Nuryatin, M.Hum. Pembimbing II. Drs. Mukh Doyin, M.Si. 

Kata kunci: Keterampilan bercerita, media pembelajaran, wayang kartun. 
 
  

Pembelajaran mengemukakan pendapat mempunyai peranan penting 
pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kurangnya keberanian siswa 
kelas VII A SMP Negeri I Kangkung untuk berbicara dan bercerita dalam proses 
kegiatan belajar mengajar peneliti mengadakan penelitian berkaitan pembelajaran 
keterampilan berbicara, yakni dengan media pembelajaran wayang kartun. 
Pemilihan media wayang kartun adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan 
mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan kegiatan bercerita menggunakan 
media wayang kartun. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini (1) bagaimana peningkatan 
keterampilan bercerita pada siswa kelas VII A SMP Negeri I Kangkung setelah 
menggunakan media wayang kartun , dan (2) bagaimana perubahan tingkah laku 
siswa kelas VII A SMP Negeri I Kangkung setelah dilakukan pembelajaran 
mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan kegiatan bercerita menggunakan 
media wayang kartun.  
 Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang 
terdiri atas dua siklus. Tiap siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, 
dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah keterampilan berbicara siswa 
kelas VII A SMP Negeri I Kangkung tahun pelajaran 2008/2009. Variabel 
penelitian ini adalah kompetensi mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan 
kegiatan bercerita menggunakan media wayang kartun. Dalam setiap siklus 
terdapat instrumen tes dan instrumen nontes. Pengumpulan data pada tahap 
prasiklus menggunakan teknik tes, sedangkan pengumpulan data pada siklus I dan 
siklus II menggunakan teknik tes dan nontes. Tes yang digunakan berupa tes 
perbuatan keterampilan berbicara yang meliputi aspek kebahasaan, aspek 
nonkebahasaan, dan aspek ketepatan pendapat, sanggahan, dan solusi terhadap 
masalah yang dibahas. Instrumen nontes yang digunakan berupa pedoman 
observasi, pedoman wawancara, jurnal, dokumentasi foto, dan dokumentasi 
rekaman video. Analisis data dilakukan dengan teknik kuantitatif dan kualitatif. 
 Berdasarkan analisis data penelitian keterampilan mengungkapkan 
pikiran dan perasaan dengan kegiatan bercerita menggunakan media wayang 
kartun, rata-rata nilai dalam mengemukakan pendapat dengan menggunakan 
kalimat yang efektif  pada siswa kelas VII A SMP Negeri I Kangkung dari 
prasiklus meningkat pada siklus II sebesar   29,93 atau meningkat sebesar 71% 
dari rata-rata siklus I.  



 

iii 

 Peningkatan hasil tes keterampilan mengekspresikan pikiran dan 
perasaan dengan kegiatan bercerita ini juga diikuti oleh perubahan perilaku atau 
aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran dari tingkah laku negatif berubah 
ke arah yang positif. siswa terlihat senang, aktif dan serius dalam melakukan 
kegiatan. Selain itu, mereka terlihat antusias dan menikmati pembelajaran, 
suasana kelas kondusif. 
 Dari hasil penelitian ini, simpulan yang dapat diambil keterampilan 
mengemukakan pendapat siswa kelas VII A SMP Negeri I Kangkung mengalami 
peningkatan setelah mengikuti proses pembelajaran mengungkapkan pikiran dan 
perasaan dengan kegiatan bercerita menggunakan media wayang kartun. Tingkah 
laku siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan media wayang kartun juga 
mengalami perubahan dari tingkah laku negatif menjadi positif. Penelitian ini 
dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan keterampilan berbahasa khususnya 
aspek berbicara dengan model pembelajaran yang berbeda sehingga didapatkan 
alternatif yang lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) memiliki tujuan 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan rasional serta kemampuan 

berkomunikasi (Depdiknas 2004:1). Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) guru lebih dituntut inovatif dalam membuat program, rancangan metode, 

serta menciptakan teknik pembelajaran yang menarik sekaligus berorientasi 

kepada tujuan pendidikan yang akan dicapai. 

Berdasar hal tersebut peneliti menemukan kelemahan tingkat 

penguasaan keterampilan berbicara. Hal ini terlihat pada keterampilan berbicara 

siswa yang sering memilih diam ketika diberi kesempatan untuk bercerita, tidak 

bersedia memberikan alasan, misalnya takut salah, malu ditertawakan oleh teman 

atau memang tidak ada keberanian untuk bercerita di depan siswa lain. Ketepatan 

ucapan, penempatan tekanan nada dan durasi yang sesuai, pilihan kata, ketepatan 

sasaran pembicaraan, sikap yang wajar tenang dan tidak kaku, pandangan ke 

lawan bicara, volume suara, kelancaran pengujaran, maupun gerak-gerik dan 

mimik yang tepat pun belum dikuasai siswa. 

Dalam hal ini perlu diupayakan suatu bentuk pembelajaran yang variatif, 

menarik, menyenangkan, dan dapat merangsang siswa untuk berlatih berbicara. 

Guru bahasa Indonesia harus aktif dalam merangsang keterampilan berbicara siswa 
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dalam bercerita. Selain untuk meningkatkan siswa agar mampu berkomunikasi, 

pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar siswa memiliki sikap positif yang 

dapat ditunjukkan dengan keberanian siswa bercerita di depan umum. 

Strategi mengajar merupakan pola umum perbuatan guru dan murid 

dalam perwujudan proses belajar (Hasibuan 2006:3). Hal yang dilakukan guru 

untuk melatih dan menunjang keterampilan berbicara siswa, dengan digunakannya 

bahasa Indonesia sebagai pengantar pembelajaran. Namun, siswa masih kesulitan 

untuk mengemukakan ide, gagasan, dan pendapat antara lain: (1) mengajukan 

pertanyaan mengenai materi atau hal yang disampaikan guru, (2) mengungkapkan 

pikiran dan perasaannya waktu pembelajaran, (3) berbicara di depan umum dan 

bercerita dengan orang lain. 

Secara garis besar masih banyak kelemahan siswa dalam keterampilan 

bercerita. Terlebih lagi dilihat dari proses kegiatan belajar mengajar yang dapat  

mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan bercerita. 

Kesulitan siswa untuk kegiatan bercerita dalam proses belajar 

mengajar dialami oleh siswa kelas VIIA SMP Negeri I Kangkung yang menjadi 

objek pada penelitian ini. Selain itu, SMP Negeri I Kangkung merupakan SMP 

perintis yang baru dibangun dari tahun 2007 yang membutuhkan inovasi baru 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

Berdasar observasi di SMP I Kangkung pembelajaran berbicara sama 

sekali belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Kurangnya penerapan teori 

dan media pembelajaran secara langsung menjadi kendala utama tercapainya 

pembelajaran bercerita yang diharapkan. Selain itu, siswa sangat jarang dilatih 
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bercerita apalagi dengan media pembelajaran sehingga kemampuan siswa dalam 

bercerita sangat kurang. 

Dalam kegiatan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan guru 

mata pelajaran bahasa Indonesia, kelas VIIA memiliki nilai paling rendah di 

antara kelas lain dalam pelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan 

berbicara. Ketika peneliti mengadakan observasi dalam kelas, ada 42 siswa di 

kelas VIIA dan hanya 3 orang yang berani mengajukan pertanyaannya kepada 

guru dan mengungkapkan pendapatnya selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Ada siswa yang tidak berani bertanya karena takut untuk bercerita 

mereka tentang suatu permasalahan dan menanggapi apa yang disampaikan guru 

karena siswa tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Dalam 

proses kegiatan belajar mengajar ketika diberi kesempatan untuk bertanya ataupun 

bercerita, hanya sebagian kecil saja siswa yang mampu dan berani bercerita, 

mengungkapkan pikiran dan perasaannya, serta bertanya. Siswa harus dipancing 

terlebih dahulu dengan pertanyaan dari guru. Begitupun dengan kegiatan bercerita 

hanya beberapa anak tertentu saja yang berani dan aktif dalam kegiatan bercerita. 

Dari kurangnya kemampuan bercerita dalam proses belajar mengajar 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berkaitan pembelajaran 

keterampilan bercerita.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian di atas ada beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan. 

Mengingat begitu kompleksnya masalah pendidikan, Margono (2004:14) 
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memberikan pendapat bahwa adanya kompleksitas masalah pendidikan memang 

diakibatkan oleh luasnya ruang lingkup pendidikan itu sendiri. Masalah dalam 

dunia pendidikan sangat global. (Tyler dalam Margono 2004:15) menyebutkan 

ada beberapa permasalahan dalam pendidikan: 1) mata pelajaran, 2) pelajaran 

(kegiatan dan intelegensi mereka), 3) cara mengajar, 4) guru, 5) sekolah sebagai 

lembaga sosial, 6) lingkungan rumah, 7) lingkungan kawan sebaya (perr group), 

8) lingkungan masyarakat (community). 

Delapan permasalahan yang dikemukakan Margono, peneliti 

mengambil dua inti permasalahan dalam penelitian ini yaitu cara mengajar dan 

kegiatan pembelajaran siswa. Hal ini dilakukan agar nantinya penelitian ini tidak 

membias. Sehingga penelitian ini dapat lebih detail dalam menganalisis masalah. 

Peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai objek 

kegiatan bercerita dengan menggunakan media wayang kartun. 

Faktor-faktor yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia dapat diidentifikasi menjadi dua faktor, yakni faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat pada diri siswa itu 

sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat di luar diri 

siswa bisa dari guru ataupun sekolah.  

Berdasarkan faktor siswa masalah yang dihadapi adalah banyak siswa 

yang beranggapan pelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah pelajaran yang 

membosankan dan menjenuhkan, sehingga siswa kurang termotivasi dalam 

mengikuti pelajaran. Siswa menginginkan pembelajaran yang aktif dan atraktif. 

Selain itu, siswa juga menganggap pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 
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khususnya pembelajaran bercerita tidak atraktif karena tidak semua siswa 

bercerita. Siswa menganggap hanya salah satu dari kelompok mereka saja yang 

berhak untuk berbicara. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman siswa terhadap 

materi dan keseriusan siswa dalam mengikuti pelajaran. 

Berdasarkan faktor guru masalah yang dihadapi yakni pemilihan media 

pembelajaran tidak didasarkan atas identifikasi terhadap potensi lingkungan 

belajar, keterampilan siswa, karakteristik siswa, keadaan siswa, dan keinginan 

siswa, sehingga media pembelajaran yang dipilih guru seringkali tidak tepat. 

Dalam pembelajaran guru hanya menggunakan presentasi antarkelompok, tidak 

ada variasi untuk meningkatkan keaktifan individu, menyebabkan siswa kurang 

berminat mengikuti pembelajaran yang dilakukan guru.  

Untuk mengatasi hal itu, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah 

dengan memaksimalkan pembelajaran keterampilan bercerita. Upaya 

memaksimalkan keterampilan bercerita siswa, peneliti menggunakan media 

wayang kartun untuk meningkatkan keterampilan bercerita. Pembelajaran dengan 

wayang kartun akan merangsang kreativitas dan keaktifan siswa serta dapat 

digunakan sebagai media yang tepat untuk mengatasi masalah pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia. 

Guru juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah dengan 

memberikan variasi media pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun 

yang dipilih oleh siswa sendiri sehingga dapat memacu pembelajaran agar lebih 

menarik dan tidak membosankan.  Melalui penggunaan wayang kartun yang 

dipilih berdasar imajinasi siswa berkisar tentang kehidupan remaja siswa akan 
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lebih mengerti karena dekat dengan kehidupan siswa serta dapat memotivasi 

siswa untuk mengemukakan pikiran dan perasaannya. Oleh karena itu, diharapkan 

dengan menggunakan media pembelajaran wayang kartun dapat meningkatkan 

keterampilan  bercerita pada siswa kelas VIIA  SMP I Kangkung. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, permasalahan yang akan menjadi 

bahan penelitian yaitu, masalah keinginan siswa untuk memperoleh media 

pembelajaran yang inovatif, aktif dan atraktif, serta kesulitan siswa dalam 

kegiatan bercerita. Dalam hal ini peneliti mengambil aspek keterampilan berbicara 

yakni keterampilan bercerita dengan media wayang kartun. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasar paparan latar belakang diatas, maka fokus rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah peningkatan keterampilan bercerita dengan media wayang 

kartun  siswa kelas VIIA SMP Negeri I Kangkung? 

b. Bagaimanakah perubahan tingkah laku siswa kelas VIIA SMP I Kangkung 

setelah dilakukan pembelajaran bercerita dengan menggunakan wayang 

kartun? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah: 

1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan siswa kelas VIIA SMP I 

Kangkung dalam kegiatan bercerita setelah menggunakan media wayang 

kartun. 

2) Mendeskripsikan perubahan tingkah laku siswa kelas VIIA SMP I 

Kangkung dalam kegiatan bercerita setelah menggunakan media wayang 

kartun. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, baik secara 

teoritis, maupun secara praktis.  

1) Manfaat praktis 

a) Bagi siswa 

Memberikan pengalaman bercerita di depan umum dan siswa dapat 

menerapkan pembelajaran yang lain. Siswa terdorong dan termotivasi 

untuk mempelajari materi, bertanya, dan aktif  dalam kegiatan bercerita 

sehingga diharapkan siswa dapat menerapkan pengalaman ini dalam 

kehidupan di masyarakat. 
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b) Bagi guru 

Dapat memberikan masukan untuk menentukan pendekatan dalam 

melakukan pengajaran sehingga siswa memiliki kompetensi pada materi 

yang diajarkan dan profesionalisme guru dalam masyarakat. 

c) Bagi sekolah 

Mendorong pihak sekolah memotivasi semangat guru untuk 

melakukan penelitian sejenis untuk meningkatkan keterampilan bercerita 

siswa, sehingga dapat meningkatkan kinerja guru dan mutu sekolah akan 

meningkat. 

2) Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini diharapkan memberi manfaat pada 

pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, khususnya 

keterampilan bercerita. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai keterampilan berbicara pada umumnya dan 

keterampilan bercerita pada khususnya bukanlah suatu hal baru dalam dunia 

pendidikan. Mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia telah 

banyak melakukannya. Penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian 

tindakan kelas untuk memperbaiki pelajaran keterampilan berbicara yang selama 

ini berlangsung. Pembelajaran keterampilan berbicara perlu mendapatkan 

perhatian karena keterampilan ini sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari 

dengan keterampilan berbicaralah pertama-tama kita memenuhi kebutuhan 

berkomunikasi dengan orang lain. Keterampilan bercerita merupakan salah satu 

bagian dari keterampilan berbicara untuk menjalin hubungan dengan orang lain. 

Pustaka-pustaka yang mendasari penelitian ini yaitu tulisan-tulisan 

hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Beberapa 

penelitian yang mengengkat permasalahan pembelajaran keterampilan berbicara 

antara lain dilakukan oleh Sumarwati (1999), Mulyantini (2002), Kurniasih 

(2005), Fentiningrum (2005), Alfiah (2006) dan Ekayani (2006). Semua karya 

tersebut merupakan skripsi. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian itu 

peneliti jabarkan sebagai berikut. 
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Tahun 1999, Sumarwati menulis skripsi yang berjudul  Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Siswa Melelui Teknik Bermain Peran di SLTPN 8 Pati. 

Dari hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa teknik bermain peran dapat 

meningkatkan berbicara siswa. Secara kuantitatif hasil penelitian melalui dua 

siklus ini menunjukkan peningkatan sebesar 10,6% untuk aspek kebahasaan dan 

11,6% untuk aspek non kebahasaan. Penelitian ini memberikan kontribusi 

alternatif pembelajaran keterampilan berbicara. 

Kelemahan dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya mengukur kadar 

peningkatan keterampilan bagi siswa saja, tanpa menyoroti perubahan perilaku 

siswa setelah diberikan teknik baru dalam pembelajaran. Dengan demikian, 

respon siswa dalam pembelajaran belum dapat diidentifikasi. Penelitian yang 

dilakukan Sumarwati mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini dari segi 

keterampilan, yaitu keterampilan berbicara. Selain itu ada perbedaan dari segi 

kompetensi yang diteliti. Dalam penelitian tersebut kompetensi yang diteliti yaitu 

tentang bermain peran, sedangkan dalam penelitian ini kompetensi bercerita. 

Selanjutnya pada tahun 2002, penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Bercerita dengan Menggunakan Media Kerangka Karangan pada 

Siswa Kelas IIA SLTPN 21 Semarang telah dilakukan oleh Mulyantini. Dari Hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan terjadi peningkatan keterampilan berbicara siswa 

dengan menggunakan media kerangka karangan. Peningkatan tersebut dapat 

dibuktikan dari hasil penelitian siklus I yaitu siswa mendapat nilai rata-rata 64,63, 

sedangkan pada siklus II siswa mendapat nilai rata-rata 81,05. Hal ini 

menunjukkan peningkatan. Dengan penerapan media kerangka karangan juga 
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dapat mengubah perilaku siswa terhadap keterampilan bercerita ke arah yang 

positif.  Dengan menggunakan media ini siswa tertarik dan merasa terbantu dalam 

proses pembelajaran keterampilan bercerita. 

Hal menarik dalam penelitian ini yaitu adanya variasi penyajian dalam 

proses belajar mengajar. Kerangka karangan dibuat berdasar tema yang disenangi 

siswa, yaitu tentang musik. Kemudian, pada pertemuan berikutnya mengambil 

tema yang lain, yaitu tentang film. 

Meskipun penelitian ini menarik, akan tetapi masih terdapat kekuragan 

dalam penelitan ini, peneliti tidak menggunakan media pembelajaran yang akan 

ditampilkan di depan kelas, siswa bercerita tanpa menampilkan sesuatu yang 

berhubungan dengan cerita yang disampaikan. Siswa hanya membuat kerangka 

karangan yang akan mereka ceritakan. Padahal, dengan menggunakan media 

pembelajaran yang ditampilkan di depan kelas akan dapat menambah ketertarikan 

siswa dalam pembelajaran bercerita khususnya dalam kompetensi bercerita. 

Penelitian yang dilakukan Mulyantini memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Kesamaannya yaitu 

kompetensi yang akan diteliti yaitu peningkatan keterampilan bercerita. 

Perbedaannya yaitu pada penelitian Mulyantini menggunakan media kerangka 

karangan untuk meningkatkan keterampilan bercerita siswa, sedangkan penelitian 

yang dilakukan peneliti menggunakan media wayang kartun. 

Kurniasih (2005) melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Bahasa Jawa Ragam Krama dengan Teknik Berbisik 

Berantai pada Siswa kelas VIII SMP Negeri 11 Tegal tahun ajaran 2003/2004. 
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Penelitian ini membahas  peningkatan teknik pengajaran berbicara dengan bisik 

berantai. Dalam penelitian ini dari prates sampai siklus II nilai rata-rata meningkat 

11,38%. Siswa juga mengalami peningkatan keterampilan berbicara bahasa jawa 

krama dan mengalami perubahan perilaku yaitu dari siswa yang semula sering 

menunjukkan perilaku negatif berubah menjadi positif. 

Penelitian ini hanya memfokuskan pada keterampilan berbahasanya 

saja, tidak ada sasaran langsung yang mengacu pada keaktifan siswa dalam 

mengemukakan gagasan, pikiran ataupun pendapatnya. Permasalahan pada 

penelitian ini kurang spesifik pada faktor cara pembelajaran aktif dan atraktif. 

Dengan demikian, respon siswa dalam pembelajaran belum dapat diidentifikasi. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti lebih menekankan pada cara 

belajar yang aktif dan atraktif dengan menggunakan diskusi disertai permainan 

turnamen yang menantang siswa agar aktif mengemukakan persetujuan, 

sanggahan, dan penolakan pendapatnya.   

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Fentiningrum tahun 2005. 

Skripsinya berjudul Peningkatan Kemampuan Mengungkapkan Kembali Isi 

Cerita Melalui Media Panggung Boneka Pada Siswa Kelas B Taman Kanak-

Kanak Kemala Bhayangkari 22 Kabupaten Batang. Dalam penelitiannya 

disimpulkan bahwa dengan penggunaan media boneka dapat meningkatkan 

kemampuan mengungkapkan kembali isi cerita pada siswa kelas B Taman Kanak-

Kanak Kemala Bhayangkari 22 Kabupaten Batang melalui pembelajaran 

kemampuan berbahasa aspek bercerita. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai 

pada siklus I yang mengalami peningkatan pada siklus II. Pada siklus I dicapai 
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nilai rata-rata 61,93 dengan kategori cukup, sedang pada siklus II dicapai nilai 

rata-rata 76,36 dengan kategori baik. Jika dari kedua nilai rata-rata tersebut 

dipresentasekan, peningkatan kemampuan siswa mencapai angka 23,30%. Selain 

itu, adanya perubahan perilaku siswa bersifat positif. Siswa sudah tidak merasa 

takut atau malu lagi untuk bercerita di depan kelas. Pemahaman siswa terhadap isi 

cerita menjadi lebih baik karena mereka dapat melihat secara langsung objek yang 

dijadikan tokoh dalam cerita sehingga ketika diminta untuk mengungkapkan 

kembali isi cerita siswa tidak terlalu kesulitan. Seluruh siswa pun menyukai media 

panggung boneka yang digunakan sebagai media dalam kegiatan belajar mereka. 

Selain terdapat kelebihan dari penelitian ini, juga terdapat 

kekurangannya. Hal ini bisa dilihat dari proses pembuatan medianya. Pada 

penelitian ini peneliti yang menyediakan media boneka langsung, dalam hal ini 

siswa tidak terjun langsung dalam pembuatan media yang mereka inginkan. 

Mungkin hal tersebut tidak dilakukan mengingat subjek yang diteliti merupakan 

siswa TK, dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti mengarahkan pada 

siswa untuk membuat media wayang kartun sendiri yang mereka inginkan dan 

akan mereka tampilkan. 

Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya yaitu penggunaan alat peraga 

dalam pembelajaran bercerita. Perbedaannya yaitu pada jenis penelitian yang 

diteliti yaitu penelitian Fentiningrum kompetensi yang diteliti yaitu mengenai 

kemampuan kembali mengungkapkan isi cerita, sedangkan penelitian yang 

dilkukan peneliti mengenai kompetensi bercerita, siswa dituntut  untuk dapat 
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bercerita, menuangkan imajinasi cerita mereka kedalam media wayang kartun. 

Selain itu, perbedaan dalam penelitian Fentiningrum dan penelitian ini adalah 

proses pembuatan medianya, sedangkan dalam penelitin ini siswa membuat cerita 

sekaligus membuat media wayang kartunnya sendiri. Jadi, dalam penelitian ini 

siswa benar-benar terjun langsung dan mendalami kompetensi bercerita dengan 

alat peraga. 

Alfiyah (2006) melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan 

Proses Pembelajaran Kompetensi Menceritakan Pengalaman Pribadi siswa Kelas 

VII-B SMP Negeri 5 Semarang Menggunakan Media Foto. Penelitian ini 

membahas masalah bagaimana efektifitas penggunaan media foto dalam 

pembelajaran kompetensi menceritakan pengalaman pribadi. Perubahan tingkah 

laku siswa kearah yang positif yang dapat dilihat bahwa meningkat 10,8%. Hal 

tersebut membuktikan bahwa media foto sangat efektif digunakan dalam 

pembelajaran menceritakan pengalaman pribadi.  

Penelitian yang dilakukan Alfiyah (2006) memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada instrumen tes yang digunakan. 

Tetapi penelitian ini tidak mendorong siswa untuk aktif mengungkapkan 

perasaannya dengan menggunakan alat peraga seperti yang peneliti lakukan. 

Ekayani (2006), dalam penelitiannya Peningkatan Keterampilan 

Mendeskripsikan secara Lisan Binatang-binatang di Sekitar rumah Melalui 

Media Syair lagu Anak-anak pada Siswa Kelas II MI Al-Imam Sekaran 

Gunungpati Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti 

pembelajaran mendeskripsikan binatang-binatang di sekitar rumah melalui syair 
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lagu anak mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari respon positif 

yang ditunjukkan siswa, sebesar 64%. 

Penelitian ini sudah mengarah pada keaktifan berbicara siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. Media syair lagu tentunya disukai anak dan 

memotivasi untuk mengikuti pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan belajar. 

Respon yang ditunjukkan adalah keaktifan dan keantusiasan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini cukup memberikan 

masukan bagi guru bahasa dan sastra Indonesia untuk memilih teknik 

pembelajaran keterampilan berbicara. Teknik yang menarik dan atraktif akan 

mendorong motivasi anak untuk semangat mengikuti pembelajaran. Perbedaan 

yng sangat mencolok dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pemilihan 

objek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan peneliti memilih objek siswa SMP 

sehingga lebih kritis dan guru harus lebih aktif.  

Meskipun penelitian mengenai keterampilan berbicara telah banyak 

dilakukan, peneliti tetap menganggap bahwa penelitian sejenis masih perlu 

dilakukan untuk menemukan berbagai alternatif teknik dalam membelajarkan 

keterampilan berbicara kepada siswa. Hal ini mengingat kenyataan, bahwa 

keterampilan berbicara siswa masih sangat rendah, sangat tidak memuaskan, dan 

masih perlu dicarikan teknik-teknik yang efektif untuk membelajarkan 

keterampilan berbicara siswa. Berpijak pada fenomena di atas, maka peneliti akan 

melakukan penelitian peningkatan keterampilan bercerita dengan media wayang 

kartun. 
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Keunikan penelitian ini dibanding dengan penelitian-penelitian yang 

tersebut yaitu; (1) penelitian ini berfokus pada keterampilan berbicara secara 

khusus, yakni kompetensi bercerita yang merupakan kompetensi dasar dalam 

keterampilan berbicara yang harus dicapai oleh siswa kelas VII SMP, sedang 

penelitian-penelitian tersebut kebanyakan berfokus pada keterampilan berbicara 

secara umum; (2) subjek dalam penelitian ini diambil dari Standar Isi Kurikulum 

Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) SMP kelas VII, yang merupakan kurikulum 

terbaru dalam pendidikan; dan (3) penelitian ini menerapkan pembelajaran dengan 

media yang dibuat serta dipilih oleh siswa sendiri. 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas 

dua siklus. Perlakuan yang diberikan berupa tes kemampuan berbicara yaitu 

kompetensi bercerita. Dalam penelitian ini siswa sesuai dengan imajinasi mereka 

masing-masing sehingga dapat ditampilkan di depan kelas dengan menggunakan 

media wayang kartun. Dalam hal ini siswa dibagi menjadi tujuh kelompok yang 

akan menampilkan cerita dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan imajinasi 

mereka. Pengelompokan dilakukan agar siswa dapat bercerita dalam ruang 

lingkup lebih kecil yang bertujuan agar siswa dapat berlatih sebelum bercerita di 

depan kelas. Dalam kelompok kecil siswa akan lebih leluasa, nyaman, dan lebih 

berani bercerita dan menuangkan ide-ide mereka. Setiap siswa dalam kelompok 

harus mempunyai wayang yang akan mereka tampilkan di depan kelas. Jadi, 

dalam penelitian ini siswa benar-benar terjun langsung dan mendalami 

kompetensi bercerita dengan media wayang kartun. 
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2.1 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hakikat 

berbicara, tujuan berbicara, jenis-jenis berbicara, faktor-faktor penunjang 

efektivitas berbicara, kendala berbicara, keterampilan bercerita, media wayang 

kartun, dan kompetensi bercerita dengan wayang kartun. 

 

2.1.1 Keterampilan Berbicara  

2.1.1.1 Hakikat Berbicara 

Manusia adalah makhluk sosial. Tindakannya yang pertama adalah 

tindakan sosial. Oleh karena itu, di dalam tindakan sosial harus terdapat elemen-

elemen umum yang sama-sama disetujui dan dipahami oleh sejumlah orang yang 

merupakan suatu masyarakat. Untuk menghubungkan sesama anggota masyarakat 

maka diperlukan komunikasi (Tarigan 1983:8). 

Bahasa adalah alat komunikasi yang khusus dilangsungkan dengan 

mempergunakan alat ucap manusia (Keraf 1984:9). Manusia tidak dapat 

dipisahkan dari bahasa dan komunikasi. Setiap waktu, menit, manusia selalu 

berkomunikasi dengan orang lain dalam interaksi sosial. Maka keterampilan 

berbicara adalah keterampilan berbahasa yang paling banyak dipakai oleh 

manusia dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya seperti membaca, 

menyimak, dan menulis. 

Tarigan (1986:1.23) mengatakan bahwa berbicara adalah keterampilan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan. Lain halnya 
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dengan Hendrikus (1990:14) yang menyebutkan bahwa berbicara berarti 

mengucapkan kata atau kalimat kepada seseorang atau sekelompok orang, untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu (misalnya memberikan informasi atau memberi 

motivasi). Berbicara adalah salah satu keterampilan khusus pada manusia. Oleh 

karena itu, pembicaran itu setua umur bangsa manusia. Bahasa dan pembicaraan 

itu muncul, ketika manusia mengungkapkan dan menyampaikan pikirannya secara 

lisan kepada orang lain. 

Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pendapat 

atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik 

secara berhadapan maupun dengan jarak jauh. Berbicara merupakan alat 

komunikasi yang alami antara anggota masyarakat untuk mengungkapkan pikiran 

dan sebagai sebuah bentuk tingkah laku sosial.  

Berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda  yang dapat didengar 

(audible) dan yang kelihatan (visible) yang memanfaatkan sejumlah otot dan 

jaringan otot  tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide-

ide yang dikombinasikan. Keterampilan berbicara sangat penting dimiliki 

seseorang agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penutur dan mitra tutur dalam 

berkomunikasi. Bentuk komunisasi lisan  ini paling banyak digunakan orang 

dalam kehidupan sehari-hari,karena bentuk komunikasi verbal dianggap paling 

sempurna, efisien dan efektif. 

Dengan demikian, pengertian berbicara itu lebih daripada hanya 

sekadar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. Dari berbagai pengertian di atas 

dapat disimpulkan, berbicara adalah suatu alat mengkomunikasikan gagasan-
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gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

sang pendengar atau penyimak. Berbicara merupakan instrumen yang 

mengungkapkan informasi kepada penyimak secara langsung apakah sang 

pembicara memahami atau tidak, baik bahan pembicaraannya maupun para 

penyimaknya, apakah pembicara bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri 

atau tidak pada saat pembicara mengkomunikasikan gagasan-gagasannya dan 

apakah dia waspada serta antusias atau tidak. 

 

2.1.1.2 Tujuan Berbicara 

Menurut Tarigan (1983:15) tujuan utama dari berbicara adalah untuk 

berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, maka 

seyogyanya sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin 

dikomunikasikan; dia harus mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap 

pendengarnya dan dia harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala 

sesuatu pembicara, baik secara umum maupun perorangan. 

Keterampilan berbicara dan kepemimpinan saling mempengaruhi. 

Orang yang berbicara cenderung maju ke depan. Ia juga cepat menarik perhatian 

orang. Ia pun mudah berhubungan, bekerja sama dengan orang lain. Pimpinan 

adalah orang yang dapat menguasai massa, menghimpun pengikut. terampil 

berbicara, dapat bekerja sama dengan orang lain merupakan dua butir persyaratan 

pemimpin yang diidam-idamkan. (Tarigan 1990:88). Jadi, dapat ditarik simpulan 

bahwa tujuan berbicara adalah untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi 

kepada orang lain, dan mempengaruhi orang lain.  



20 

 

2.1.1.3 Faktor-faktor Penunjang Efektivitas Berbicara 

Pengetahuan mengenai ilmu atau teori berbicara akan sangat 

bermanfaat dalam menunjang kemahiran serta keberhasilan seni atau praktek 

berbicara. Itulah sebabnya diperlukan pendidikan berbicara (speech education) 

(Tarigan 1983:21). Keterampilan berbicara menunjang keterampilan berbahasa 

yang lainnya.  

Seorang pembicara yang baik harus mampu memberikan kesan bahwa 

pembicara menguasai masalah yang dibicarakan. Penguasaan topik yang baik 

akan menumbuhkan keberanian dan kelancaran. Selain menguasai topik, seorang 

pembicara harus berbicara (mengucapkan bunyi-bunyi bahasa) dengan jelas dan 

tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian 

pendengar. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seseorang untuk dapat 

menjadi pembicara yang baik. Faktor-faktor tersebut adalah faktor kebahasaan 

dan nonkebahasaan (Arsyad dan Mukti 1988:17). 

1) Faktor kebahasaan 

(a) Ketepatan ucapan 

Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi 

bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang kurang tepat 

dapat mengalihkan perhatian pendengar. Hal ini akan mengganggu 

keefektifan berbicara. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang kurang tepat 

atau cacat akan menimbulkan kebosanan, kurang menyenangkan, kurang 

menarik atau setidaknya dapat mengalihkan perhatian pendengar. 
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(b) Penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai 

Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik, dengan 

penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai akan 

menyebabkan masalahnya menjadi menarik. Tapi jika nada, tekanan 

pembicaraan biasa dan datar-datar saja maka masalah kejemuan akan 

muncul dalam pembicaraan tersebut. 

(c) Pilihan kata (diksi) 

Pilihan kata yang tepat, jelas dan bervariasi akan membuat pendengar 

tertarik dan lebih mudah paham. Pendengar akan lebih mengerti apa yang 

dibicarakan kalau kita menggunakan kata yang sudah dikenal oleh 

pendengar. 

(d) Ketepatan sasaran pembicaran 

Ketepatan sasaran pembicaraan ini menyangkut pemakaian kalimat. 

Seorang pembicara harus mampu menyusun kalimat efektif, kalimat yang 

mengenai sasaran sehingga mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan 

kesan atau menimbulkan akibat. Kalimat yang efektif memiliki 

keterampilan atau tenaga untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan 

pada pikiran pendengar. Kalimat efektif mempunyai ciri-ciri keutuhan, 

kesatuan gagasan, perpautan, pemusatan, perhatian, dan kehematan.  

Ciri keutuhan dapat dilihat jika setiap kata betul-betul merupakan 

bagian yang padu dari sebuah kalimat. Dalam laju kalimat tidak boleh 

diadakan perubahan dari satu kesatuan gagasan kepada kesatuan gagasan 

yang lain yang tidak ada hubungan, atau menggabungkan dua kesatuan 
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yang tidak mempunyai hubungan sama sekali. Perpautan berkaitan dengan 

hubungan antara unsur-unsur kalimat, misalnya antara kata dengan kata, 

frase dengan frase dalam sebuah kalimat. Selain itu, kalimat efektif juga 

harus hemat dalam pemakaian kata, sehingga tidak ada kata yang mubazir. 

2) Faktor nonkebahasaan 

(a) Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku 

Dari sikap wajar pembicara sudah dapat menunjukkan otoritas dan 

integritas dirinya. Sikap ini sangat banyak ditentukan oleh situasi, tempat dan 

penguasaan materi. Sikap ini memerlukan latihan, kalau sudah terbiasa lama-

kelaman rasa gugup akan hilang dan akan timbul sikap tenang dan wajar. 

(b) Pandangan harus diarahkan ke lawan bicara 

Pandangan harusnya diarahkan ke semua pendengar. Jika hanya tertuju 

pada satu arah maka pendengar akan merasa kurang diperhatikan. Banyak 

pembicara ketika berbicara tidak memperhatikan pendengar, tetapi melihat 

ke atas, ke samping, atau merunduk. Akibatnya perhatian pendengar 

berkurang. Hendaknya diusahakan supaya pendengar merasa terlibat dan 

diperhatikan. 

(c) Relevansi dan penalaran 

Dalam menyampaikan isi pembicaraan, seorang pembicara harus 

punya sikap terbuka, dalam arti menerima pendapat pihak lain, bersedia 

menerima kritik, bersedia mengubah pendapatnya kalau keliru. Tetapi 

pembicara juga harus mampu mempertahankan pendapatnya jika 

pendapatnya memang benar. 
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(d) Gerak-gerik dan mimik yang tepat 

Gerak-gerik yang tepat bisa meningkatkan keefektivan berbicara. Hal 

ini dapat menghidupkan komunikasi, artinya tidak kaku. Tetapi jangan 

menggunakan gerak-gerik yang berlebihan, karena bisa saja menjadikan 

pesan kurang dipahami. 

(e) Kenyaringan suara 

Tingkat kenyaringan suara disesuaikan dengan situasi, tempat, jumlah 

pendengar, dan akustik. Nyaring bukan berarti berteriak. Kenyaringan 

suara diatur supaya dapat didengar oleh pendengar dengan jelas. 

(f) Kelancaran 

Bila seorang pembicara lancar berbicara maka akan memudahkan 

pendengar menangkap isi pembicaraannya. Seringkali pembicara terputus-

putus dan diselipkan bunyi-bunyi tertentu misalnya ee, oo, aa dan 

sebagainya. 

(g) Relevansi atau penalaran 

Gagasan demi gagasan haruslah berhubungan dengan logis. Proses 

berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan haruslah logis. Hal ini 

berarti hubungan dalam kalimat-kalimat harus logis dan berhubungan 

dengan topik pembicaraan. 

(h) Penguasan topik 

Pembicaraan yang formal selalu menuntut persiapan, tujuannya untuk 

menguasai topik pembicaraan yang akan disampaikan. Jadi, penguasaan 

topik ini sangat penting, bahkan merupakan faktor utama dalam berbicara. 
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2.1.1.4 Kendala Berbicara 

Berbicara dalam situasi formal, tidaklah semudah yang dibayangkan. 

Walaupun secara alamiah setiap orang mampu berbicara tetapi, berbicara secara 

formal atau dalam situasi formal sering menimbulkan kegugupan sehingga 

gagasan yang dikemukakan tidak teratur (Arsyad dan Mukti 1988:23). 

Kendala berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui 

bahasa lisan yang dipengaruhi rasa cemas karena khawatir, takut, dan gelisah 

(Tarigan 1990:73). Perwujudan kendala berbicara dapat dilihat pada apa yang 

dialami oleh pembicara, antara lain: (a) telapak tangan atau punggung berkeringat, 

(b) nafas terengah-engah, (c) mulut sukar menelan, (d) ketegangan otot dada, 

tangan, leher, dan kaki, (e) tangan dan kaki bergetar, (f) suara bergetar dan paruh, 

(g) berbicara cepat dan tidak jelas, (h) lupa atau hilang ingatan. 

Teknik-teknik untuk menguasai kendala berbicara secara cepat adalah 

memancing hadirin pada permulaan berbicara dengan menceritakan cerita lelucon, 

mengajukan pertanyaan yang memancing reaksi khalayak, atau dengan 

melibatkan hadirin dalam kegiatan dapat menghidupkan pembicaraan. 

2.2.2 Keterampilan Bercerita 

2.2.2.1 Pengertian bercerita 

Dikatakan demikian karena bercerita termasuk dalam situasi informatif 

yang ingin membuat pengertian-pengertian atau makna-makna menjadi jelas. 

Bercerita (storytelling) merupakan keterampilan mendasar yang dimiliki oleh 

setiap orang. Keterampilan ini bersandar pada kemampuan untuk mengingat dan 

berbicara, yang merupakan kemampuan-kemampuan mendasar yang dimiliki di 
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awal tahap perkembangan manusia. Karena sederhananya kemampuan yang harus 

dimilikinya, bercerita dapat dijadikan sarana pengajaran yang praktis dan efektif.  

Bercerita dapat diartikan menuturkan sesuatu hal, misalnya terjadinya 

sesuatu, kejadian yang sesungguhnya terjadi ataupun yang rekaan, atau lakon 

yang diwujudkan dalam gambar. Kegiatan bercerita sangat fungsional. Bercerita 

dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan berupa penjelasan, 

gambaran sesuatu hal, menghibur, dan meningkatkan keterampilan berbicara.  

Interaksi antara pembicara dan pendengar dalam kegiatan bercerita 

berjalan searah. Pembicaranya menyampaikan pesan sedang pendengar menerima 

pesan tanpa dapat berinteraksi langsung kepada pembicara. Oleh karena itu, interaksi 

antara pembicara dan pendengar dalam kegiatan bercerita disebut satu arah. 

Bercerita adalah menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang 

perbuatan atau sesuatu kejadian dan disampaikan secara lisan dengan tujuan 

membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang lain (Bachir 2005:10).  

Bercerita adalah upaya untuk mengembangakan potensi kemampuan 

berbahasa anak melalui pendengaran dan kemudian menuturkannya kembali 

dengan tujuan melatih ketrampilan anak dalam bercakap-cakap untuk 

menyampaikan ide dalam bentuk lisan. Dengan kata lain bercerita adalah 

menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan atau suatu kejadian 

secara lisan dalam upaya untuk mengembangkan potensi kemampuan berbahasa.   

2.2.2.2 Manfaat bercerita  

Menurut (Bachir 2005:11), manfaat bercerita adalah dapat memperluas 

wawasan dan cara berfikir anak, sebab dalam bercerita anak mendapat tambahan 
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pengalaman yang bisa jadi merupakan hal baru baginya. Manfaat bercerita dengan 

kata lain adalah menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi sehingga dapat 

memperluas wawasan dan cara berfikir anak. Ditinjau dari beberapa aspek, 

manfaat bercerita sebagai berikut.  1)  Membantu pembentukan pribadi dan moral 

anak; 2)  Menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi; 3)  Memacu kemampuan 

verbal anak ; 4)  Merangsang minat menulis anak; 5)  Merangsang minat baca 

anak; 6)  Membuka cakrawala pengetahuan anak. 

Cerita bagi anak memiliki manfaat yang sama pentingnya dengan 

aktivitas dan program pendidikan itu sendiri. Ditinjau dari berbagai aspek, 

manfaat tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 

1.  Membantu pembentukan pribadi dan moral anak  Cerita sangat efektif untuk 

mempengaruhi cara berfikir dan cara berperilaku anak karena mereka senang 

mendengarkan cerita walaupun dibacakan secara berulang-ulang. Pengulangan 

imajinasi anak, dan nilai kedekatan guru dan orang tua membuat cerita 

menjadi efektif untuk mempengaruhi cara berfikir mereka.   

2. Cerita mendorong perkembangan moral anak karena beberapa sebab, yaitu 

sebagai berikut.  

a.  Menghadapkan siswa kepada situasi yang mengandung “konsiderasi” yang 

sedapat mungkin mirip dengan yang dihadapi siswa dalam kehidupan.  

b.  Cerita dapat memancing siswa menganalisis situasi, dengan melihat bukan 

hanya yang nampak tetapi juga sesuatu yang tersirat didalamnya, untuk 

menemukan isyarat-isyarat halus yang tersembunyi tentang perasaan, 

kebutuhan dan kepentingan orang lain.   
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c.  Cerita mendorong siswa untuk menelaah perasaan sendiri sebelum ia 

mendengar respon orang lain untuk dibandingkan.  

d. Cerita mengembangkan rasa konsiderasi yaitu pemahaman dan 

penghayatan atas apa yang diucapkan/dirasakan tokoh hingga akhirnya 

anak  memiliki konsiderasi terhadap tokoh lain dalam alam nyata.  

3.  Menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi  

Anak-anak membutuhkan penyaluran imajinasi dan fantasi tentang 

berbagai hal yang selalu muncul dalam pikiirannya. Masa usia pra sekolah 

merupakan masa-masa aktif anak berimajinasi. Tak jarang anak mengarang suatu 

cerita sehingga oleh sebagian orang tua dianggap sebagai kebohongan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebenarnya, imajinasi anak-anak sedang membutuhkan 

penyaluran. Salah satu tempat yang tepat adalah cerita. Anak membutuhkan 

dongeng atau cerita karena beberapa hal:  

a. anak membangun gambaran – gambaran mental pada saat guru 

memperdengarkan kata-kata yang melukiskan kejadian.  

b.  anak memperoleh gambaran yang beragam sesuai dengan latar belakang 

pengetahun dan pengalaman masing-masing.  

c.    anak memperoleh kebebasan untuk melakukan pilihan secara mental.  

d.  anak memperoleh kesempatan menangkap imajinasi dan citraan-citraan cerita: 

citraan gerak, citraan visual, dan auditif.    

4.  Memacu kemampuan verbal anak  

Cerita yang bagus tidak sekedar menghibur tetapi juga mendidik, 

sekaligus merangsang perkembangan komponen kecerdasan linguistik yang paling 



28 

 

penting yakni kemampuan menggunakan bahasa untuk mencapai sasaran praktis. 

Selama menyimak cerita, anak belajar bagaimana bunyi – bunyi  yang bermakna 

diajarkan dengan benar, bagaimana kata-kata disusun secara logis dan mudah 

dipahami, bagaimana konteks dan konteks berfungsi dalam makna. Memacu 

kecerdasan linguistik merupakan kegiatan yang sangat penting. Pernyataan ini 

didukung oleh pendapat sejumlah ahli, bahwa di antara komponen kecerdasan 

yang lain, kecerdasan linguistiklah yang mungkin merupakan kecerdasan yang 

paling universal.  

Cerita mendorong anak bukan saja senang menyimak cerita, tapi juga 

senang bercerita atau berbicara. Anak belajar tentang tata cara berdialog dan 

bernarasi dan terangsang untuk menirukannya. Kemampuan pragmatik 

terstimulasi karena dalam cerita ada negosiasi, pola tindak-tutur yang baik seperti 

menyuruh, melarang, berjanji, mematuhi larangan dan memuji. Memacu 

kemampuan bercerita anak merupakan sesuatu yang penting, karena beberapa 

alasan, yaitu pertama anak memiliki kosa kata cenderung berhasil dalam meraih 

prestasi akademik. Kedua, anak yang pandai berbicara memperoleh perhatian dari 

orang lain. Hal ini penting karena pada hakikatnya anak senang menjadi pusat 

perhatian dari orang lain. Ketiga, anak yang pandai berbicara mampu membina 

hubungan dengan orang lain dan dapat memerankan kepemimpinannya dari pada 

anak yang tidak dapat berbicara. Berbicara yang baik mengisyaratkan latar 

belakang yang baik pula. Keempat, anak yang pandai berbicara akan memiliki 

kepercayaan diri dan penilaian diri yang positif, terutama setelah mendengar 

komentar orang tentang dirinya.    
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2.2.2.3 Kriteria Bercerita 

Cerita yang menarik adalah cerita mengenai diri dan imajinasi 

pendengarnya. Oleh karena itu, penceritaan terhadap anak perlu menggabungkan 

kemapuan melihat realita dan kemampuan berfikir yang bebas,imajinasi yang 

ditambah dengan kelucuan dan hiburan dalam cerita yang disampaikan sehingga 

anak tidak bosan mendengarnya dan dapat membangkitkan imajinasi mereka. 

Disamping itu  seorang guru sebelum menyampaikan cerita terlebih dahulu 

menentukan kriteria-kriteria sebagai berikut.  

1.  Tema  

Tema adalah makna yang terkandung di dalam sebuah cerita. Untuk 

anak usia SMP cerita yang diberikan sebaiknya memiliki tema bebas. Misalnya 

tema ketuhanan, kepahlawanan, moral dan kemanusiaan. Di samping itu, tema 

yang disampaikan hendaknya bersifat tradisional misalnya cerita tentang 

pertentangan baik dan buruk.  

2.  Amanat  

Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh 

pengarang dalam karyanya. Amanat untuk cerita anak – anak harus ada di dalam 

cerita atau dongeng, baik ditampilkan secara eksplisif maupu implisif, baik 

dinyatakan melalui para tokohnya  maupun oleh penceritanya.  

3.  Plot atau alur cerita  

Plot adalah peristiwa-peristiwa naratif yang disusun dalam serangkaian 

waktu.  
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4.  Tokoh dan penokohan  

Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami berbagai peristiwa 

dalam cerita.  

5.  Sudut Pandang  

Sudut pandang merupakan salah satu sarana cerita. Dalam cerita lisan 

untuk anak SMP menggunakan kata “dia” baru sebagai pembawa cerita dituntut 

untuk dapat membawakan dialog dengan baik sehingga katakter tokoh dapat 

diidentifikasi anak.  

6.  Latar  

Latar adalah unsur cerita yang menunjukkan kepada penikmatnya di 

mana dan kapan kejadian-kejadian dalam cerita berlangsung. Cerita anak boleh 

terjadi dalam latar atau setting apapun asal sesuai dengan perkembangan kognisi 

dan moral anak-anak. Adapun setting waktu yang tepat adalah yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan bahasa anak seperti besok dan sekarang.  

7.  Sarana Kebahasaan  

Agar apa yang disampaikan itu sampai kepada penikmatnya yang 

dituju, bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan tingkat usia, sosial, dan 

pendidikan penikmatnya. Bahasa cerita untuk anak-anak ditandai dengan ciri-ciri 

bentuk kebahasaan seperti pilihan kata, struktur kalimat, dan bentuk-bentuk 

bahasa tertentu.  
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2.2.3 Media Pembelajaran 

2.2.3.1 Pengertiaan Media 

Media merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu 

maksud tertentu kepada orang lain yang dimaksudkan agar orang lain dapat dengan 

mudah menangkap isi atau pesan yang ingin kita sampaikan. Definisi lain mengenai 

media adalah sarana penyampaian informasi yang harus diserap pihak yang belajar. 

Dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya media adalah suatu 

alat yang kita gunakan sebagai sarana komunikasi untuk memperjelas arti atau 

maksud pembicaraan kita kepada lawan bicara (Soedjarno, 1982). 

Media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran untuk 

menyampaikan suatu pesan/informasi dari suatu sumber kepada penerimanya 

(Soeparno 1988:1). Proses belajar megajar pada hakikatnya adalah proses 

komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan melalui saluranatau media tertentu 

le penerima pesan. Yang dimaksud alat peraga pendidikan adalah alat-alat yang 

digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan / pengajaran. 

Alat bantu ini lebih sering disebut alat peraga karena berfungsi untuk membantu 

dan meragakan sesuatu dalam proses pendidikan pengajaran. 

Media disusun berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap 

manusia itu diterima atau ditangkap melalui panca indera. Semakin banyak indera 

yang digunakan untuk menerima sesuatu maka semakin banyak dan semakin jelas 

pula pengertian / pengetahuan yang diperoleh. Dengan perkataan lain, media 

dimaksudkan untuk mengerahkan indera sebanyak mungkin kepada suatu objek 

sehingga mempermudah persepsi. 
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Seseorang atau masyarakat di dalam proses pendidikan dapat memperoleh 

pengalaman / pengetahuan melalui berbagai macam media pendidikan. Tetapi 

masing-masing media mempunyai intensitas yang berbeda-beda dalam  membantu 

persepsi seseorang. Lapisan yang paling dasar adalah benda asli dan yang paling 

atas adalah kata-kata. Hal ini berarti bahwa dalam proses pendidikan, benda asli 

mempunyai intensitas yang paling tinggi untuk mempersepsi bahan 

pendidikan/pengajaran. Sedangkan penyampaian bahan yang hanya dengan kata-

kata sangat kurang efektif atau intensitasnya paling rendah. Jelas bahwa 

penggunaan media pembelajaran adalah salah satu prinsip proses pendidikan 

(www. niceceu.com diunduh tanggal 3 maret 2009 pukul 01.00 WIB). 

 

2.2.3.2 Fungsi Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat untuk terjalinnya 

komunikasi yang atraktif dan edukatif. Selain menciptakan suasana belajar yang 

interaktif, dapat juga membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk 

belajar menjadi lebih baik. 

Mengingat begitu pentingnya media bagi anak, maka guru perlu 

dirangsang, didorong, dan bahkan dituntut kreativitasnya untuk dapat membuat/ 

menciptakan sendiri media yang diperlukan. Media pembelajaran merupakan 

bagian integral dari keseluruhan situasi belajar mengajar. Hal ini berarti 

merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan oleh guru dalam 

kegiatan belajar mengajar. 
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2.2.3.3 Hal-hal yang Diperhatikan dalam Pemilihan Media Pembelajaran 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media 

pembelajaran sebagai berikut. 1) Tujuan, media yang diperlukan hendaknya 

menunjang tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan; 2) Ketepatgunaan, 

hendaknya dipilih ketepatgunaan untuk menyampaikan pesan yang hendak 

diinformasikan; 3) Biaya, harusnya seimbang dengan hasil yang diharapkan dan 

bergantung pada dana yang tersedia; 4) Tingkat kemampuan siswa, hendaknya 

sesuai dengan tingkat kemampuan siswa; 5) Ketersediaan; 6) Mutu. 

 

2.2.4 Wayang 

Dalam menyampaikan cerita, biasanya pencerita selalu menggunakan 

media, salah satunya adalah media wayang.  

2.2.4.1 Pengertian Wayang 

 Wayang merupakan sebuah kata bahasa Indonesia (Jawa) asli yang berarti  

bayang  atau bayang – bayang yang berasal dari akar kata ’yang’  dengan 

mendapat awalan ’wa’ menjadi kata wayang.  Kata wayang, hamayang  pada 

waktu dulu berarti: mempertunjukkan (bayangan), lambat laun menjadi 

pertunjukan bayang-bayang kemudian menjadi seni pentas bayang-bayang atau 

wayang (Mulyono, 1983).  

Menurut Darminta (dalam Sagio dan Samsugi 1991:4),  wayang dapat 

diartikan sebagai gambar atau tiruan manusia yang terbuat dari kulit, kayu dan 

sebagainya untuk mempertunjukkan sesuatu lakon atau cerita. Dalam bahasa Jawa 

perkataan wayang artinya wayanganan ( layangan ). 
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Pigeaud (dalam Sagio 1991: 6) menyebutkan bahwa wayang 

merupakan: (1) boneka yang dipertunjukkan (wayang itu sendiri), (2) pertunjukan 

yang dihidangkan dalam berbagai bentuk, terutama yang mengandung pelajaran 

(wejangan).  

Menurut Jasawidagdo (dalam Sagio 1991: 4) arti kata wayang adalah 

ayang-ayang (bayangan), karena yang dilihat adalah bayangan dalam kelir (tabir). 

Disamping itu ada yang mengartikan bayangan angan-angan, yang 

menggambarkan perilaku nenek moyang atau orang yang terdahulu dalam angan-

angan. Oleh karena itu menciptakan segala bentuk apa saja pada wayang 

disesuaikan dengan perilaku tokoh yang dibayangkan dalam angan-angan.  1) 

Dalam Bahasa Indonesia berarti bayang-bayang, samar samar, tidak jelas; 2) 

dalam bahasa Aceh bayang artinya wayangan; 3) dalam bahasa Bugis berarti 

Wayang atau bayang- bayang; 4) dalam Bahasa Bikol ( Jawa Kuno ) 

Menurut Prof. Kern  (dalam Sagio 1991:5) wayang dari asal kata Wod 

dan Yang artinya gerakan yang berulang-ulang, tidak tetap. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa wayang artinya bayangan yang bergoyang, bolak-balik 

(berulang-ulang) atau mondar-mandir tidak tetap tempatnya. 

 

2.2.4.2 Fungsi Wayang  

Di dalam pertumbuhannya fungsi wayang sejak mulai diciptakan 

sampai pada jaman mengalami beberapa perubahan. Wayang pada waktu pertama 

kali diciptakan mempunyai fungsi sebagai alat suatu upacara yang ada 

hubungannya dengan kepercayaan (magic, religius). 
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Nenek moyang kita pada jaman dahulu mempunyai kepercayaan 

bahwa roh orang yang meninggal tetap hidup dan tinggal pada kayu-kayu 

besar,batu-batu besar dan gunung-gunung,serta dapat memberi pertolongan 

kepada mereka yang pandai mengambil hatinya. Cara mengambil hati tersebut 

dengan jalan memberikan saji-sajian dan mengucapkan mantera-mantera yang 

tepat. Roh-roh tersebut tinggal atau bersemayam di gunung atau goa yang angker 

di dekat pintu gerbang desa,di persimpangan jalan yang penting-penting dan lain 

sebagainya. Roh – roh orang besar yang bertuah dan sangat besar. 

 

2.2.4.3 Sejarah Wayang 

Menurut Guritno (dalam Sagio dan Samsugi 2003:1) seperti halnya fungsi 

wayang yang selalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan keadaan 

sosial budaya masyarakat pendukungnya, jenis-jenis wayang inipun juga tidak 

luput dari perkembangannya. Wayang-wayang yang berkembang di Indonesia 

sudah diperkirakan ada,yakni + tahun 930 M, pada masa Jayabaya yang di buat 

diatas daun lontar sampai pada jaman sekarang ini sudah banyak sekali 

macamnya. Sekitar empat puluh macam wayang terdapat di Indonesia, terutama di 

pulau Jawa. 

Menurut Soedarso (dalam Sagio dan  Samsugi 2003: 6) Telah banyak ahli 

di bidangnya masing-masing menguraikan penelitiannya tentang sejarah 

timbulnya wayang. Sebuah analisis menyebutkan bahwa wayang bermula dari 

relief candi. Agar dapat dibawa ke mana-mana dan dikisahkan atau 

dipertunjukkan bentuk-bentuk pada relief itu dikutip dalam bentuk gambar yang 
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dapat digulung. Analisis tersebut didukung oleh kenyataan bahwa memang 

banyak candi yang memuat relief  cerita wayang. Misalnya candi Prambanan 

(dekat Yogyakarta), candi Penataran (Blitar), candi Jago di desa Tumpang, 

Malang, Jawa Timur. Terutama pada candi Jago terdapat bentuk stilasi tokoh-

tokoh dalam relief yang mirip sekali dengan wayang di Bali. Pendukung lain 

analisis ini menunjukkan masih adanya sisa-sisa wayang gulungan kertas yang 

kemudian dikenal dengan sebutan wayang beber di Wonosari, Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Pacitan, Jawa Timur 

Menurut pendapat  Soekotjo (dalam Sagio dan Samsugi, 2003:6) wayang 

merupakan hasil kreasi atau kebudayaan Hindu. Sehingga dengan demikian 

timbul penggunaan istilah asing di dalamnya. Setelah diadakan penelitian secara 

seksama, ternyata merupakan hasil kreasi atau kebudayaan asli orang Jawa 

(bangsa Indonesia). Lakon cerita wayang yang merupakan penggambaran tentang 

sifat dan karakter manusia di dunia. Karena penggambaran (cerita) yang 

mencerminkan sifat–sifat dan karakter manusia secara khas, sehingga banyak 

yang tersugesti. Padahal semua itu hanya semu (bayangan), bukanlah kejadian 

yang sesungguhnya atau nyata. 

 

2.2.4.4 Jenis-Jenis Wayang 

Menurut Encyclopedie Van Nederlands Indie dactie van D.G. Stebbe, ada 

7 jenis wayang. 1) Wayang Purwa; 2) Wayang Gedhog; 3) Wayang Klithik / 

Krucil; 4) Wayang Golek; 5) Wayang Topeng; 6) Wayang Wong/Wayang Orang; 

7) Wayang Beber. 
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Menurut Guritno (dalam Sagio dan Samsugi 2003) macam-macam wayang 

tersebut sesuai urutannya. 1) Wayang Beber; 2) Wayang Purwa; 3) Wayang 

Madya; 4) Wayang Gedog; 5) Wayang Klithik; 6) Wayang Golek; 7) Wayang 

Suluh. 

Suwaryadi (dalam Sagio dan Samsugi 2003) menjelaskan bahwa wayang 

dibagi menjadi dua jenis: 1) Wayang Beber. Beber (dibeber) berarti dibentangkan 

atau diceritakan. Wujudnya gambar berurut lalu diterangkan; 2) Wayang Purwa. 

Wayang Purwa disebut juga wayang kulit, karena dibuat dari kulit hewan. Dari 

wayang purwa ini diturunkan menjadi tiga jenis wayang, yaitu: Wayang Gedog, 

Wayang Klitik, dan Wayang Golek.  

 

2.2.5 Kartun 

2.2.5.1 Pengertian Kartun 

Ensiklopedi americana (dalam www.wawansaplayground.com diunduh 

tanggal 5 mei 2009). Kartun (cartoon dalam Bahasa Inggris) berasal dari bahasa 

Italia, cartone, yang berarti kertas. Kartun pada mulanya adalah penamaan bagi 

sketsa pada kertas alot (stout paper) sebagai rancangan atau desain untuk lukisan 

kanvas atau lukisan dinding, gambar arsitektur, motif permadani, atau untuk 

gambar pada mozaik dan kaca. Namun seiring perkembangan waktu, pengertian 

kartun pada saat ini tidak sekadar sebagai sebuah gambar rancangan, tetapi 

kemudian berkembang menjadi gambar yang bersifat dan bertujuan humor dan 

satir.  
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Sebagai salah satu bentuk komunikasi grafis, kartun merupakan suatu 

gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan 

suatu pesan secara cepat dan ringkas, atau sesuatu sikap terhadap orang, situasi, 

atau kejadian-kejadian tertentu. Kartun biasanya hanya mengungkap esensi pesan 

yang harus disampaikan dan menuangkannya ke dalam gambar sederhana, tanpa 

detail, dengan menggunakan simbol-simbol, serta karakter yang mudah dikenal 

dan dimengerti secara cepat. 

Kartun mempunyai sisi menarik yang memiliki keunggulan lebih 

dibandingkan dengan media komunikasi yang lain. Ketertarikan seseorang 

terhadap kartun menurut penelitian Priyanto Sunarto yang berjudul Metafora 

Visual Kartun Editorial pada Surat Kabar Jakarta 1950-1957 disebabkan dalam 

mengungkapkan komentar, kartun menampilkan masalah tidak secara harfiah 

tetapi melalui metafora agar terungkap makna yang tersirat di balik peristiwa. 

Metafora merupakan pengalihan sebuah simbol (topik) ke sistem simbol lain 

(kendaraan). Penggabungan dua makna kata/situasi menimbulkan konflik antara 

persamaan dan perbedaan, hingga terjadi perluasan makna menjadi makna baru. 

 

2.2.5.2 Sejarah Kartun 

Ensiklopedi americana dalam www.wawansaplayground.com diunduh 

tanggal 5 mei 2009 menyatakan Kartun bisa lahir dan selalu muncul dari 

peristiwa-peristiwa politik yang paling menentukan nasib suatu bangsa. Namun, 

justru ia melukiskannya dengan sangat ringan seraya bergurau dan 

memperoloknya. Ketertarikan seseorang terhadap kartun dibandingkan dengan 
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media yang lain juga dikarenakan simbol-simbol tertentu dalam kartun yang 

menyebabkan kelucuan, selain itu isi kartun di media massa menceriterakan 

kehidupan sehari-hari. 

 

2.2.5.3 Jenis-Jenis Kartun 

Ensiklopedi americana dalam www.wawansaplayground.com diunduh 

tanggal 5 mei 2009 menyatakan bahwa kartun  memiliki dua jenis, yaitu: 

(1) Gag cartoon atau kartun murni, merupakan gambar kartun yang 

dimaksudkan hanya sekadar sebagai gambar lucu atau olok-olok tanpa 

bermaksud mengulas suatu permasalahan atau peristiwa aktual. Kartun 

murni biasanya tampil menghiasi halaman-halaman khusus humor yang 

terdapat di surat kabar atau terbitan lainnya. Satu jaringan pembuat kartun 

murni yang terkenal adalah Kokkang yang karyanya banyak dimuat di 

berbagai terbitan. 

(2) Kartun editorial, merupakan kolom gambar sindiran di surat kabar yang 

mengomentari berita dan isu yang sedang ramai dibahas di masyarakat. 

Sebagai editorial visual, kartun tersebut mencerminkan kebijakan dan garis 

politik media yang memuatnya, sekaligus mencerminkan pula budaya 

komunikasi masyarakat pada masanya. Dewa Putu Wijana dalam 

disertasinya yang mengulas masalah aspek pragmatik dalam kartun, 

menyatakan bahwa kartun editorial merupakan visualisasi tajuk rencana 

surat kabar atau majalah yang membincangkan masalah politik atau 

peristiwa aktual. Oleh karena sifatnya inilah, kartun editorial sering disebut 
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dengan kartun politik. Contoh kartun editoial yang terkenal di Indonesia 

adalah Oom Pasikom di harian Kompas dan Keong di harian Sinar Harapan. 

Beberapa kartunis terkenal yang intens dalam pembuatan kartun editorial 

antara lain Sibarani, G.M. Sudarta, Pramono, Johny Hidanat, Jaya Suprana, 

serta Dwi Koendoro. 

(3) Komik, merupakan perpaduan antara seni gambar dan seni sastra. Komik 

terbentuk dari rangkaian gambar yang keseluruhannya merupakan rentetan 

satu cerita yang pada tiap gambar terdapat balon ucapan sebagai narasi 

cerita dengan tokoh/karakter yang mudah dikenal. Contoh komik kartun 

yang populer pada saat ini adalah komik buatan Jepang. Komik Jepang tidak 

hanya menampilkan cerita anak, tetapi juga drama percintaan yang romantis. 

Komik buatan Jepang saat ini tengah merajai industri perkomikan di 

Indonesia. Mulai dari cerita yang lucu seperi Doraemon, Crayon Shinchan, 

Kobo Chan, cerita laga, seperti Kungfu Boy, Dragon Ball, sampai cerita 

yang berbau romantis. Namun demikian, Indonesia juga memiliki komik-

komik buatan dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya, baik dari segi 

grafis maupun cerita. Beberapa dekade lalu, komik Panji Tengkorak karya 

Hans Jaladara, ataupun Bende Mataram, Gundala, sampai cerita Mahabarata 

pernah menghiasi dunia perkomikan di Indonesia. Pada saat ini 

perkembangan komik lokal cenderung tidak sehebat komik buatan Jepang. 

Komik-komik lokal tersebut masih tetap bertahan pada terbitan secara 

bersambung di koran-koran atau majalah. 
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(4) Karikatur, merupakan perkembangan kartun politik, yaitu gambar lucu yang 

menyimpang dan bersifat satir atau menyindir, baik terhadap orang atau 

tindakannya. Ciri khas karikatur adalah deformasi atau distorsi wajah dan 

bentuk fisik, dan biasanya manusia adalah yang dijadikan sasaran agresi. 

Toety Heraty Noerhadi dalam tulisannya berjudul Kartun dan Karikatur 

sebagai Wahana Kritik Sosial menyatakan bahwa karikatur merupakan 

gambaran yang diadaptasi dari realitas, tokoh-tokoh yang digambarkan 

adalah tokoh-tokoh bukan fiktif yang ditiru lewat pemiuhan (distortion) 

untuk memberikan persepsi tertentu terhadap pembaca. Ia menambahkan 

bahwa perbedaan kartun dan karikatur terletak pada hal ini, yaitu tokoh yang 

digambarkan antara kartun dan karikatur berbeda. Apabila tokoh kartun 

bersifat fiktif, maka tokoh dalam karikatur bersifat tiruan dari tokoh nyata 

yang telah melalui tahap pemiuhan. Dengan demikian akan terwujud 

gambar yang lucu tetapi juga terkandung pesan yang penting, sehingga 

pesan yang hendak disampaikan dalam kartun kepada masyarakat mudah 

untuk diterima. 

 

2.2.5.4 Tujuan Kartun 

Kartun memiliki tujuan, diantaranya: (1) Kartun yang semata-mata sebagai 

hiburan antara lain gag cartoon dan komik.; (2) Kartun yang bertujuan 

menyampaikan pesan kepada para penikmatnya, baik pesan politik, sosial, 

ataupun pendidikan. Misalnya adalah kartun yang ada di surat kabar, khususnya 

kartun editorial, karikatur, dan beberapa komik strip. Kartun yang ada di surat 
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kabar atau terbitan lainnya merupakan salah satu bentuk kartun yang memiliki 

karakteristik sebagai media yang tidak hanya menghibur, tetapi juga cerdas dan 

aktual. 

Keabadian dari kartun disebabkan kartun senantiasa tampil sebagai sebuah 

media yang bersahaja. Ia bisa dibaca oleh siapa saja, dari segala umur dan 

kalangan, dan yang paling penting adalah sifatnya yang menarik dan menghibur. 

 

2.2.6 Wayang Kartun 

Menurut (Bagong Subarjo, 2008) wayang kartun adalah wayang kulit kreasi, 

maka tidak hanya menggunakan wayang kulit klasik tetapi juga kartun yang 

digarap dengan pola garap inovatif. Wayang kartun ditampilkan mempunyai 

bentuk yang tidak lazim. Semua wayang yang dimainkan mempunyai bentuk 

kartunal yang ditampilkan juga mempunyai bentuk lucu, yang sudah dimodifikasi 

berbentuk kartun. Wayang merupakan bagian jenis-jenis drama karena terdiri atas 

cerita dan dialog (Retno 2008:16).  

Dalam hal ini peneliti mengadaptasi wayang purwa, peneliti  menggunakan 

kertas karton. Tokoh yang diangkat penulis sesuai dengan imajinasi siswa. Hal ini 

bertujuan agar siswa mudah dalam menyampaikan cerita. 

Peneliti menyimpulkan bahwa wayang kartun merupakan sejenis wayang 

purwa bagian dari wayang kulit kreasi yang memiliki bentuk kartun dan memiliki 

maksud dan tujuan tertentu dalam pembuatannya, merupakan bagian jenis-jenis 

drama karena terdiri atas cerita dan dialog. 
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2.2.6.1 Kompetensi Bercerita 

Dalam GBPP banyak ditemukan pembelajaran bahasa yang berkaitan 

dengan bercerita. Di luar sekolah pun, kegiatan bercerita banyak pula dilakukan, 

misalnya orang tua bercerita pada anaknya menjelang tidur, menceritakan 

pengalaman, pengamatan atau terjadinya sesuatu kepada orang lain.  

Peningkatan keterampilan bercerita harus melalui latihan bercerita 

yang teratur, sistematis, dan berkesinambungan. Guru harus terampil merancang 

langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran bahasa yang berkaitan dengan 

bercerita. Guru juga harus menilai kegiatan bercerita siswa saat bercerita itu 

sedang berlangsung. Butir-butir penilaian dalam bercerita diarahkan kepada butir-

butir ketepatan isi cerita, jalan cerita, penggunaan bahasa, dan kelancaran 

bercerita.  

Keterampilan bercerita tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran 

berbicara, karena bercerita merupakan salah satu teknik dalam pembelajaran 

berbicara. Sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, pada dasarnya tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa mampu menggunakan bahasa 

Indonesia dalam berbagai peristiwa maupun kebutuhan komunikasi, baik secara 

lisan maupun tulisan serta mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia. 

Pembelajaran bercerita berkaitan dengan pembinaan kemampuan menggunakan 

bahasa secara lisan. Keterampilan bercerita adalah salah satu jenis keterampilan 

yang penting untuk melatih komunikasi. Dengan keterampilan bercerita seseorang 

dapat menyampaikan: (1) berbagai macam cerita; (2) pengungkapan berbagai 
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perasaan sesuai dengan apa yang dialami, dirasakan, dilihat, dibaca, dan (3) 

pengungkapan kemauan dan keinginan membagikan pengalaman yang diperoleh. 

Setiap peristiwa komunikasi akan terjadi interaksi yang bersifat aktif 

dan kreatif antara pencerita dengan pendengar. Pada prinsipnya, strategi belajar 

mengajar bercerita dapat memilih salah satu atau campuran dari strategi secara 

individual, berpasangan kelompok dan klasikal. 

1. Individual 

Strategi individual ini dapat berupa memperkenalkan diri, 

memperkenalkan orang lain, bermain peran, menyamaikan pidato, 

mengemukakan pendapat dalam kelompok atau dalam diskusi kelas, berdebat 

mandiri. 

2. Berpasangan 

Strategi berpasangan ini dapat berupa bercakap-cakap 

mengembangkan dialog, wawancara, berdiskusi tentang puisi atau cerpen, 

melakonkan atau mengisahkan cerita. 

3. Berkelompok 

Strategi berkelompok dapat berupa memerankan atau melakonkan atau 

mengisahkan cerita, bermain peran, berdiskusi, berwawancara, pemecahan 

masalah, berdebat, membentuk lakon atau cerita. 

4. Klasikal 

Strategi klasikal ini dapat berupa bercakap-cakap, berdiskusi, dan rapat 

(Mulyantini 2002:30). 
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Bercerita merupakan salah satu cara untuk mengungkap kemampuan 

berbicara siswa yang bersifat pragmatis. Agar dapat bercerita, paling tidak ada dua 

hal yang dituntut untuk dikuasai siswa, yaitu unsur linguistik (bagaimana cara 

bercerita, bagaimana memilih bahasa) dan unsur ”apa” yang diceritakan. 

Ketepatan, kelancaran, dan kejelasan cerita akan menunjukkan kemampuan 

berbicara siswa 

Bentuk-bentuk keterampilan bercerita sama dengan keterampilan 

berbicara yaitu: bercerita, bertanya jawab, berpidato dalamberbagai kesempatan, 

berkhotbah, berdiskusi, berdebat, berwawancara, bercakap-cakap, bertegur sapa, 

berkampanye, meminta, mempromosikan, memperkenalkan, membawakan acara, 

memimpin rapat, memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan usul, 

menyampaikan permintaan maaf, komentar olahraga, meliput berita, melaporkan, 

memperkenalkan diri, bertanya tentang suatu informasi, menyampaikan 

ide/gagasan, mengungkapkan perasaan, menyatakan keinginan/kehendak, 

menerima/menyetujui pendapat orang lain, memberikan kritik, saran, usul, 

memberikan petunjuk, meminta bantuan, menolak bantuan, menyampaikan pesan, 

memerintah, merayu, marah, mengucapkan selamat, memberikan pujian, dan 

berbicara lewat telepon.  

 Prinsip yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bercerita yaitu: 

a. memberikan latihan berbicara sebanyak-banyaknya, karena untuk menguasai 

suatu keterampilan perlu latihan praktik yang dilaksanakan secara teratur dan 

terarah. Jadi, siswa tidak cukup hanya menguasai teori bercerita melainkan 



46 

 

mereka harus berlatih menerapkan teori tersebut dalam kondisi sealamiah 

mungkin; 

b. latihan bercerita harus merupakan bagian integral dari program pembelajaran 

sehari-hari. Karena itu, adanya koordinasi antara guru mata pelajaran lain 

dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam hal ini memberikan 

kesempatan berlatih berbicara dalam suatu komunikasi yang wajar, dan 

c. menumbuhkan kepercayaan diri. Salah satu hambatan yang dihadapi siswa, 

terutama siswa pemula adalah kurangnya rasa percaya diri. Latihan bercerita 

yang secara teratur sangat berguna bagi pembinaan rasa percaya diri pada 

siswa tersebut. 

Hal yang selanjutnya setelah prinsip keterampilan bercerita yang 

dimiliki oleh seorang pencerita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan 

baik sebelum memberanikan diri bercerita di depan kelas. Sedikitnya ada tiga hal 

penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu: (1) orang yang bercerita; (2) 

keseluruhan cerita, dan (3) pengaturan tempat dan suasana. 

Berikut ini akan diuraikan satu persatu ketiga hal penting di atas. 

1) Orang yang bercerita 

Orang yang bercerita adalah orang yang membawakan cerita atau 

pencerita. Dalam hal ini yang menjadi pencerita adalah siswa yang terbentuk 

dalam suatu kelompok. Sebagai pencerita haruslah memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: (a) Penampilan. Meskipun bukan yang utama, penampilan tetap harus 

dijaga. Pencerita harus tampak rapi, bersih, mengenakan baju yang pantas dan 

membuatnya merasa nyaman serta mudah bergerak, bersikap wajar dan rileks; (b) 
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Gerakan tubuh. Gerakan tubuh harus dijaga supaya tidak mengalihkan perhatian 

pendengar dari fokus cerita. Beberapa orang memiliki kecenderungan melakukan 

gerakan-gerakan yang mengganggu tanpa disadarinya; (c) Ekspresi. Idealnya 

pandangan mata mengarah pada mata pendengar, asal jangan menatap dengan 

terlalu tajam atau melihat pada pendengar tertentu saja. Dalam bercerita, 

gunakanlah ekspresi muka (takut, marah, benci,senang). Ubahlah tekanan suara 

(berat, ringan), kecepatan suara (cepat, lambat), dan volume suara (keras, kecil) 

serta bentuk suara (gagap, serak). Perhatikan setiap jeda kalimat; (d) Pilihan kata. 

Pilihan kata harus tepat, dan disinilah letak penting persiapan yang matang. Dalam 

bercerita pilihlah kata-kata dan pakailah bahasa yang sederhana menurut tingkatan 

pemahaman pendengar dan hindari istilah yang sulit. 

2) Keseluruhan cerita 

Keseluruhan cerita yang dimaksud adalah bagian-bagian cerita yang 

hendaklah diperhatikan oleh pencerita sebelum memulai bercerita. Pada bagian ini 

terdiri dari pendahuluan, perubahan, fokus, dan penutup. Kemudian masing-

masing bagian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: (a) pendahuluan. Bagian 

ini sangat menentukan keberhasilan seluruh cerita, karena merupakan peristiwa 

penting untuk mengikat perhatian pendengar. Pendahuluan harus dibuat semenarik 

mungkin sehingga menimbulkan rasa ingin tahu pendengar. (b) perubahan. 

Meskipun telah dipersiapkan dengan matang, tidak menutup kemungkinan akan 

terjadi perubahan saat menyampaikan cerita, misalnya, ada pendengar yang 

memotong cerita dengan pertanyaan dan mungkin berbicara sendiri. Disini 

pencerita dituntut untuk menyelamatkan situasi dengan berbagai cara, termasuk 
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dengan menggunakan situasi yang sedang berkembang sebagai bahan cerita; (c) 

fokus. Hindarilah menyisipkan ajaran moral lain di dalam cerita, selain akan 

mengaburkan cerita utama, juga akan membuat cerita utama kehilangan daya 

tariknya; (d) penutup. Cerita harus di akhiri dengan situasi yang membuat 

pendengar menahan nafas serta menentikannya. Begitu sampai pada klimaks, 

segera diakhiri karena jika terlalu panjang akan membuat pendengar merasa jenuh 

dan letih. 

3) Pengaturan tempat dan suasana 

Cerita dapat disampaikan dimana saja, yang penting pastikan bahwa setiap 

pendengan memiliki pandangan yang jelas (tidak terhalang) pada pencerita yang 

akan menyampaikan cerita. 

Bercerita merupakan keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif. 

Dengan demikian, bercerita menjadi bagian dari keterampilan berbicara. 

Keterampilan bercerita sangat penting bagi penumbuhkembangan keterampilan 

berbicara bukan hanya sebagai keterampilan berkomunikasi, melainkan juga 

sebagai seni. Dikatakan demikian karena mbercerita memerlukan kedua 

keterampilan berbicara tersebut.  

Berdasarkan sarana yang digunakan oleh bercerita, syarat-syarat yang 

perlu diperhatikan sebagai pencerita dapat diuraikan secara garis besar sebagai 

berikut. 

1). Syarat Fisik 

Pencerita harus mampu menggunakan penghasil suara secara lentur 

sehingga dapat menghasilkan suara yang bervariasi. Ia sama halnya dengan 



49 

 

dalang. Ia harus mampu menyuarakan peran apapun dan adegan apapun. Suatu 

ketika ia dapat berperan, misalnya, sebagai pejabat. Berkenaan dengan perannya 

itu, ia harus mampu menghasilkan suara yang mantap dan bulat sehingga 

terdengar berwibawa. Namun, dalam suatu adegan mungkin sang pejabat itu harus 

bersuara dengan geram karena sangat marah dan kecewa. Nah, untuk 

menampilkan adegan tersebut ia harus mampu menghasilkan suara yang sesuai 

dengan tuntutan peran itu. Pada kesempatan lain mungkin ia harus memerankan 

nenek atau kakek yang kondisi fisiknya sangat susah. Ia pun harus mampu 

menghasilkan suara yang sesuai dengan peran itu pula. Jadi, jelas bahwa ia harus 

mempunyai kelenturan suara. Pencerita harus mampu menggunakan penglihatan 

secara lincah dan lentur sesuai dengan keperluan. Jika bercerita di hadapan 

pendengar, ia harus menggunakan mata untuk kepentingan ganda. Pertama, mata 

digunakan untuk memperkuat mimik. Kedua, sarana itu digunakan pula untuk 

berkomunikasi dengan pendengar. Jika akan bercerita dengan membacakan 

naskah, ia harus mempelajari naskah.  

2). Syarat Mental dan Daya Pikir 

Bercerita berkaitan dengan seni mengolah suara untuk menghasilkan suara 

yang indah didengar. Pencerita harus berpikiran cerdas dan kreatif. Kecerdasan 

diperlukan karena pencerita harus dapat menafsirkan isi (naskah) dongeng secara 

tepat. Ia tidak boleh menafsirkan isi (naskah) dongeng sesuai dengan kehendaknya 

tanpa memperhatikan ide dasar (naskah) dongeng. Dan untuk penelitian ini 

pembuat ide adalah pembuat cerita itu sendiri. Dengan kecerdasannya juru wicara 

dapat mengelompok-ngelompokkan kata, frasa dan kalimat sehingga ide (naskah) 
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dongeng secara utuh benar-benar dikuasainya dengan baik. Kreativitas diperlukan 

ketika bercerita. Ia harus mampu secara kreatif bercerita sehingga menarik.  

Cara bercerita; (1) Kuasai isi cerita; (2) Penguasaan panggung; (3) Bercerita 

dengan runtut dan jelas; (4) Intonasi jelas dan tepat; (5) Ekspresi sesuai dengan isi 

cerita; (6) Gunakan media yang sesuai. 

Rasa percaya diri dapat memantapkan mental pencerita. Ia harus mampu 

menggunakan lafal dan intonasi yang benar dan indah. Benar berarti sesuai 

dengan kaidah, sedangkan indah berarti memperdengarkan nilai yang menyentuh 

aspek keindahan di telinga dan juga pada imajinasi.  Keterampilan berbicara 

diperlukannya ketika ia harus melakukan dialog sebab di dalam cerita ada dialog 

antara pemeran yang satu dan pemeran yang lain.  

Pelatihan yang dilakukan oleh pencerita tidak hanya di tempat-tempat 

khusus, misalnya, sanggar atau padepokan, tetapi juga dalam kehidupan nyata. 

Pelatihan itu dilakukannya tanpa mengenal batas ruang dan waktu. 

1) Pelatihan Fisik: Olah Kelenturan Tubuh secara Umum 

Mengolah kelenturan tubuh secara umum dilakukan dengan berbagai cara, 

hal ini dilakukan agar gerakan siswa dalam bercerita dapat lentur dan gerakan 

tangan tidak mengganggu proses dia bercerita. 

2) Pelatihan Olah Vokal/ Pernafasan 

         Yang dimaksud degan pelatihan olah vokal/pernafasan di sini adalah 

melakukan kegiatan yang bersifat melatih sehingga diperoleh keterampilan 

bercerita dengan benar dan indah. Dengan demikian, alat ucap yang menghasilkan 

bunyi-bunyi bahasa secara keseluruhan, baik vokal (dalam arti bunyi-bunyi 
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bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan), semi vokal, diftong, maupun konsonan 

harus memperoleh perhatian secara intensif. 

    Pengenalan terhadap tokoh mencakupi tiga dimensi, yaitu (1) fisiologis, 

(2) sosiologis, dan (3) psikologis. Yang termasuk dimensi fisiologis di antaranya 

adalah jenis kelamin, umur, dan postur tubuh. Yang termasuk dimensi sosiologis 

di antaranya adalah pergaulan, status sosial, dan aktivitas sosial. Yang termasuk 

dimensi psikologis di antaranya adalah cita-cita, masa lalu, dan wataknya. Jadi, 

pengenalan terhadap pemain lain tidak hanya sebatas mengenal nama.  

Bercerita merupakan salah satu bentuk kemampuan berbicara. Demikian 

pula Kompetensi Dasar (KD) bercerita, materi kelas VII ini tentunya berdasar 

pada pengertian kemampuan berbicara, yaitu kemampuan mengomunikasikan 

pikiran dan perasaannya yang berkembang terhadap media. Dengan kata lain, 

kemampuan mendeskripsikan media pembelajaran dengan bahasa yang santun, 

pilihan kata menarik, serta dalam penyampainnya lancar sehingga orang lain dapat 

memahami isi pembicaraan, bahkan tertarik dan menyetujui materi yang 

disampaikan. 

Namun dalam pembelajaran biasanya pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan konvensional mengakibatkan minimnya pemahaman siswa tentang 

teknik bercerita yang baik. Hal tersebut mengindikasikan belum adanya proses 

kerja yang terstruktur/sistematis. Sehingga bermuara pada ketidaktuntasan 

pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia terutama dalam Meningkatkan 

Kemampuan Bercerita Siswa. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran keterampilan bercerita, menuntut siswa kelas VII SMP 

agar menguasai kompetensi mengekspresikan perasaan dan pikiran sesuai dengan 

imajinasi serta pengalaman pribadinya. Siswa dapat berbicara di dalam tim 

maupun di depan kelas dengan berbagai macam ide.  

Pemilihan aspek keterampilan mengekspresikan perasaan dan pikiran 

dalam penelitian ini dikarenakan penguasaan keterampilan mengekspresikan 

perasaan dan pikiran dengan kegiatan bercerita siswa masih rendah, dan siswa 

kurang aktif untuk mengemukakan pikiran dan perasaannya di depan umum. 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran salah satunya ditentukan oleh pemilihan 

media yang tepat, dalam hal ini peneliti menggunakan media pembelajaran 

wayang kartun, dengan wayang kartun ini siswa dapat belajar mengemukakan 

perasaan dan pikirannya dengan bermain wayang kartun. 

Pembelajaran keterampilan mengekspresikan perasaan dan pikiran 

dengan menggunakan media wayang kartun, siswa diminta untuk menceritakan  

hal-hal atau masalah-masalah yang dianggap menarik berkisar pada lingkungan 

kehidupan siswa. Wayang kartun adalah sebuah permainan monolog siswa dalam 

menceritakan suatu hal, siswa memainkan wayang kartun dengan berdialog 

antaranggota kelompoknya. Dari setiap kelompok dipilih mana yang paling baik 

yang akan dipentaskan di depan kelas dan dari perwakilan kelompok ditentukan 

satu yang terbaik yang akan diberikan penghargaan. 

Pembelajaran dengan media wayang kartun dapat memotivasi siswa 

agar aktif mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan bercerita, karena 
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media ini dapat membuat siswa yang enggan untuk bercerita dapat bermain 

dengan cara monolog. Dalam permainan wayang kartun ekspresi seorang 

pencerita memang tidak begitu di perhatikan, sehingga anak yang tidak dapat 

bercerita di depan umum dapat ditutupi oleh wayang kartun yang dimainkannya. 

Wayang kartun itu pun dibuat berdasarkan imajinasi anak atau pengalaman 

pribadi anak sesuai dengan perasaannya. Bercerita dikaitkan dengan wayang 

kartun dapat melatih siswa berpikir secara kritis, imajinatif dan kreatif, serta 

penyampaian ceritanya kepada orang lain dapat menjadi lebih menarik dari 

sekedar bermain monolog. 

Agar proses pembelajaran bercerita dapat berjalan dengan baik maka 

dalam pembelajaran bercerita guru harus menggunakan media penyajian 

pembelajaran bercerita yang variatif serta sesuai dengan pembelajaran yang 

dilakukan. Salah satunya dengan menggunakan media wayang kartun karena 

dengan media wayang tersebut dapat menarik perhatian dan minat siswa dalam 

pembelajaran bercerita. Media wayang kartun juga berfungsi untuk membantu 

siswa  memperoleh kemudahan ketika bercerita, karena dengan bantuan wayang 

kartun sebagai media akan membangkitkan ide-ide siswa yang tertuang dalam 

sebuah cerita yang akan mereka ceritakan di depan kelas. Mereka juga tidak akan 

canggung lagi bercerita menggunakan wayang kartun karena mereka tidak 

bercerita langsung menghadapi siswa-siswa lain melainkan dengan media wayang 

mereka merasa menjadi tokoh dalam pewayangan tersebut. 

Hal itu dilakukan agar pembelajaran bercerita tidak monoton dan lebih 

bervariasi. Oleh karena itu peneliti menggunakan media wayang dalam 
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pembelajaran bercerita yang akan dilakukan sehingga tidak membosankan bagi 

siswa. 

Pembelajaran keterampilan bercerita melalui media wayang kartun 

yang dilakukan oleh peneliti diharapkan agar semua masalah pembelajaran 

bercerita dalam kelas dapat teratasi. 

Guru harus bisa menciptakan suasana pembelajaran bercerita yang 

menarik agar siswa antusias dalam kegiatan pembelajaran itu. Biasanya alur 

bercerita siswa kurang runtut dalam penyampaiannya. Sehingga, guru meminta 

siswa membuat kerangka ceritanya terlebih dahulu ketika ingin memulai bercerita. 

Agar siswa merasa tertarik meka peneliti memberikan penjelasan tentang manfaat 

dan tujuan berbicara khususnya bercerita. Selain itu, peneliti menyajikan faktor 

penentu keberhasilan bercerita serta pemilihan bahan yang sesuai. Semua hal 

tersebut diharapkan akan meningkatkan keterampilan bercerita siswa. Skema 

tentang kerangka berpikir ini akan disajikan sebagai berikut. 
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2.4 Hipotesis Tindakan  

Hipotesis penelitian tindakan kelas ini adalah keterampilan bercerita 

siswa kelas VIIA SMP I Kangkung dengan menggunakan media wayang kartun. 

Aktivitas siswa kelas VII SMP I Kangkung dalam kegiatan belajar mengajar juga 

mengalami perubahan ke arah yang lebih baik setelah dilakukan pembelajaran 

dengan menggunakan media wayang kartun. 

Latar Belakang: 
1. Pentingnya keterampilan 

berbicara 
2. Pentingnya keterampilan 

bercerita 
3. Rendahnya keterampilan 

bercerita 
4. Efektifitas media wayang 

kartun 

Teori: 
1. Berbicara 
2. Bercerita 
3. Media  wayang kartun 

berfungsi untuk  membantu 
siswa memperoleh 
kemudahan ketika bercerita 

Rumusan masalah: 
Peningkatan keterampilan 
bercerita dengan menggunakan 
media wayang kartun 

Hasil: meningkatnya keterampilan 
bercerita dengan media wayang 
kartun 

Metode: 
1. Media wayang dibuat oleh siswa 
2. Siswa berkelompok untuk membuat 

suatu cerita yang menarik 
3. Siswa bermonolog bercerita di depan 

kelas dengan menggunakan media 
wayang kartun 

4. Penialian berdasar hasil tes dan non tes 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Desain Penelitian  

Proses penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan 

hasil belajar yang maksimal pada keterampilan bercerita. Penelitian ini berusaha 

mengaji, merefleksi secara kritis dan kolaboratif suatu rencana pembelajaran 

terhadap kinerja guru, interaksi antarguru, interaksi antara guru dengan siswa, 

serta interaksi antarsiswa dalam kelas. Metode penelitian tindakan kelas ini 

menekankan pada suatu kajian yang benar-benar dari situasi alamiah di kelas. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus, tiap siklusnya 

terdiri dari empat tahap, yaitu: 1) perencanaan, 2) tindakan, 3) observasi, dan 4) 

refleksi. Proses kegiatan tindakan yang peneliti lakukan adalah bertolak dari 

permasalahan yang akan dipecahkan, kemudian peneliti merencanakan suatu 

tindakan untuk memecahkannya. 

 Permasalahan yang muncul pada siklus I merupakan permasalahan 

yang harus dipecahkan pada siklus II. Selanjutnya kegiatan dimulai pada siklus II, 

yakni perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi dengan perubahan-perubahan 

yang muncul pada siklus I. Proses penelitian tindakan kelas ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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 1. Perencanaan 1. Perencanaan 

 

 

4. Refleksi    2. Tindakan 2. Tindakan 

                                                           4. Refleksi 

  

                       3. Pengamatan 3. Pengamatan 

 

 Secara lebih rinci kegiatan-kegiatan tiap siklus penulis sampaikan pada 

bagian berikut ini: 

 

3.1.1 Proses Pelaksanaan Siklus I 

 Proses pelaksanaan pada tahap I atau siklus I terdiri ini terdiri atas: 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

 Tahap perencanaan adalah tahap penyusunan rencana kegiatan dengan 

menentukan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan 

penelitian terhadap masalah keterampilan berbicara, khususnya keterampilan 

bercerita yang tergolong masih rendah. Upaya untuk mengatasi masalah 

tersebut yaitu dengan menggunakan media wayang kartun. 

 Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan: 1) menyusun rencana 

pembelajaran sesuai dengan tindakan yang akan dilaksanakan, 2) membuat 

perangkat pembelajaran, yaitu berupa rencana pelaksanaan pembelajaran dan 

Siklus II Siklus I 
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berkolaborasi dengan guru untuk merencanakan Standar Ketuntasan Belajar 

Minimum (SKBM) yaitu sebesar 65, 3) menyusun instrumen penelitiaan yang 

akan digunakan, yaitu pedoman tes perbuatan, pedoman pengamatan atau 

observasi, pedoman wawancara,  jurnal, sosiometri, dokumentasi foto, dan 

dokumentasi video, 6) mempersiapkan materi yang akan diajarkan. 

 

3.1.1.2 Tindakan  

 Pada tahap ini dilakukan tindakan yang telah disusun dalam rencana 

pembelajaran. Materi pembelajarannya adalah bercerita, siswa diminta 

bercerita sesuai dengan pikiran dan perasaan mereka untuk ditampilkan di 

depan kelas secara individu dengan menggunakan media wayang kartun yang 

sebelumnya siswa buat sendiri. Pada tahap awal pembelajaran siswa diberikan 

apersepsi untuk mengungkap pengetahuan siswa mengenai kegiatan bercerita. 

Kemudian, guru memberikan penguatan dan guru menjelaskan tujuan dalam 

pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun. 

 Guru menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan bercerita. Kemudian guru 

menjelaskan tentang tugas siswa. Awalnya, siswa diminta untuk menuangkan 

ide-ide mereka kedalam sebuah cerita dengan kerangka pikiran tentang 

jalannya cerita setelah membuat wayang kartun sesuai imajinasi mereka. 

Kemudian, satu per satu siswa yang akan bercerita dengan kerangka cerita 

yang telah dibuatnya di depan kelas menggunakan media wayang kartun. 

 Selanjutnya, pada kegiatan bercerita guru memotivasi siswa agar 

proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan semua siswa terlibat, 
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karena kemampuan bercerita siswa akan dinilai dari kegiatan ini. Guru juga 

menginformasikan aspek-aspek yang dinilai. Setiap penampilan berakhir guru 

memberikan penguatan terhadap hasil cerita yang disajikan. Kemudian, siswa 

bersama guru mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil belajar pada hari 

itu. Namun, sebelum menutup pelajaran guru memberikan reward atau hadiah 

kepada siswa yang berani tampil bercerita dengan baik di depan kelas. Lalu, 

guru menutup pertemuan.   

  

3.1.1.3 Observasi atau Pengamatan 

 Observasi dilakukan oleh peneliti pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Selain menyampaikan materi dan tes perbuatan peneliti juga 

mengamati perilaku siswa dalam proses pembelajaran. Pengambilan data 

dilakukan melalui tes dan nontes.  

  Pengambilan data nontes dilakukan dengan cara pengamatan atau 

observasi dengan menggunakan pedoman observasi. Aspek yang diobservasi 

adalah antusias siswa dalam membuat wayang kartun, antusias siswa 

mengemukakan perasaan dan gagasan saat bercerita, antusias siswa 

memainkan media wayang kartun, antusias siswa saat mendengarkan 

penjelasan dari guru, antusias siswa saat bercerita di dalam kelompoknya, dan 

antusias siswa dalam pembentukan kelompok. Selain itu data nontes dilakukan 

dengan cara wawancara, jurnal, dan sosiometri yang dilakukan diluar kegiatan 

pembelajaran. 
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 Peneliti mencatat siswa yang aktif, siswa yang pasif, siswa yang 

kurang memperhatikan materi proses pembelajaran mengekspresikan pikiran 

dan gagasan. Tahap ini sangat penting dan membutuhkan pengamatan yang 

teliti karena akan memberikan masukan pada perbaikan siklus selanjutnya.  

 

3.1.1.4 Refleksi 

Setelah proses tindakan siklus I berakhir, peneliti melakukan analisis 

mengenai hasil tes perbuatan, observasi, wawancara, jurnal, sosiometri, 

dokumentasi foto, dan dokumentasi video. Hasil analisis tersebut digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar keterampilan berbicara siswa, bagaimana 

sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran dan kendala apa yang ditemui guru 

dan siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil analisis 

tersebut dilakukan refleksi yang meliputi: 1) pengungkapan sikap siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar, 2) keterampilan berbicara siswa pada siklus I dan 

3) pengungkapan tindakan dan kesesuaian rencana dengan pelaksanaan 

rencana pembelajaran yang dilakukan peneliti selama proses pembelajaran.  

Jika data yang diperoleh menunjukkan sebagian besar siswa tertarik 

dengan pembelajaran keterampilan bercerita dengan media wayang kartun  

maka siswa dianggap telah memahami pembelajaran bercerita. Namun, jika 

ada siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran perlu ditingkatkan 

kedisiplinan dalam proses pembelajaran. 

Refleksi dilakukan oleh peneliti dan guru kelas setelah selesai 

melakukan proses tindakan dan pengamatan. Hasil refleksi dijadikan sebagai 
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bahan masukan dalam menetapkan langkah selanjutnya, yaitu pada siklus II. 

Apabila ada kekurangan dalam siklus I, maka hasil tersebut digunakan sebagai 

bahan perbaikan pada siklus II, apabila ada kemajuan, maka akan 

dipertahankan, ditingkatkan, dan dikembangkan.  

Dengan adanya refleksi, maka kesulitan-kesulitan dan permasalahan 

siswa terhadap pelajaran bercerita dapat diketahui dan selanjutnya 

permasalahan tersebut dapatr dicarikan jalan keluar.  

 

3.1.2 Prosedur Tindakan Siklus II 

 Proses tindakan siklus II kelanjutan dari siklus I. Langkah-langkah 

yanh dilakukan dalam siklus II sama dengan langkah siklus I. perbedaannya 

terletak pada sasaran kegiatan, untuk melanjutkan tahap berikutnya, yaitu kegiatan 

bercerita menggunakan media wayang kartun. Proses pelaksanaan pada siklus II 

terdiri ini terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.1.2.1 Perencanaan 

 Perencanaan yang dilakukan adalah memperbaiki perencanaan yang 

telah dilakukan pada siklus I. perbaikan tersebut terdapat pada rencana 

pembelajaran, pembentukan kelompok, penerapan cara memainkan wayang 

kartun agar lebih dipahami oleh siswa, dan pendalaman materi atau 

menghubungkan cerita dengan memainkan wayang. Pembentukan kelompok 

pada siklus II ini berdasarkan pada hasil atau skor yang diperoleh siswa pada 

siklus I. Siswa yang mendapatkan skor tinggi digabungkan dengan siswa yang 

memperoleh skor tinggi, siswa yang memperoleh skor sedang digabungkan 
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dengan siswa yang memperoleh skor sedang, dan siswa yang memperoleh 

skor rendah digabungkan dengan siswa yang memperoleh skor rendah. 

 Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan: 1) menyusun rencana 

pembelajaran sesuai dengan tindakan yang akan dilaksanakan, 2) membuat 

perangkat pembelajaran, yaitu berupa rencana pelaksanaan pembelajaran, dan 

teks yang terdapat permasalahan yang harus dipecahkan siswa, 3) menyusun 

instrumen penelitiaan yang akan digunakan, yaitu pedoman tes perbuatan, 

pedoman pengamatan atau observasi, pedoman wawancara, jurnal, sosiometri, 

dokumentasi foto, dan dokumentasi video, 4) mempersiapkan materi yang 

akan diajarkan. 

 

3.1.2.2 Tindakan 

 Tindakan yang ada pada siklus ini adalah guru memberikan apersepsi 

untuk menggali pengetahuan siswa dan mengingat pembelajaran pada siklus I, 

dan mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialami pada siklus I. Pada 

tahap ini dilakukan tindakan yang telah disusun dalam rencana pembelajaran 

yang telah diperbaiki setelah melihat kekurangan dari silkus I. Materi 

pembelajarannya masih sama dengan siklus I yakni  bercerita dengan media 

wayang kartun sesuai dengan pikiran dan perasaan siswa.  

 Pada siklus II guru mengumumkan perolehan skor tertinggi pada 

kegiatan bercerita pertama. Kemudian guru membentuk kelompok yang 

beranggotakan 6 siswa untuk mempermudah penilaian dan supaya tidak 
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menghabiskan waktu, kelompok ditentukan oleh guru berdasarkan pada skor 

yang telah didapatkan pada siklus I.  

 Pada tahap awal siswa menyiapkan media, berupa wayang kartun, dan 

mengkondisikan siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran bercerita 

menggunakan media wayang kartun. Kemudian guru menjelaskan tentang 

tugas dari masing-masing anggota kelompok, dan aturan permainan wayang 

kartun. Setelah penyajian selesai, guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanggapi. 

 Guru meminta siswa siswa untuk berkelompok sesuai dengan 

pembagian kelompok yang telah ditentukan berdasarkan nilai atau penyajian 

sebelumnya, kemudian menempati tempat kelompoknya. Media wayang 

kartun merupakan media pembelajaran yang menuntut siswa agar aktif dan 

atraktif. Tidak hanya anak-anak yang aktif saja yang menjadi sasaran, tetapi 

anak yang pasif sangat dimotivasi agar dapat mengikuti permainan, karena 

tipe anak harus mendapatkan kartu skor untuk nilai mereka. Di dalam 

memainkan wayang kartun, bukan hanya satu orang saja yang memainkannya. 

Akan tetapi, setiap anggota memainkannya dan saling berdialog sehingga akan 

menjadikan siswa-siswa yang pasif mulai mengungkapkan pikiran dan 

perasaannya. Setiap kelompok memiliki tema tertentu yang akan mereka 

bahas dan ceritakan.  

 Dari 7 kelompok dipilih kelompok dengan 3 nilai tertinggi secara 

berurutan dan mendapatkan penghargaan. Dari perwakilan kelompok siswa 

bercerita di depan kelas secara monolog, tidak lagi berdialog dengan siswa 
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yang lain dalam kelompoknya. Dari beberapa siswa yang bercerita dipilih 3 

siswa dengan nilai tertinggi dan mendapatkan penghargaan. 

 Selanjutnya, bersama siswa guru mengadakan refleksi terhadap proses 

dan hasil belajar pada pembelajaran mengekspresikan perasaan dan pikiran 

dengan menggukanan media wayang kartun. Guru memberikan kesempatan 

sekali lagi kepada siswa untuk menganggapi pembelajaran keterampilan 

bercerita, mengekspresikan perasaan dan pikiran yang baru saja dilaksanakan, 

sebelum menutup pertemuan, kemudian guru menutup pembelajaran. 

 

3.1.2.3 Observasi atau Pengamatan 

 Observasi pada siklus II ini dilakukan oleh peneliti pada saat kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Selain menyampaikan materi dan tes perbuatan 

peneliti juga mengamati perilaku siswa dalam proses pembelajaran.  

  Pengambilan data nontes dilakukan dengan cara pengamatan atau 

observasi dengan menggunakan pedoman observasi. Aspek yang diobservasi 

adalah antusias siswa dalam membuat wayang kartun, antusias siswa 

mengemukakan perasaan dan gagasan saat bercerita, antusias siswa 

memainkan media wayang kartun, antusias siswa saat mendengarkan 

penjelasan dari guru, antusias siswa saat bercerita di dalam kelompoknya, dan 

antusias siswa dalam pembentukan kelompok. Selain itu data nontes dilakukan 

dengan cara wawancara, jurnal, dan sosiometri yang dilakukan diluar kegiatan 

pembelajaran. 
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 Peneliti mencatat siswa yang aktif, siswa yang pasif, siswa yang 

kurang memperhatikan materi proses pembelajaran mengekspresikan pikiran 

dan perasaan.  

 Tahap ini sangat penting dan membutuhkan pengamatan yang teliti 

karena akan memberikan masukan pada perbaikan dan catatan evaluasi 

penelitian. Observasi ini digunakan untuk mengetahui adanya perubahan sikap 

siswa dalam mengikuti pembelajaran mengekspresikan pikiran dan gagasan 

dengan menggunakan media wayang kartun. 

 

3.1.2.4 Refleksi  

 Akhir dari tindakan siklus II ini dilakukan analisis mengenai hasil tes 

perbuatan, observasi, wawancara, jurnal, sosiometri, dokumentasi foto, dan 

dokumentasi video. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar keterampilan berbicara siswa, bagaimana sikap siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dan kendala apa yang ditemui guru dan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan 

refleksi yang meliputi; 1) pengungkapan sikap siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar; 2) keterampilan berbicara siswa pada siklus I dan II; 3) 

pengungkapan tindakan dan kesesuaian rencana dengan pelaksanaan rencana 

pembelajaran yang dilakukan peneliti selama proses pembelajaran. 

 Jika data yang diperoleh menunjukkan sebagian besar siswa tertarik 

dengan pembelajaran mengekspresikan pikiran dan gagasan dengan media 

dengan menggunakan media wayang kartun, maka siswa dianggap telah 
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memahami pembelajaran mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan 

kegiatan bercerita, dan media pembelajaran wayang kartun telah berhasil 

dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Pada siklus II 

diharapkan terdapat peningkatan hasil tes dan nontes belajar siswa. 

Diharapkan setelah mengikuti pambelajaran pada siklus II kesulitan 

mengekspresikan pikiran dan gagasan dapat berkurang dengan menggunakan 

media wayang kartun. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah keterampilan berbicara siswa kelas VII A 

SMP Negeri 1 Kangkung tahun pelajaran 2008/2009. Kelas ini merupakan salah 

satu kelas dari 4 kelas di tingkat kelas VII (kelas VII A sampai kelas VII D).  

 Peneliti memilih kelas ini untuk dijadikan penelitian di dasarkan atas 

pertimbangan sebagai berikut: (1) sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) 2006, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SMP dan MTs, salah 

satu kompetensi dasar yang harus dicapai siswa kelas VII adalah siswa mampu 

bercerita; (2) berdasarkan informasi dari guru mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia, siswa kelas VII A walaupun sebagai kelas yang memiliki prestasi akan 

tetapi memiliki ketrampilan berbicara yang  masih rendah, terutama keterampilan 

bercerita. 
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3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel pada penelitian ini ada dua, yakni kompetensi bercerita dan 

kompetensi pembelajaran media wayang kartun. 

 

3.3.1 Variabel Kompetensi Bercerita  

Variabel kemampuan bercerita dengan menggunakan media wayang 

kartun yang akan di teliti adalah kemampuan siswa untuk menceritakan tentang 

perasaan dan pikirannya sesuai dengan imajinasi siswa yang dibuat oleh siswa 

sendiri dalam sebuah cerita. Dalam penelitian ini siswa belajar melatih 

imajinasinya, mereka menyajikan suatu cerita dalam sebuah pertunjukan wayang 

kartun. Aspek yang diteliti dan dinilai meliputi faktor kebahasaan dan faktor non 

kebahasaan mencakupi, 1) Ketepatan ucapan; 2) Penempatan tekanan, nada dan 

durasi yang sesuai; 3) Pilihan kata (diksi); 4) Ketepatan sasaran pembicaraan; 5) 

Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku; 6) Pandangan ke arah audience 7) 

Pemaparan isi pikiran dan perasaan; 8) Volume suara; 9) Kelancaran pengujaran; 

10) Relevansi dan Penalaran; 11) Penguasaan topik; 12) Gerak-gerik dan mimik 

yang tepat; 13) Penggunaan media wayang kartun. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, siswa dikatakan berhasil apabila 

dalam pembelajaran bercerita telah mencapai ketuntasan belajar siswa tiap 

individu sebesar 65. Dalam hal ini, peneliti mengambil sampel kemampuan 

bercerita dengan menggunakan media wayang kartun pada siswa kelas VIIA SMP 

1 Kangkung Kabupaten Kendal.  
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3.3.2 Penggunaan Media Wayang Kartun  

 Variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penggunaan media wayang kartun untuk meningkatkan kemampuan bercerita. 

Wayang kartun dipilih sebagai media pembelajaran bercerita karena dirasa 

memiliki kecocokan dan keefektifan yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan 

bercerita siswa. Dalam pembelajaran ini, wayang kartun bisa digunakan untuk 

mengkondusifkan siswa yaitu pembuatan wayang kartun yang dibuat sendiri oleh 

siswa. Pada saat membuat wayang kartun itulah akan membantu siswa 

memunculkan imajinasi ketika bercerita di depan teman-temannya. Kelas VIIA 

adalah kelas yang siswanya sulit untuk dikondisikan. Pada variabel ini hal yang 

akan diteliti, yaitu mengenai penggunaan media wayang kartun untuk 

meningkatkan kemampuan bercerita kaitannya untuk merangsang kecerdasan 

emosi dan imajinasi siswa dalam memahami wayang kartun yang dibuatnya yang 

juga akan mempengaruhi kemampuan bercerita siswa, yaitu siswa mencari ide dan 

inspirasi, berkhayal, dan memakai alur logikanya. 

 

3.4 Parameter Penelitian 

  Penelitian dianggap berhasil apabila kemampuan becerita siswa 

meningkat. Peningkatan siswa ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai yang 

diperoleh siswa dari siklus I ke siklus II. Antara siklus I dan siklus II peneliti 

menetapkan parameter untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam tabel 1 

berikut ini: 
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Tabel 1. Parameter Penelitian 

NO Hasil yang dicapai siswa Kategori 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

             0          –       30  

            40         –       59  

            60         –       74  

            75         –       84  

            85         –      100  

Sangat Kurang 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

 

3.5 Instrumen Penelitian  

  Penelitian tindakan kelas ini menggunakan bentuk instrumen tes 

dan instrumen nontes.  

 

3.5.1 Instrumen Tes 

 Tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan bercerita siswa 

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

hasil belajar siswa setelah ada perubahan aktivitas dalam pembelajaran bercerita. 

Tes ini merupakan bentuk penilaian unjuk kerja. Aspek-aspek yang dinilai 

meliputi aspek kebahasaan dan aspek non kebahasaan. Aspek yang diteliti dan 

dinilai meliputi faktor kebahasaan dan faktor non kebahasaan mencakupi, 1) 

Ketepatan ucapan; 2) Penempatan tekanan, nada dan durasi yang sesuai; 3) 

Pilihan kata (diksi); 4) Ketepatan sasaran pembicaraan; 5) Sikap yang wajar, 

tenang, dan tidak kaku; 6) Pandangan ke arah audience 7) Pemaparan isi pikiran 

dan perasaan; 8) Volume suara; 9) Kelancaran pengujaran; 10) Relevansi dan 
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Penalaran; 11) Penguasaan topik; 12) Gerak-gerik dan mimik yang tepat; 13) 

Penggunaan media wayang kartun. 

Dalam tiap aspeknya, ditentukan skor sebagai patokan atau ukuran. 

Peneliti menentukan kategori pada setiap rentang skor yang telah ditentukan. 

Pengkategorian tersebut meliputi kategori gagal apabila skor yang didapatkan 

antara 0-30, kategori kurang antara 40-59, kategori cukup apabila memperoleh 

skor 60-74, kategori baik apabila siswa mendapatkan skor antara 75-84, dan 

kategori sangat baik jika perolehan skor antara 85-100. 

 

Tabel 2. Penilaian Aspek Kebahasaan 

No Aspek  Kriteria Nilai  Bobot BxS 

1. Ketepatan 

ucapan 

Ucapan tidak jelas sama sekali 

Ucapan kurang jelas, banyak 

mengeluarkan bunyi yang tidak 

perlu 

Ucapan cukup jelas, diselingi 

dengan bunyi-bunyi yang tidak 

perlu 

Ucapan jelas kadang-kadang 

mengeluarkan bunyi yang tidak 

perlu 

Ucapan sangat jelas, tepat dan tidak 

mengeluarkan bunyi yang tidak perlu 

1 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

1 5 

No Aspek  Kriteria Nilai  Bobot BxS 

2.  

 

 

Penempatan 

tekanan, nada 

dan durasi 

Penempatan tekanan, nada, dan 

durasi tidak tepat 

Penempatan tekanan, nada, dan 

1 

 

2 

1 5 
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yang sesuai durasi kurang tepat 

Penempatan tekanan, nada, dan 

durasi cukup tepat 

Penempatan tekanan, nada, dan 

durasi tepat 

Penempatan tekanan, nada, dan 

durasi sangat tepat 

 

3 

 

4 

 

5 

3. 

 

 

 

 

Pilihan kata 

(diksi) 

Pilihan kata tidak tepat 

Pilihan kata kurang tepat 

Pilihan kata cukup tepat 

Pilihan kata tepat dan mudah 

dipahami 

Pilihan kata sangat tepat, dan 

sangat mudah dipahami 

1 

2 

3 

4 

 

5 

2 10 

4. Ketepatan 

sasaran 

pembicaraan 

Banyak melakukan kesalahan 

sehingga tidak jelas jalan 

pikirannya 

Sering membuat kesalahan 

sehingga kadang-kadang 

mengaburkan pengertian 

Tidak terlalu banyak melakukan 

kesalahan sehingga cukup mudah 

ditangkap 

Sedikit sekali membuat kesalahan 

struktur sehingga mudah dipahami 

Struktur yang dipakai sangat 

tepat/hampir tidak membuat 

kesalahan 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

2 10 

Jumlah 20 6 30 



72 

 

Tabel 3. Penilaian Aspek Non Kebahasaan 

 

No Aspek  Kriteria Nilai  Bobot BxS 

1. Sikap yang 

wajar, tenang, 

dan tidak 

kaku 

Gugup, terbata-bata,dan banyak 

sekali melakukan gerakan-gerakan 

yang tidak perlu. 

Terlihat gugup,  tidak tenang, dan 

banyak melakukan gerakan yang 

tidak perlu. 

Ekspresi cukup tepat, cukup tenang 

kadang-kadang gugup. 

Ekspresi tepat, tenang dan wajar. 

Ekspresi sangat tepat, sangat 

tenang, tidak gugup sama sekali 

dan bisa mengendalikan dirinya. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

2 10 

2. Pandangan ke 

arah audience  

Tidak memandang sama sekali 

orang yang diajak bicara atau 

menunduk. 

Menunduk, kadang-kadang 

memandang lalu membuang muka. 

Pandangan di arahkan ke lawan 

bicara dengan baik, tetapi kadang-

kadang memandang ke luar dan 

menunduk. 

Pandangan diarahkan ke lawan 

bicara, tetapi tidak fokus (kadang-

kandang memandang orang yang 

diajak bicara secara sekilas). 

Pandangan diarahkan ke lawan 

bicara dan fokus, sehingga 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

1 5 
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menyakinkan hal yang 

disampaikan. 

3. Pemaparan isi 

pikiran dan 

perasaan 

Tidak memaparkan 

Pikiran yang diceritakan tidak 

mengungkapkan pikiran dan 

perasaannya (mengulang kembali 

cerita yang sudah pernah ada) 

Pikiran yang diceritakan cukup 

imajinatif 

Pikiran yang diceritakan imajinatif 

tapi tidak runtut. 

Pikiran yang diceritakan sangat 

imajinatif dan runtut 

1 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2 10 

4. Volume suara Volume suara lemah, 

Volume suara kurang jelas 

Volume suara cukup jelas 

Volume suara jelas 

Volume suara sangat jelas,nyaring 

1 

2 

3 

4 

5 

1 5 

5. 

 

 

 

 

Kelancaran 

pengujaran 

Pengujaran tidak lancar 

Pengujaran kurang lancar 

Pengujaran cukup lancar 

Pengujaran lancar 

Pengujaran sangat lancar 

1 

2 

3 

4 

5 

1 5 

6. 

 

Relevansi dan 

Penalaran 

cerita yang disampaikan tidak tepat 

sama sekali, sehingga isi cerita 

tidak jelas. 

cerita yang disampaikan kurang 

tepat, sehingga isi cerita kurang 

jelas. 

cerita yang disampaikan cukup 

1 

 

 

2 

 

 

3 

2 10 
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tepat, sehingga isi cerita cukup 

jelas. 

cerita yang disampaikan tepat, 

sehingga isi cerita jelas. 

cerita yang disampaikan sangat 

tepat, sehingga isi cerita sangat 

jelas. 

 

 

4 

 

5 

7. Penguasaan 

topik 

Penguasaan topik tidak 

meyakinkan  

Penguasaan topik kurang 

meyakinkan  

Penguasaan topik cukup 

meyakinkan  

Penguasaan topik meyakinkan  

Penguasaan topik sangat 

meyakinkan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

2 10 

8. Gerak-gerik 

dan mimik 

yang tepat 

Gerak-gerik dan mimik tidak 

sesuai. 

Gerak-gerik dan mimik kurang 

sesuai. 

Gerak gerik dan mimik cukup 

sesuai. 

Gerak gerik dan mimik sesuai. 

Gerak-gerik dan mimik sangat 

sesuai dan menyakinkan. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

1 5 

9. Penggunaan 

media wayang 

kartun. 

Tidak menggunakan wayang 

kartun sama sekali. 

Isi cerita dan gerak wayang kartun 

tidak sepadan. 

Cukup berhubungan antara isi 

1 

 

2 

 

3 

2 10 
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cerita dan penggunaan wayang 

kartun. 

Isi cerita dan penggunaan wayang 

kartun baik tetapi agak kaku.  

Isi cerita dan penggunaan wayang 

kartun baik 

 

4 

 

5 

 

Jumlah                                                                                      45 12 70 

 

Tabel 4. Skor Penilaian 

No Aspek Penilaian Skor maksimal 

1. Aspek kebahasaan  30 

 

2. Aspek Non Kebahasaan 70 

Jumlah 100 

 

Menghitung nilai siswa dengan rumus: 

 N = n
sΣ

 

 

 

Keterangan:  

N  : nilai siswa 

sΣ : jumlah skor siswa 

 n  : skor maksimal 

 

3.5.2 Instrumen Nontes 

 Penilaian nontes dilakukan guna memperoleh data mengetahui respon 

siswa dan keadaan kelas yang terjadi selama proses pembelajaran siklus I dan 

siklus II. Instrumen nontes yang digunakan berbentuk observasi atau pengamatan, 
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pedoman wawancara, jurnal, sosiometri (lembar observasi siswa), dokumentasi 

kegiatan pembelajaran yang berupa dokumentasi foto, dan dokumentasi video. 

 

3.5.2.1 Pedoman observasi atau pengamatan 

 Pedoman observasi dibuat oleh peneliti. Observasi digunakan untuk 

mengungkap data keaktifan siswa selama proses pembelajaran bercerita 

berlangsung. 

 Aspek yang diamati dalam pembelajaran keterampilan bercerita dengan 

media wayang kartun antara lain: (1) respon pertama siswa terhadap wayang 

kartun; (2) antusias siswa ketika dicontohkan kegiatan bercerita dengan media 

wayang kartun; (3) antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran kemampuan 

bercerita menggunakan media wayang kartun; (4) semangat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran bercerita; (5) keberanian siswa bercerita dengan 

menggunakan media wayang kartun; (6) antusias siswa saat bekerja sama di 

dalam kelompoknya; (7) antusias siswa dalam bercerita didepan kelas; (8) 

Antusias siswa mendengarkan temannya bercerita di depan kelas. 

 

3.5.2.2 Pedoman wawancara 

 Pedoman wawancara digunakan untuk mengambil data kualitatif. 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui minat dan mengetahui keinginan 

siswa terhadap pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun yang 

berkaitan dengan variable penelitian. Sasaran wawancara siklus I dan siklus II 
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adalah siswa yang mendapat nilai tinggi, sedang dan rendah pada perolehan skor 

kegiatan bercerita. 

 Aspek yang diungkap melalui wawancara ini antara lain: (1) pendapat 

siswa tentang pembelajaran keterampilan berbicara yang diberikan oleh guru 

selama ini, (2) senang atau tidaknya siswa dengan pembelajaran mengekspresikan 

pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita, (3) tanggapan siswa ketika 

dilaksanakan kegiatan bercerita dengan menggunakan wayang kartun, (4) 

kesulitan yang dihadapi siswa pada saat menerapkan pembelajaran bercerita 

dengan media wayang kartun, (5)  perkembangan keterampilan siswa setelah 

mengikuti pembelajaran bercerita dengan menggunakan media wayang kartun, (6) 

keuntungan penggunaan media pembelajaran wayang kartun pada pembelajaran 

bercerita,  (7) apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran bercerita dengan media 

wayang kartun. 

 

3.5.2.3 Jurnal 

 Setiap akhir pertemuan kegiatan belajar mengajar, guru membuat 

jurnal kegiatan selama mengajar, yakni jurnal untuk mengetahui kegiatan atau 

sikap siswa selama proses pembelajaran. Jurnal merupakan lembar yang berisi 

pesan dan kesan setelah mengikuti atau melakukan pembelajaran bercerita dengan 

menggunakan media wayang kartun. Jurnal digunakan untuk mendapatkan data 

kualitatif, yaitu berupa jurnal peneliti atau guru dan jurnal siswa yang diperoleh 

pada akhir pembelajaran. 
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 Aspek-aspek yang terdapat pada jurnal guru antara lain: (1) pendapat 

tentang respon siswa terhadap pembelajaran bercerita dengan menggunakan 

media wayang kartun, (2) pendapat tentang minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran keterampilan bercerita dengan media wayang kartun, (3) pendapat 

tentang keaktifan siswa dalam becerita dengan menggunakan media wayang 

kartun, (4) uraian mengenai keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, (5) 

perubahan perilaku siswa negatif ataupun positif dalam bercerita diterapkannya 

media wayang kartun, (6) uraian tentang situasi dan suasana di kelas selama 

proses pembelajaran, (7) pendapat terhadap cara mengajar peneliti. 

 Pedoman jurnal siswa berisi tentang (1) minat siswa terhadap 

pembelajaran bercerita, (2) pendapat siswa tentang pembelajaran bercerita dengan 

menggunakan media wayang kartun, (3) perasaan siswa ketika diminta untuk 

bercerita dengan media wayang kartun, (4) pendapat terhadap cara mengajar 

peneliti. (5) pesan, kesan dan saran terhadap pembelajaran bercerita dengan media 

wayang kartun yang telah diterapkan. 

3.5.2.4 Sosiometri 

 Sosiometri merupakan instrumen penjaring data yang digunakan untuk 

meneliti hubungan sosial siswa. Dalam penelitian ini, sosiometri dilakukan 

antaranggota kelompok untuk menilai kinerja teman sekelompok dan menentukan 

teman sekelompoknya yang memiliki keterampilan bicara yang terbaik diantara 

mereka. Siswa diminta menuliskan nama teman sekelompoknya sesuai dengan 

aspek dalam instrumen ini. 
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 Sosiometri berisi tentang, (1) teman sekelompok yang aktif bercerita, 

(2) teman sekelompok yang paling pasif bercerita, (3) teman sekelompok yang 

mempunyai keterampilan bercerita paling baik, (4) teman sekelompok yang 

mempunyai keterampilan bercerita paling rendah (5) teman sekelompok yang 

sering berbicara sendiri dan mengganggu temannya. Sosiometri ini digunakan 

untuk penilaian proses ketika pembelajaran sedang berlangsung. 

 

3.5.2.5 Dokumentasi foto 

 Dokumentasi pembelajaran yang digunakan adalah dokumentasi foto 

yang memuat rekaman segala perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Dokumentasi foto bertujuan untuk merekam semua kegiatan dalam proses 

pembelajaran, yaitu pada awal kegiatan pembelajaran, saat pembelajaran, dan 

akhir pembelajaran. Foto digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan siswa 

pada saat proses pembelajaran. Pengambilan foto dalam proses pembelajaran 

dapat mempermudah peneliti untuk mendeskripsikan hasil yang dilakukan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran.  

 Hal-hal yang harus didokumentasikan antara lain: (1) aktivitas guru 

atau peneliti saat mengajar di kelas, (2) kegiatan siswa saat membaca artikel yang 

di dalamnya terdapat permasalahan yang akan didiskusikan, (3) aktivitas siswa 

saat pembentukan kelompok, (4) aktivitas siswa saat kegiatan bercerita 

berlangsung berlangsung, (5) aktivitas siswa saat bercerita dengan media wayang 

kartun, (6) aktivitas siswa pada saat menjawab pertanyaan dari guru, (7) aktivitas 

saat guru memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. 
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3.5.2.6 Dokumentasi video 

 Dokumentasi video ini merupakan data yang cukup penting sebagai 

bukti terjadinya suatu peristiwa. Penggunaan instrumen ini dimaksudkan untuk 

memperoleh rekaman aktivitas atau perilaku siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran dalam bentuk dokumentasi gambar. Rekaman video ini akan 

memberikan data yang lebih lengkap dibandingkan data hasil rekaman pita. 

Aktivitas siswa selama pembelajaran akan terekam dengan jelas, keterampilan 

mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita dengan 

menggunakan media wayang kartun pun akan terekam. Sikap, gerak-gerik dan 

mimik yang wajar, serta pandangan mata dapat terekam melalui rekaman audio 

visual ini. Dokumentasi video ini juga dapat diputar ulang oleh peneliti untuk 

memberikan penilaian terhadap keterampilan mengekspresikan pikiran dan 

perasaan melalui kegiatan bercerita dengan media wayang kartun.  

 

3.5.3 Validitas instrumen 

 Uji instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas instrumen dengan 

uji validitas, yaitu konsultasi dengan dosen pembimbing dan guru bidang studi 

yang diperoleh kesepakatan bersama bahwa instrumen yang digunakan telah 

valid. Atas saran dari dosen pembimbing telah diadakan perbaikan pada instrumen 

tes dan nontes, sehingga instrumen yang digunakan telah valid digunakan untuk 

penelitian tindakan kelas pada pembelajaran bercerita  menggunakan media 

wayang kartun. 
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 Instrumen-instrumen penelitian yang telah peneliti susun tersebut 

digunakan untuk mengumpulkan data-data yang peneliti butuhkan.  

 

3.6.1 Teknik  Tes 

 Pengumpulan instrumen tes ini diperoleh dari hasil pekerjaan siswa 

selama kegiatan pembelajaran tiap siklus. Peneliti memperoleh data tes siswa 

selama mengikuti pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun. Tes ahkir 

dalam penelitian ini dilakukan dua kali, yaitu pada akhir siklus I dan akhir siklus 

II. Cerita pada siklus I berbeda dengan cerita yang digunakan pada siklus II. 

 Hasil tes pada siklus I dinalisis, dari hasil analisis akan diketahui 

kelemahan siswa dalam bercerita dengan media wayang kartun, yang pada 

akhirnya setelah dianalisis hasil tes pada siklus II dapat diketahui peningkatan 

keterampilan mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita 

dengan media. 

 Data hasil tes dapat diperoleh dengan tiga langkah, yaitu persiapan, 

pelaksanaan, dan eveluasi. Langkah yang pertama adalah persiapan, yaitu dengan 

cara siswa membuat wayang kartun dan memiliki imajinasi untuk 

menceritakannya. Langkah yang kedua adalah pelaksanaan, yaitu siswa bermain 

dengan wayang kartun dan memainkannya, dan siswa memainkan di depan 

teman-temannya. Langkah yang ketiga adalah eveluasi, yaitu dilakukan setelah 

siswa selesai mengikuti pembelajaran Bercerita untuk memberikan nilai pada 

masing-masing siswa kemudian hasil tersebut disebut sebagai hasil tes. 
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 Dari tes pada siklus pertama peneliti dapat mengetahui kelemahan-

kelemahan siswa, kemudian siswa diberikan pendalaman tentang materi yang 

kurang dan faktor-faktor yang dinilai pada keterampilan bercerita dengan 

menggunakan media wayang kartun untuk menghadapi tes pada siklus II. Hasil 

tes siklus I dan siklus II dibandingkan untuk menetahui ada tidaknya peningkatan 

hasil belajar. Pada siklus II peneliti dapat mengetahui peningkatan keterampilan 

mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita dengan media 

wayang kartun. 

 

3.6.2 Teknik  Nontes 

 Peneliti memperoleh data nontes selama siswa mengikuti proses 

pembelajaran bercerita, yakni ketika siswa bercerita, menanggapi cerita dengan 

temannya, dan bercerita dengan wayang kartunnya. Hasil terbaik yang diperoleh 

siswalah yang digunakan dalam menilai keterampilan bercerita siswa.  

 

3.6.2.1 Observasi  

 Observasi dilakukan oleh peneliti, dan dibantu teman peneliti agar 

dapat melakukan pengamatan secara menyeluruh pada saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. Selain menyampaikan materi pembelajaran dan melakukan 

tes perbuatan, peneliti juga mengamati  perilaku siswa selama proses 

pembelajaran.  

 Adapun tahap observasinya yaitu, mempersiapkan lembar observasi 

yang berisi butir-butir sasaran pengamatan peda awal pembelajaran, dan mengisi 
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lembar observasi pada saat pembelajaran berlangsung dengan cara memberi tanda 

cek ( ) pada setiap aspek yang diamati sesuai dengan kategori (keadaan di kelas), 

apakah termasuk kurang, cukup, baik, atau baik sekali. 

 

3.6.2.2 Wawancara  

 Wawancara dilakukan setiap akhir siklus diluar jam pelajaran dan 

dilakukan di tempat yang terpisah agar siswa leluasa mengemukakan isi hatinya 

tentang kegiatan pembelajaran yang diikuti. Wawancara tidak dilakukan kepada 

semua siswa, tetapi dilakukan kepada tiga orang siswa yang mendapatkan nilai 

tertinggi, tiga orang siswa yang memperoleh nilai sedang, dan tiga orang siswa 

yang mendapatkan nilai terendah pada setiap siklus. Siswa diminta menuliskan 

jawaban hasil wawancara tersebut di lembar jawaban yang peneliti sediakan. 

Pengambilan sumber data didasarkan pada nilai tes setiap akhir siklus dan 

didasarkan pada observasi yang dilakukan oleh guru selama proses mengajar.  

 Wawancara ini digunakan untuk mengungkap efektivitas kegiatan 

bercerita dengan media wayang kartun, dan kesulitan-kesulitan yang dialami 

siswa ketika mengikuti pembelajaran keterampilan bercerita menggunakan media 

wayang kartun. Wawancara dilakukan di tempat terpisah agar siswa leluasa 

mengemukakan isi hatinya tentang kegiatan pembelajaran yang diikuti.  

 

3.6.2.3 Jurnal  

 Dalam penelitian ini, guru menyusun jurnal sebagai instrumen nontes. 

Ada dua model jurnal guru yang disusun dalam penelitian ini, yakni jurnal untuk 
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mengetahui kegiatan yang dilakukan guru dalam pembelajaran dan jurnal untuk 

mengetahui kegiatan atau sikap siswa selama proses pembelajaran. Jurnal guru 

untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan guru saat pembelajaran dan 

mengetahui kegiatan atau sikap siswa selama proses pembelajaran. Jurnal diisi 

setelah pembelajaran berlangsung dengan cara mendeskripsikan keadaan yang 

terjadi sesuai dengan keadaan di kelas. Siswa juga diminta membuat jurnal setiap 

akhir pembelajaran yang memuat kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran 

setiap siklus.  

 Jurnal ini diisi oleh siswa maupun peneliti pada setiap akhir 

pembelajaran siklus I dan siklus II, jurnal tersebut merupakan refleksi diri atas 

segala hal yang dirasakan selama proses pembelajaran berlangsung. Jurnal yang 

telah diisi oleh siswa dan peneliti dikumpulkan saat itu juga, kemudian data 

tersebut diolah dan dideskripsikan. 

 

3.6.2.4 Sosiometri 

 Sosiometri diisi siswa selama pembelajaran berlangsung. Selama 

pembelajaran, siswa diberikan lembar observasi (sosiometri) untuk menilai kinerja 

teman sekelompoknya dan menentukan teman sekelompoknya yang memiliki 

keterampilan bercerita paling baik di antara mereka. Siswa diminta untuk 

menuliskan nama-nama teman sekelompoknya yang tidak melakukan aktivitas-

aktivitas sesuai dengan yang terdapat dalam lembar sosiometri tersebut dan 

menuliskan nama teman sekelompoknya yang keterampilan berceritanya paling 
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baik di antara mereka. Pengisian sosiometri ini setiap selesai pembelajaran, agar 

siswa masih ingat kejadian atau proses pembelajaran yang baru saja berlangsung. 

 

3.6.2.5 Dokumentasi foto 

 Dokumentasi foto diambil pada saat proses pembelajaran berlangsung 

untuk memperoleh rekaman aktivitas atau perilaku siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran dalam bentuk dokumen gambar (foto). Dokumentasi foto ini akan 

memperkuat analisis penelitian pada setiap siklus. Selain itu, data yang diambil 

melalui dokumentasi foto ini juga memperjelas data yang lain yang hanya 

terdeskripsi melalui tulisan dan angka. Untuk pengambilan gambar, peneliti 

dibantu oleh teman peneliti dimaksudkan agar konsentrasi peneliti tidak 

bercabang dan memperoleh data yang maksimal. 

 

3.6.2.6 Dokumentasi video 

 Dokumentasi video akan diambil pada saat proses pembelajaran 

berlangsung untuk memperoleh rekaman aktivitas siswa atau perilaku siswa 

selama kegiatan berlangsung. Dokumentasi audio visual ini merupakan data yang 

cukup penting sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa.. Pengambilan gambar 

audio visual untuk memguatkan observasi yang ada, karena dapat terlihat mimik, 

gerak, dan suara yang jelas ketika siswa sedang berbicara. Tidak hanya faktor 

kebahasaan, faktor nonkebahasaan juga dapat terlihat pada rekaman video ini. 

Rekaman video ini dapat peneliti putar kembali untuk memberikan penilaian 
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keterampilan mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita 

dengan media wayang kartun. 

 

3.7. Teknik Analisis Data  

 Teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah 

teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. 

3.7.1 Teknik Kuantitatif  

 Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis hasil tes perbuatan siswa 

yang dilakukan pada setiap siklus. Nilai masing-masing siswa pada setiap akhir 

siklus dijumlahkan, kemudian jumlah tersebut dihitung dalam persentase dengan 

menggunakan rumus: 

      N = 
%100

2
xSSΣ

 

 

Keterangan : 

N  =  Nilai dalam persentase 

SSΣ  =  Nilai total yang diperoleh siswa  

2  =  Jumlah aspek penelitian   

 Hasil perhitungan tersebut kemudian dikonsultasikan dengan 

parameter penelitian untuk menentukan keterampilan berbicara siswa tersebut 

termasuk dalam kategori kurang, cukup, baik atau sangat baik. Hasil yang 

diperoleh siswa pada siklus I dibandingkan dengan hasil yang diperoleh siswa 

pada siklus II untuk mengikuti peningkatan keterampilan berbicara siswa.  
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 Selanjutnya, untuk mengetahui peningkatan keterampilan berbicara 

siswa satu kelas diperoleh dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh 

siswa satu kelas dalam siklus I dan siklus II. Nilai yang diperoleh siswa satu kelas 

setiap siklus dijumlahkan, kemudian jumlah tersebut dihitung dalam persentase 

dengan menggunakan rumus: 

 N = 
%100x

n
SKΣ

 

Keterangan : 

N  =  Nilai dalam persentase 

SKΣ  =  Nilai total yang diperoleh siswa  

n  =  Jumlah siswa satu kelas  

 Hasil yang diperoleh keseluruhan siswa pada siklus I dibandingkan 

dengan hasil yang diperoleh keseluruhan siswa pada siklus II untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan berbicara siswa satu kelas.    

  

3.7.2 Teknik Kualitatif  

 Teknik kualitatif dipakai untuk menganalisis data-data nontes, yaitu 

data observasi atau pengamatan, data hasil wawancara, data jurnal, data 

sosiometri, rekaman pita, dokumentasi foto, dan dokumentasi video. Data 

observasi, jurnal, dan rekaman video dianalisis untuk mendeskripsikan sikap 

siswa dalam mengikuti pelajaran. Dari data ini diketahui perubahan sikap siswa 

selama mengikuti pelajaran pada siklus I dan siklus II.  

 Data hasil wawancara digunakan untuk mengungkap efektivitas 

pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun. Dari data wawancara ini 
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guru dapat mencari alterbatif-alternatif pemecahan kesulitan yang dialami siswa 

ketika mengikuti pelajaran dan menentukan teknik pembelajaran yang sesuai 

dalam usaha meningkatkan keterampilan bercerita siswa.  

 Data dokumentasi foto digunakan untuk memperoleh rekaman 

aktivitas atau perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran dalam bentuk 

dokumen gambar. Dokumentasi foto akan memperkuat bukti analisis penelitian 

pada setiap siklus. Selain itu, data yang diambil melalui dokumentasi foto ini juga 

memperjelas data yang lain yang hanya terdeskripsikan melalui tulisan atau 

angka. Dari data ini guru dapat mencari alternatif-alternatif pendekatan 

pembelajaran yang sesuai agar pembelajaran berlangsung efektif.  

 Rekaman video ini juga akan memberikan data yang lebih lengkap 

dibandingkan data yang lain. Aktivitas siswa selama pembelajaran akan terakam 

dengan jelas melalui rekaman video visual ini. Tidak hanya aktivitas-aktivitas 

siswa saja. Keterampilan berbicara siswa pun akan terekam. Aspek 

nonkebahasaan seperti sikap, gerak-gerik dan mimik yang wajar, serta pandangan 

mata dapat terekam melalui rekaman audia visual ini. Rekaman audio video ini 

juga dapat peneliti putar kembali untuk memberikan penilaian keterampilan 

bercerita dengan media wayang kartun. Dari data rekaman video ini, guru dapat 

memperbaiki kekurangan-kekurangan siswa dalam berbicara untuk meningkatkan 

keterampilan berbicaranya dan menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai 

agar pembelajaran berlangsung lebih efektif.  

 Data sosiometri (lembar observasi siswa) digunakan untuk menilai 

kinerja teman sekelompoknya. Dari data sosiometri ini guru dapat mengetahui 
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aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran dan dapat digunakan untuk 

menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai, sehingga pembelajaran dapat 

berlangsung efektif dan keterampilan berbicara siswa meningkat.  

 Data-data ini digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan 

media wayang kartun dalam kegiatan bercerita.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

  Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada siswa kelas VII A SMP 

I Kangkung tahun pelajaran 2008/2009. Penelitian ini tentang kemampuan siswa 

dalam bercerita menggunakan media wayang kartun. Hasil penelitian ini diperoleh 

dari kegiatan tindakan siklus I dan tindakan siklus II. Hasil penelitian yang 

diperoleh berupa hasil tes dan nontes. Hasil tes tindakan pada berupa nilai tiap 

aspek keterampilan bercerita. Hasil nontes berupa hasil observasi, jurnal, 

wawancara, sosiometri, dokumentasi foto dan dokumentasi video. 

 

4.1.1 Hasil Penelitian siklus I 

 Pembelajaran siklus I dilaksanakan selama 2 pertemuan yaitu pada 

tanggal 8 Juni 2009, dan 11 Juni 2009. Pada kegiatan siklus I ini diuraikan tentang 

pelaksanaan pembelajaran bercerita dengan menggunakan media wayang kartun 

yang terdiri atas data tes dan data nontes. 

 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I 

 Tes tindakan siklus I dilakukan dua kali pertemuan. Setiap pertemuan 

dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Pada pertemuan pertama, pembelajaran 
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diawali dengan pendahuluan, yaitu peneliti melakukan apersepsi untuk 

membentuk suasana kelas menjadi siap untuk menerima pelajaran dan 

memberitahukan kepada siswa materi yang akan dibahas pada pembelajaran hari 

itu dan peneliti menjelaskan unsur-unsur diskusi. Selanjutnya, peneliti 

menjelaskan media pembelajaran yang akan digunakan, yaitu pembelajaran 

dengan menggunakan media wayang kartun. Peneliti juga menyampaikan tujuan 

pembelajaran bercerita dan memotivasi siswa dengan cara menginformasikan 

manfaat kemampuan bercerita dalam kehidupan sehari-hari. 

 Setelah pendahuluan, pembelajaran menuju kegiatan inti, yaitu peneliti 

menjelaskan materi mengenai keterampilan bercerita, aspek-aspek apa saja yang 

harus dikuasai siswa dalam keterampilan bercerita dan bagaimana menggunakan 

wayang kartun sebagai media dalam bercerita. 

 Kegiatan dilanjutkan dengan siswa memilih wayang kartun mana yang 

akan digunakan sebagai alat bantu mereka dalam mengungkapkan sebuah cerita 

dihadapan siswa lainnya. Siswa bercerita satu persatu dan mengungkapkan pikiran 

mereka dengan media yang telah dibawa. Setelah kegiatan bercerita selesai, 

peneliti bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

Pembelajaran pertama diakhiri dengan penutup dengan merefleksi pembelajaran 

yang baru saja dilaksanakan dan guru memberi motivasi kepada siswa agar 

mengembangkan lagi keterampilan berceritanya karena pada pembelajaran 

selanjutnya akan ada kegiatan bercerita. 
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 Pada pertemuan kedua pembelajaran diawali dengan kegiatan awal 

atau pendahuluan. Peneliti melakukan apersepsi untuk membentuk suasana kelas 

menjadi siap untuk menerima pelajaran. 

 Sebelum mulai pada kegiatan inti, peneliti memberitahukan 

kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kegiatan bercerita dengan media 

wayang kartun sebelumnya agar pada kegiatan selanjutnya siswa dapat menguasai 

wayang kartun menjadi lebih baik. Peneliti memberikan penghargaan terhadap 

siswa yang memiliki nilai yang tinggi. 

 Setelah kegiatan selesai, peneliti bersama-sama dengan siswa 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Pembelajaran pertama diakhiri 

dengan penutup dengan merefleksi pembelajaran yang baru saja dilaksanakan dan 

guru memberi motivasi kepada siswa agar mengembangkan lagi keterampilan 

berceritanya karena pada pembelajaran selanjutnya akan ada kegiatan bercerita 

dengan media wayang kartun yang merupakan kelanjutan dari kegiatan yang baru 

saja dilaksanakan. Selanjutnya, peneliti membagikan lembar sosiometri untuk 

mengetahui penilaian siswa terhadap sikap atau kinerja siswa lain selama 

pembelajaran bercerita berlangsung. 

 Siklus I dilaksanakan sebanyak 2 pertemuan yang terdiri atas 

pertemuan pertama adalah kegiatan bercerita dengan wayang kartun yang nilainya 

menjadi skor dasar kegiatan bercerita. Pertemuan kedua adalah nilai akhir 

kemajuan individu. Hasil tes siklus I secara klasikal dapat dilihat pada tabel 5 

berikut. 
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Tabel 5. Hasil Klasikal Tes Siklus I Keterampilan Bercerita 

No Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Bobot  

Nilai 
% Hasil Klasikal 

1. Sangat Kurang 0-30 9 332 21.4 
Rata-rata: 

2094/42= 

49,86 

Kategori 

Kurang 

2. Kurang  40-49 22 759 52.4 

3. Cukup 60-74 11 1813 26.2 

4. Baik 75-84 0 0 0 

5. Sangat baik 85-100 0 0 0 

Jumlah 42 2094 100 

 

 Dari tabel 5 dapat dilihat sebanyak 9 siswa gagal atau 21,4% dari 

jumlah keseluruhan siswa. Sebanyak 22 siswa atau 52,4% dari jumlah 

keseluruhan siswa memperoleh nilai dengan kategori kurang. Siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori cukup diperoleh 11 siswa atau 26,2% dari 

jumlah keseluruhan siswa. Nilai klasikal yang diperoleh oleh siswa pada siklus I 

ini sangat rendah. Hal ini disebabkan karena siswa belum termotivasi untuk 

bercerita di depan siswa yang lain. Sehingga aspek dan krtiteria penilaian yang 

ditentukan masih belum bisa dikuasai siswa dengan cukup baik.  

 

4.1.2.2 Hasil Tes Tiap Aspek Siklus I 

 Nilai yang diperoleh pada tes  siklus merupakan penjumlahan total dari 

13 aspek keterampilan bercerita. Aspek yang dinilai antara lain: (1) ketepatan 

ucapan; 2) penempatan tekanan, nada dan durasi yang sesuai; 3) pilihan kata 

(diksi); 4) ketepatan sasaran pembicaraan; 5) sikap yang wajar, tenang, dan tidak 

kaku; 6) pandangan ke arah audience 7) pemaparan isi pikiran dan perasaan; 8) 
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volume suara; 9) kelancaran pengujaran; 10) relevansi dan penalaran; 11) 

penguasaan topik; 12) gerak-gerik dan mimik yang tepat; 13) penggunaan media 

wayang kartun. 

Hasil tes keterampilan bercerita tiap aspek pada siklus I dapat dilihat 

pada tabel 6 berikut. 

 

Tabel 6. Hasil Tes Tiap Aspek Keterampilan Bercerita Siklus I 

No  Aspek  Penilaian Rata-rata 

1. 

 

 

 

Aspek kebahasaan  

1. Ketepatan ucapan 

2. Penempatan tekanan, nada dan durasi yang sesuai 

3. Pilihan kata (diksi) 

4. Ketepatan sasaran pembicaraan 

 

73 

57 

51 

44 

2. Aspek nonkebahasaan 

1. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku 

2. Pandangan ke arah audience  

3. Pemaparan isi pikiran dan perasaan 

4. Volume suara 

5. Kelancaran pengujaran 

6. Relevansi dan Penalaran 

7. Penguasaan topik 

8. Gerak-gerik dan mimik yang tepat 

9. Penggunaan media wayang kartun. 

 

42 

56 

54 

60 

54 

35 

49 

61 

37 

 Jumlah 618 

 Rata-rata 47,53 
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 Perincian hasil tes bercerita dari masing-masing aspek dipaparkan 

sebagai berikut: 

(1) Hasil Tes Keterampilan Aspek Ketepatan Ucapan 

 Di bawah ini adalah hasil tes siklus I keterampilan bercerita aspek 

ketepatan ucapan.  

Tabel 7. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Ketepatan Ucapan 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 1 3 3 7,1  

153/42/5x100

=72.85 

(73 kategori 

baik) 

2. Kurang 2 15 30 35,7 

3. Cukup 3 12 36 28,6 

4. Baik 4 12 84 28,6 

5. Sangat baik 5 0 0 0 

Jumlah  42 153 100 

 

 Pada tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 12 siswa atau 

28,6% dari keseluruhan jumlah siswa mencapai kategori nilai baik dengan rentang 

nilai 4. Kategori cukup dengan rentang nilai 3 dicapai oleh 12 siswa atau 28,6%, 

kategori kurang dengan rentang nilai 2 diperoleh oleh 15 siswa atau 35,7% dan 

kategori sangat kurang dengan rentang nilai 1 diperoleh 3 orang atau 7,1%. Pada 

aspek ketepatan ucapan ini tidak ada siswa yang memperoleh nilai yang termasuk 

kategori sangat baik.  Bobot skor tes keterampilan bercerita aspek ketepatan 

ucapan pada tes siklus I secara keseluruhan 153 dengan nilai rata-rata 73 dan 

termasuk dalam kategori baik. 
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 Aspek ketepatan ucapan pada tes siklus I ini sudah banyak siswa yang 

memperoleh nilai kategori baik walaupun masih ada sebanyak 3 siswa yang 

memperoleh nilai dalam kategori sangat kurang. Kebanyakan siswa mengucapkan 

kata dengan jelas, kadang-kadang mengeluarkan bunyi yang tidak perlu seperti ee, 

em, oo, dan sebagainya. 

(2) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Penempatan Tekanan, Nada, 

dan Durasi yang Sesuai 

 Di bawah ini merupakan hasil tes siklus I keterampilan bercerita aspek 

penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai.  

Tabel 8.  Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Penempatan Tekanan, 

Nada, dan Durasi yang sesuai 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 1 3 3 7,1  

120/42/5x100

=57,14 

(57 kategori 

kurang) 

 

2. Kurang 2 11 22 26,2 

3. Cukup 3 17 51 40,5 

4. Baik 4 11 44 26,2 

5. Sangat baik 5 0 0 0 

Jumlah  42 120 100 

 

 Dari tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa siswa yang mencapai 

kategori nilai sangat kurang dengan rentang skor 1 sebanyak 3 orang atau 7,1% 

dari keseluruhan jumlah siswa, siswa yang mencapai kategori nilai kurang dengan 

rentang skor 2 sebanyak 11 siswa atau 26,2% dari keseluruhan jumlah siswa. Ada 

17 siswa atau 40,5% dari keseluruhan jumlah siswa mencapai kategori cukup 
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dengan rentang skor 3. Kategori baik dengan rentang skor 4 diperoleh oleh 11 

siswa atau 26,2% dari keseluruhan jumlah siswa. Pada aspek penempatan tekanan 

nada dan durasi yang sesuai belum ada siswa yang mencapai kategori skor sangat 

baik, tetapi juga tidak ada siswa yang memperoleh nilai sangat kurang. Bobot skor 

tes keterampilan bercerita aspek penempatan tekanan, nada, dan durasi yang 

sesuai pada tes siklus I secara keseluruhan 120 dengan nilai rata-rata 57 dan 

termasuk dalam kategori kurang.  

 Pada aspek penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai pada tes 

siklus I ini sudah banyak siswa yang memperoleh nilai kategori cukup yakni 

sebanyak 17 siswa dan kategori baik sebanyak 11 siswa. walaupun masih ada 

sebanyak 3 siswa yang memperoleh nilai dalam kategori sangat kurang. 

Kebanyakan siswa kesulitan ketika berbicara sesuai dengan durasi yang 

ditetapkan, dan tidak menggunakan tekanan pada kata-kata yang penting atau 

ditekankan. Siswa kadang berbicara sebelum durasi habis atau melebihi dari 

waktu yang ditentukan. 

 

(3) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Pilihan Kata (Diksi) 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek pilihan kata atau diksi dapat 

dilihat pada tabel 9 berikut ini. 
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Tabel 9. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Pilihan Kata (Diksi) 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% Rata-rata Nilai 

1. Sangat kurang 2 4 8 9,5 214/42/10x100

= 50,95       

(51 kategori 

kurang) 

2. Kurang 4 18 72 42,8 

3. Cukup 6 13 78 31,0 

4. Baik 8 7 56 16,7 

5. Sangat baik 10 0 0 0 

Jumlah  42 214 100 

  

 Dari tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa siswa yang mencapai kategori 

nilai baik dengan rentang skor 8 sebanyak tujuh siswa atau 16,7% dari 

keseluruhan jumlah siswa. Siswa yang mencapai kategori nilai cukup dengan 

rentang skor 6 diperoleh 13 siswa atau 31% dari keseluruhan jumlah siswa. 

Kategori nilai kurang dengan rentang skor 4 diperoleh oleh 18 siswa atau 42,8% 

dari jumlah keseluruhan siswa, dan 4 siswa atau 9,5% dari jumlah keseluruhan 

siswa memperoleh kategori nilai sangat kurang dengan rentang skor 2. Penilaian 

aspek pilihan kata atau diksi kurang dikuasai oleh siswa, karena sebanyak 42,8% 

siswa tidak mencapai kategori nilai baik. Bobot skor tes keterampilan bercerita 

aspek pilihan kata atau diksi pada tes siklus I secara keseluruhan 214 dengan nilai 

rata-rata 51 dan termasuk dalam kategori kurang. 

 Pada pilihan kata atau diksi pada tes siklus ini sudah banyak siswa 

yang memperoleh nilai kategori cukup yakni sebanyak 13 siswa. Sebanyak 18 

siswa memperoleh nilai dalam kategori kurang. Aspek pilihan kata atau diksi 
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kurang dikuasai oleh siswa karena siswa kadang-kadang masih berbicara dengan 

bahasa mereka sendiri atau menggunakan istilah yang tidak dipahami. 

 

(4) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Ketepatan Sasaran 

Pembicaraan 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek ketepatan sasaran 

pembicaraan dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini. 

Tabel 10. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Ketepatan sasaran 

Pembicaraan 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% Rata-rata Nilai 

1. Sangat kurang 2 6 12 14,3 202/42/10x100

=48,09 

(44 kategori 

kurang) 

2. Kurang 4 17 68 40,5 

3. Cukup 6 15 90 35,7 

4. Baik 8 4 32 9,5 

5. Sangat baik 10 0 0 0 

Jumlah  42 202 100 

 

 Dari tabel 10 dapat dilihat sebanyak empat siswa atau 9,5% dari 

keseluruhan jumlah siswa mencapai kategori nilai baik dengan rentang nilai 4. 

Kategori cukup dengan rentang nilai 3 dicapai oleh 15 siswa atau 35,7%, kategori 

kurang dengan rentang nilai 2 diperoleh oleh 17 siswa atau 40,5%. Kategori nilai 

sangat kurang diperoleh oleh enam siswa atau 14,3% dengan rentang nilai 1. Pada 

aspek ketepatan sasaran pembicaraan ini tidak ada siswa yang memperoleh nilai 

yang termasuk kategori sangat baik.  Penilaian aspek penggunaan kalimat yang 
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efektif kurang dikuasai oleh siswa, karena sebanyak 40,5% siswa tidak mencapai 

kategori nilai baik. Hanya 9,5% saja dari jumlah keseluruhan siswa yang 

mencapai kategori nilai baik. Bobot skor tes keterampilan bercerita aspek 

ketepatan sasaran pembicaraan pada tes siklus I secara keseluruhan 202 dengan 

nilai rata-rata 48 dan termasuk dalam kategori kurang.  

 Pada aspek ketepatan sasaran pembicaraan pada tes siklus I ini  masih 

banyak siswa yang memperoleh skor kategori kurang yakni 17 siswa. Sasaran 

pembicaraan siswa lebih banyak tidak fokus. Pada aspek ketepatan sasaran 

pembicaraan ini harus lebih ditingkatkan karena rata-rata sebesar 48 termasuk 

dalam kategori  kurang.  

 

(5) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Sikap yang Wajar, Tenang, dan 

Tidak Kaku 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek sikap yang wajar, tenang, 

dan tidak kaku dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini. 

Tabel 11. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Sikap yang Wajar, 

Tenang, dan Tidak Kaku 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 2 9 18 21,4  

89/42/5x100 

=46,19 

(46 kategori 

kurang) 

 

2. Kurang 4 15 60 35,7 

3. Cukup 6 14 84 33,3 

4. Baik 8 4 32 9,5 

5. Sangat baik 10 0 0 0 

Jumlah  42 194 100 
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 Dari tabel 11 di atas dapat diketahui bahwa siswa yang mencapai 

kategori nilai baik dengan rentang skor 4 hanya diperoleh oleh empat siswa saja 

atau 9,5% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang memperoleh kategori nilai 

cukup dengan rentang skor 3 sebanyak 14 siswa atau 33,3% dari keseluruhan 

jumlah siswa. Kategori nilai kurang dengan rentang skor 2 diperoleh oleh 15 

siswa  atau 35,7% dari keseluruhan jumlah siswa, dan ada Sembilan siswa yang 

termasuk dalam kategori sangat kurang atau 21,4% dari jumlah keseluruhan 

siswa. Pada aspek sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku belum ada siswa yang 

mencapai kategori skor sangat baik. Bobot skor tes keterampilan bercerita aspek 

sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku pada tes siklus I secara keseluruhan 194 

dengan nilai rata-rata 46,19 dan termasuk dalam kategori kurang. 

 Pada aspek sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku pada tes siklus I 

ini sudah banyak siswa yang memperoleh nilai kategori kurang yakni sebanyak 15  

siswa Sebanyak 14 siswa yang memperoleh nilai dalam kategori cukup. Siswa 

masih merasa grogi, malu, dan takut untuk berbicara di depan umum atau di depan 

kelompoknya.  

 

(6) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Kenyaringan Suara (Volume) 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek kenyaringan suara dapat 

dilihat pada tabel 12 berikut ini. 
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Tabel 12. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Kenyaringan Suara 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 1 2 2 4,8  

125/42/5x100

=59,5 

(60 kategori 

cukup) 

 

2. Kurang 2 10 20 23,8 

3. Cukup 3 17 51 40,5 

4. Baik 4 13 52 30,9 

5. Sangat baik 5 0 0 0 

Jumlah  42 125 100 

 

 Tabel 12 di atas dapat diketahui bahwa siswa yang mencapai kategori 

nilai baik dengan rentang skor 4 sebanyak 13 siswa atau 30,9% dari keseluruhan 

jumlah siswa. Terdapat 17 siswa atau 40,5% dari keseluruhan jumlah siswa 

mencapai kategori cukup dengan rentang skor 3. Kategori kurang dengan rentang 

skor 2 diperoleh oleh sepuluh siswa atau 23,8% dari keseluruhan jumlah siswa. 

Pada aspek kenyaringan suara belum ada siswa yang mencapai kategori skor 

sangat baik, tetapi juga ada siswa yang memperoleh nilai sangat kurang. Bobot 

skor tes keterampilan Bercerita aspek kenyaringan suara pada tes siklus I secara 

keseluruhan 125 dengan nilai rata-rata 60 dan termasuk dalam kategori cukup. 

Kenyaringan suara siswa ketika berbicara bercerita sudah dapat dikatakan cukup 

baik. 

 

(7) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Penguasaan Topik 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek penguasaan topik dapat 

dilihat pada tabel 13 berikut ini. 
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Tabel 13. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Penguasaan Topik 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 
% Rata-rata Nilai 

1. Sangat kurang 2 2 4 4,8  

234/42/10x100=

55,71 

(56 kategori 

kurang) 

2. Kurang 4 15 60 35,7 

3. Cukup 6 15 90 35,7 

4. Baik 8 10 80 23,8 

5. Sangat baik 10 0 0 0 

Jumlah  42 234 100 

 

 Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat pada aspek penguasaan topik 

sebanyak 10 siswa atau 23,8% dari keseluruhan jumlah siswa mencapai kategori 

nilai baik dengan rentang nilai 4. Kategori cukup dengan rentang nilai 3 dicapai 

oleh 15 siswa atau 35,7%, kategori kurang dengan rentang nilai 2 diperoleh oleh 

15 siswa atau 35,7%. Pada aspek penguasaan topik ini ini tidak ada siswa yang 

memperoleh nilai yang termasuk kategori sangat baik. Penilaian aspek 

penguasaan topik kurang dikuasai oleh siswa, karena sebanyak 35,7% siswa tidak 

mencapai kategori nilai baik. Hanya 23,8% saja dari jumlah keseluruhan siswa 

yang mencapai kategori nilai baik. Bobot skor tes keterampilan bercerita aspek 

penguasaan topik pada tes siklus I secara keseluruhan 102 dengan nilai rata-rata 

49 dan termasuk dalam kategori kurang. Penguasaan topik pada cerita yang 

dibawakan saat tes siklus I masih kurang, siswa tidak begitu menguasai topik atau 

tema yang mereka bawakan walaupun dengan imajinasi mereka sendiri.   
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(8) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Kelancaran Pengujaran 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek kelancaran pengujaran 

dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini. 

Tabel 14. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Kelancaran Pengujaran 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 1 9 9 21,4  

114/42/5x100

=54,28 

(54 kategori 

kurang) 

2. Kurang 2 6 12 14,3 

3. Cukup 3 15 45 35,7 

4. Baik 4 12 48 28,6 

5. Sangat baik 5 0 0 0 

Jumlah  42 114 100 

 

 Dari tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa hasil tes keterampilan 

bercerita aspek kelancaran pengujaran terdapat 12 siswa atau 28,6% dari jumlah 

keseluruhan siswa yang mencapai kategori nilai baik dengan rentang skor 4. 

Siswa yang mencapai kategori nilai cukup dengan rentang skor 3 diperoleh 15 

siswa atau 35,7% dari keseluruhan jumlah siswa. Kategori nilai kurang dengan 

rentang skor 2 diperoleh oleh 6 siswa atau 14,3% dari jumlah keseluruhan siswa 

dan ada sembilan siswa yang termasuk dalam kategori sangat kurang atau 21,4% 

dari keseluruhan jumlah siswa. Penilaian aspek kelancaran pengujaran kurang 

dikuasai oleh siswa, karena sebanyak 72,4% siswa tidak mencapai kategori nilai 

baik. Bobot skor tes keterampilan bercerita aspek kelancaran pengujaran pada tes 

siklus I secara keseluruhan 114 dengan nilai rata-rata 54 dan termasuk dalam 
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kategori kurang. Penguasaan aspek kelancaran siswa pada tes siklus ini masih 

kurang karena dalam pengujaran siswa masih banyak yang belum lancar.  

 

(9) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Pandangan Harus di Arahkan 

ke Lawan Bicara 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek pandangan harus di arahkan 

ke lawan bicara dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini. 

Tabel 15. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Pandangan Harus di 

Arahkan ke Lawan Bicara 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 1 6 6 14,3  

117/42/5x100

=55,71 

(56  kategori 

kurang) 

 

2. Kurang 2 9 18 21,4 

3. Cukup 3 15 45 35,7 

4. Baik 4 12 48 28,6 

5. Sangat baik 5 0 0 0 

Jumlah  42 117 100 

 

 Berdasarkan tabel 15 di atas dapat diketahui bahwa siswa yang 

mencapai kategori nilai baik dengan rentang skor 4 hanya diperoleh oleh satu 

siswa atau 2,5% dari keseluruhan jumlah siswa. Terdapat 19 siswa atau 47,5% 

dari keseluruhan jumlah siswa mencapai kategori cukup dengan rentang skor 3. 

Kategori kurang dengan rentang skor 2 diperoleh oleh 19 siswa atau 47,5% dari 

keseluruhan jumlah siswa. Pada aspek pandangan harus diarahkan ke lawan bicara 

belum ada siswa yang mencapai kategori skor sangat baik, tetapi juga tidak ada 
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siswa yang memperoleh nilai sangat kurang. Bobot skor tes keterampilan 

Bercerita aspek pandangan harus diarahkan ke lawan bicara pada tes siklus I 

secara keseluruhan 117 dengan nilai rata-rata 56 dan termasuk dalam kategori 

kurang. Kadang-kadang siswa tidak berani memandang orang yang diajak bicara 

karena malu dan grogi. Penguasaan aspek pandangan harus diarahkan ke lawan 

bicara pada tes siklus I masih kurang. 

 

(10) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Gerak-gerik dan Mimik yang 

Tepat 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek gerak-gerik dan mimik 

yang tepat dapat dilihat pada tabel 16 berikut ini. 

Tabel 16. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Gerak-gerik dan Mimik 

yang Tepat 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 1 1 1 2,3  

129/42/5x100

=61,42 

(61 kategori 

cukup) 

 

2. Kurang 2 9 18 21,4 

3. Cukup 3 18 54 42,9 

4. Baik 4 14 56 33,3 

5. Sangat baik 5 0 0 0 

Jumlah  42 129 100 

  

 Dari tabel 16 di atas dapat dilihat bahwa hasil tes keterampilan 

bercerita aspek gerak-gerik dan mimik yang tepat terdapat 14 siswa atau 27,5% 

dari jumlah keseluruhan siswa yang mencapai kategori nilai baik dengan rentang 
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skor 4. Siswa yang mencapai kategori nilai cukup dengan rentang skor 3 diperoleh 

18 siswa atau 42,9% dari keseluruhan jumlah siswa. Kategori nilai kurang dengan 

rentang skor 2 diperoleh oleh 9 siswa atau 21,4% dari jumlah keseluruhan siswa 

dan satu siswa yang memiliki kategori kurang atu 2,3% dari keseluruhan siswa. 

Penilaian aspek gerak-gerik dan mimik yang tepat kurang dikuasai oleh siswa, 

karena sebanyak 6,7% siswa tidak mencapai kategori nilai baik. Bobot skor tes 

keterampilan bercerita aspek gerak-gerik dan mimik yang tepat pada tes siklus I  

secara keseluruhan 129 dengan nilai rata-rata 61 dan termasuk dalam kategori 

cukup. 

 

(11) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Relevansi dan Penalaran 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek relevansi dan penalaran 

dapat dilihat pada tabel 17 berikut ini. 

Tabel 17. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Relevansi dan Penalaran 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 
% Rata-rata Nilai 

1. Sangat kurang 2 24 48 57,1 146/42/10x100 

 = 34,76 

(35 kategori 

sangat kurang)  

 

2. Kurang 4 8 32 19 

3. Cukup 6 7 42 16,7 

4. Baik 8 3 24 7,1 

5. Sangat baik 10 0 0 0 

Jumlah  42 146 100 

 

 Dari tabel 17 di atas dapat diketahui bahwa siswa yang mencapai 

kategori nilai baik dengan rentang skor 4 diperoleh oleh 3 siswa atau 7,1% dari 
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jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang memperoleh kategori nilai cukup dengan 

rentang skor 3 sebanyak 7 siswa atau 16,7% dari keseluruhan jumlah siswa. 

Kategori nilai kurang dengan rentang skor 2 diperoleh oleh 8 siswa  atau 19% dari 

keseluruhan jumlah siswa dan 24 siswa yang 57,1. Pada aspek relevansi dan 

penalaran belum ada siswa yang mencapai kategori skor sangat baik, tetapi 

banyak siswa yang memperoleh nilai sangat kurang. Bobot skor tes keterampilan 

bercerita aspek relevansi dan penalaran pada tes siklus I secara keseluruhan 146 

dengan nilai rata-rata 35 dan termasuk dalam kategori sangat kurang. 

 

(12) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Pemaparan Isi Pikiran dan Perasaan 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek pemikiran isi, pikiran dan 

perasaan terhadap informasi yang dibaca dapat dilihat pada tabel 18 berikut ini. 

Tabel 18. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Pemaparan isi, pikiran 

dan perasaan  

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 2 0 0 0  

228/42/10 

x100=54,28 

(54 kategori 

kurang) 

2. Kurang 4 16 64 38,1 

3. Cukup 6 22 132 52,4 

4. Baik 8 4 32 9,5 

5. Sangat baik 10 0 0 0 

Jumlah  42 228 100 

 

 Berdasarkan tabel 18 di atas dapat diketahui bahwa siswa yang 

mencapai kategori nilai baik dengan rentang skor 4 diperoleh oleh empat siswa 
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atau 9,5% dari keseluruhan jumlah siswa. Terdapat 22 siswa atau 52,4% dari 

keseluruhan jumlah siswa mencapai kategori cukup dengan rentang skor 3. 

Kategori kurang dengan rentang skor 2 diperoleh oleh 16 siswa atau 38,1% dari 

keseluruhan jumlah siswa. Pada aspek pemaparan isi, pikiran dan perasaan belum 

ada siswa yang mencapai kategori skor sangat baik, tetapi juga tidak ada siswa 

yang memperoleh nilai kurang. Bobot skor tes keterampilan bercerita aspek 

pemaparan isi, pikiran dan perasaan pada tes siklus I secara keseluruhan 228 

dengan nilai rata-rata 54 dan termasuk dalam kategori kurang. 

 Pada aspek pemaparan isi, pikiran dan perasaan pada tes siklus I ini 

masih kurang. Siswa sudah dapat memahami sebagian besar percakapan walaupun 

kadang-kadang lambat bereaksi karena harus menyusun kalimat yang baik dulu 

sebelum berbicara. 

 

(13) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Permainan Media  Wayang 

Kartun 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek permainan media  wayang 

kartun dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini. 
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Tabel 19. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Permainan media  

Wayang Kartun 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 2 16 32 38,1  

154/42/10 

x100=36,67 

(37 kategori 

sangat 

kurang) 

2. Kurang 4 17 68 40,5 

3. Cukup 6 9 54 21,4 

4. Baik 8 0 0 0 

5. Sangat baik 10 0 0 0 

Jumlah  42 154 100 

 

 Pada tabel 19 di atas dapat dilihat bahwa hasil tes keterampilan 

bercerita aspek permainan media  wayang kartun siswa yang mencapai kategori 

nilai cukup dengan rentang skor 3 diperoleh 9 siswa atau 21,4% dari keseluruhan 

jumlah siswa. Kategori nilai kurang dengan rentang skor 2 diperoleh oleh 17 

siswa atau 40,5% dari jumlah keseluruhan siswa. Ada 16 siswa dalam kategori 

sangat kurang atau 38,1% dari jumlah keseluruhan siswa. Penilaian aspek 

permainan wayang kartun kurang dikuasai oleh siswa, karena sebanyak 78,6% 

siswa tidak mencapai kategori nilai cukup. Bobot skor tes keterampilan bercerita 

aspek permainan wayang kartun pada tes siklus I secara keseluruhan 154 dengan 

nilai rata-rata 37 dan termasuk dalam kategori sangat kurang. Pada aspek 

permainan media  wayang kartun pada tes siklus I ini siswa sudah dapat bercerita 

walaupun wayang kartun tidak dapat mewakili ceritanya, dan gerak wayang 

sangat sedikit dibandingkan dengan gerak siswa. 
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 Dari hasil tes keterampilan bercerita pada siswa kelas VII A SMP 

Negeri I Kangkung pada umumnya masih rendah. Hasil rata-rata yang diperoleh 

pada tes siklus I sebesar  dalam kategori kurang dan dalam rentang nilai 40-59. 

Rendahnya keterampilan bercerita dikerenakan terdapat faktor internal yang ada 

dalam diri siswa itu sendiri dan eksternal yang berasal dari luar dari diri siswa. 

Faktor internal kesulitan siswa dalam bercerita siswa masih gerogi berbicara di 

depan umum, siswa tidak biasa bercerita apa yang dipikirkan dan dirasakannya, 

siswa tidak berani bercerita karena takut dan kesulitan untuk mengungkapkannya. 

Faktor ekternal yang menjadi kesulitan siswa bercerita ialah pendekatan mengajar 

yang digunakan guru masih monoton dan tidak memotivasi siswa agar bersaing 

untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan kegiatan bercerita. 

Berdasarkan hasil tes siklus I yang telah dilakukan, peneliti perlu meningkatkan 

keterampilan bercerita  dengan menggunakan media pembelajaran wayang kartun. 

 

4.1.2.2 Hasil Nontes siklus I 

 Data nontes siklus I diperoleh melalui observasi, jurnal, wawancara, 

sosiometri, dan dokumentasi foto. 

1) Observasi 

 Observasi dilakukan oleh peneliti dibantu oleh teman sejawat peneliti 

dan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia setempat. Kegiatan 

observasi di fokuskan pada aspek; (1) antusias siswa dalam kegiatan bercerita, (2) 

antusias siswa saat pembelajaran bercerita, (3) antusias siswa dalam memainkan 
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wayang, (4) keaktifan siswa dalam bertanya, (5) antusias siswa saat 

mendengarkan penjelasan dari guru. 

  Berdasarkan hasil pengamatan, secara keseluruhan pembelajaran 

bercerita pada siklus I ini masih kurang memuaskan, karena masih ada siswa yang 

berperilaku negatif, tidak bekerja sama ketika turnamen, dan tidak memperhatikan 

penjelasan guru. Hasil observasi pembelajaran bercerita siklus I terdapat dapat 

dilihat pada tabel 20 di bawah ini. 

 

Tabel 20. Hasil Observasi Pembelajaran Bercerita Siklus I 

No Aspek 

Sikap dan Perilaku 

Siswa 
Presentase 

Baik Tidak baik Baik Tidak baik

1. Antusias siswa 
mengungkapkan pikiran dan 
perasaan dengan kegiatan 
bercerita,  

31 9 77,5% 22,5% 

2. antusias siswa saat bercerita,  30 10 75% 25% 

3. antusias siswa dalam 
memainkan wayang,  

38 2 95% 5% 

4. keaktifan siswa dalam 
bertanya,. 

22 18 55% 45% 

5. antusias siswa saat 
mendengarkan penjelasan dari 
guru 

13 27 32,5% 67,5% 

  

 Dari tabel 20 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 31 siswa atau 77,5 

dari jumlah keseluruhan siswa yang ikut berpartisipasi aktif dalam bercerita.  

Siswa yang tidak aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok ada 9 siswa atau 

22,5% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang tidak aktif berdiskusi hanya 

diam dan mendengarkan temannya berbicara atau ada juga yang berbicara sendiri 
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dan mengganggu temannya. Sebanyak 30 siswa atau 75 dari jumlah keseluruhan 

siswa yang memperhatikan sungguh-sungguh materi yang diberikan oleh guru.  

Siswa yang tidak siswa yang memperhatikan sungguh-sungguh materi yang 

diberikan oleh guru ada 10 siswa atau 25% dari jumlah keseluruhan siswa, mereka 

berbicara dengan temannya atau membuat catatan yang tidak penting. Sebanyak 

38 siswa atau 95 dari jumlah keseluruhan siswa yang merespon positif terhadap 

model pembelajaran yang digunakan guru.  Siswa yang tidak merespon positif 

terhadap model pembelajaran yang digunakan guru ada 2 siswa atau 5% dari 

jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang tidak merespon terhadap media 

pembelajaran yang digunakan guru. Sebanyak 22 siswa atau 55% dari jumlah 

keseluruhan siswa yang aktif dalam kegiatan bercerita dengan siswa yang lain.  

Siswa yang tidak aktif bertanya kepada guru sebanyak 18 siswa atau 4,5% dari 

jumlah keseluruhan siswa. Sebanyak 13 siswa atau 32,5 dari jumlah keseluruhan 

siswa yang aktif bertanya kepada guru.  Siswa yang tidak aktif aktif bertanya 

kepada guru ada 27 siswa atau 67,5% dari jumlah keseluruhan siswa. Sebanyak 29 

siswa atau 72,5 dari jumlah keseluruhan siswa yang ikut berpartisipasi aktif dalam 

bercerita.  Siswa yang tidak aktif berpartisipasi dalam bercerita dengan orang lain 

ada 11 siswa atau 27,5% dari jumlah keseluruhan siswa. 

 Berdasarkan uraian di atas, jumlah siswa yang melakukan perilaku 

positif lebih banyak daripada perilaku negatif. Berdasarkan pengamatan peneliti 

dan observer keadaan kelas pada saat turnamen siklus I berlangsung masih belum 

terkondisi dengan baik sehingga keterampilan siswa dalam bercerita masih harus 

ditingkatkan lagi pada siklus berikutnya. 
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2) Hasil Wawancara 

 Kegiatan wawancara dilakukan setelah  pembelajaran pada siklus 1 

selesai. Wawancara hanya ditujukan kepada 9 siswa, yang meliputi: (1) tiga siswa 

yang mendapat nilai baik pada keterampilan bercerita, (b) tiga siswa yang 

mendapat nilai cukup pada keterampilan bercerita, dan (c) tiga siswa yang 

mendapat nilai kurang pada keterampilan bercerita. Hal ini dilakukan agar data 

yang diperoleh lengkap karena masing-masing kategori siswa telah terwakili.  

Pada wawancara siklus I berisi pertanyaan yang meliputi; (1) pendapat siswa 

tentang pembelajaran keterampilan bercerita yang diberikan oleh guru selama ini, 

(2) senang atau tidaknya siswa dengan pembelajaran bercerita dengan 

menggunakan media wayang kartun, (3) tanggapan siswa ketika dilaksanakan 

pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun, (4) kesulitan yang dihadapi 

siswa pada saat menerapkan pembelajaran mengemukakan pikiran dan perasaan 

dengan menggunakan media wayang kartun, (5)  perkembangan keterampilan 

siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan media wayang kartun, (6) 

keuntungan penggunaan media pembelajaran wayang kartun pada pembelajaran 

bercerita,  (7) hal yang harus diperbaiki dari pembelajaran mengungkapkan 

pikiran dan perasaan dengan media wayang kartun. 

 Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar 

siswa mengatakan pembelajaran keterampilan berbicara yang selama ini diberikan 

guru membosankan karena kurang kreatif dan kurang memotivasi siswa untuk 

mengungkapkan perasaannya. Dari hasil wawancara tersebut, ada juga siswa yang 

menyatakan bahwa pembelajaran yang telah diberikan guru mata pelajaran cukup 
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menarik. Sebagian besar siswa mengatakan pembelajaran keterampilan 

mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan kegiatan bercerita dengan media 

wayang kartun yang diterapkan peneliti telah membangkitkan semangat mereka 

untuk bercerita, sehingga memotivasi mereka untuk mengungkapkan perasaannya. 

Dari hasil wawancara pada siswa yang memperoleh nilai rendah, siswa 

mengatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media wayang kartun 

membingungkan karena merasa kaku dengan media tersebut. 

 Berdasarkan hasil wawancara, pada dasarnya siswa menyukai 

pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun karena mereka dapat belajar 

sambil bermain wayang. Belajar diakui mereka lebih nyaman, memotivasi mereka 

untuk bercerita. Walaupun mereka senang dengan pembelajaran menggunakan 

wayang kartun ini, tetapi masih ada siswa yang mengalami kesulitan. Melalui 

wawancara dapat diungkap kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam 

berbicara. Kesulitan-kesulitan tersebut diantaranya adalah siswa masih merasa 

gugup, kaku, kurang percaya diri saat bercerita, dan siswa belum bisa mengatur 

durasi yang tepat ketika bercerita dengan wayang kartun.  

 Berdasarkan hasil wawancara, yang harus diperbaiki dari pembelajaran 

keterampilan bercerita menggunakan wayang kartun ini adalah waktu yang 

digunakan terlalu pendek, sehingga kesempatan siswa dalam berbicara kurang 

merata. Untuk siklus II siswa harus lebih bisa mengatur durasi agar semua kartu 

soal bisa dimainkan dan semua siswa memperoleh kesempatan untuk bercerita. 

 Setelah mengikuti pembelajaran, siswa memberikan saran terhadap 

pembelajaran mengungkapkan solusi selanjutnya antara lain adalah alokasi waktu 
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untuk pembelajaran Bercerita selanjutnya ditambah, karena pembelajaran 

bercerita harus dilakukan dengan cara praktik langsung sehingga waktu yang 

dibutuhkan pun harus banyak. 

3) Hasil Jurnal 

 Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu jurnal guru dan 

jurnal siswa. Jurnal guru berisi 9 pertanyaan yang diisi guru berdasarkan proses 

pembelajaran yang sudah dilakukan. Jurnal siswa berisi 8 pertanyaan yang diisi 

siswa setelah proses pembelajaran selesai. Kedua jurnal itu berisi ungkapan 

perasaan siswa dan guru selama pembelajaran mengungkapkan pikiran dan 

perasaan dengan media wayang kartun.  

 Jurnal siswa berisi perasaan siswa selama mengikuti pembelajaran 

mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan media wayang kartun  meliputi 8 

pertanyaan Berdasarkan jurnal guru atau pengamatan peneliti selama 

pembelajaran berlangsung, dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam proses 

pembalajaran bercerita ini dapat berjalan dengan baik. Siswa merasa tertarik dan 

menyukai pembelajaran yang diterapkan peneliti, hal ini dapat dilihat ketika siswa 

melakukan kegiatan turnamen, sebagian besar siswa berpartisipasi dalam kegiatan 

tersebut. Kekurangan yang perlu diatasi antara lain masih ada siswa yang pasif, 

berbicara sendiri dan mengganggu temannya, dan juga kondisi kelas yang ramai 

saat turnamen berlangsung. Hal-hal inilah yang perlu diatasi pada pembelajaran 

siklus II. 

 Berdasarkan jurnal siswa, dapat diungkap bagaimana perasaan siswa 

saat mengikuti pembelajaran dan siswa memberi respon atau tanggapan yang 



117 

 

bagaimana terhadap kegiatan pembelajaran. siswa menyatakan sangat berminat 

terhadap pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun. Siswa menyatakan 

pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun merupakan cara yang aktif 

dan tidak membosankan. Masih ada pula siswa yang  menyatakan pembelajaran 

bercerita dengan media wayang kartun sulit dipahami dan membingungkan karena 

mereka tidak suka dengan pembelajaran keterampilan bercerita. Tetapi, sebagian 

besar mereka berpendapat bahwa bercerita dengan media wayang kartun dapat 

melatih berbicara yang ada di pikiran mereka dangan benar. Ada juga yang 

berpendapat dengan bercerita menggunakan media wayang kartun dapat 

membantu memecahkan masalah yang dihadapi. 

 Berikutnya yaitu tentang perasaan siswa ketika diminta untuk bercerita 

dari permasalahan mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan media wayang 

kartun siswa menyatakan kesulitan untuk bercerita dikarenakan siswa kesulitan 

karena grogi, tidak percaya diri, dan siswa kesulitan bercerita karena tidak paham 

dengan masalah yang dibahas sehingga tidak tahu apa yang harus disampaikan.  

 Sebagian besar siswa merespon positif terhadap pembelajaran 

keterampilan mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan media wayang kartun 

karena dapat belajar berbicara di depan umum. Cara mengajar guru atau peneliti 

yang santai dan jelas menjadikan materi mudah dipahami.  

 Aspek yang terakhir adalah pesan, kesan, dan saran dalam 

pembelajaran bercerita yang telah dilakukan. Kesan yang diungkapkan siswa 

adalah siswa senagn mengikuti pembelajaran, mengemukakan pandapat 

menyenangkan dan dapat menghilangkan rasa jenuh. Adapun saran yang 
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diungkapkan siswa adalah mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan kegiatan 

bercerita harus dilatih terus-menerus agar mampu bercerita dengan media wayang 

kartun. Pembelajaran waktunya ditambah lagi dan pengaturan durasi yang sesuai 

sehingga semua siswa mendapat kesempatan untuk berbicara, mengungkapkan 

pendapat atau menyanggah.  

 Jurnal yang digunakan oleh peneliti selain jurnal siswa terdapat pula 

jurnal guru. Jurnal guru berisi hal-hal yang dirasakan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Aspek yang diungkap pada jurnal guru ini antara lain; 

(1) pendapat tentang respon siswa terhadap pembelajaran bercerita, (2) pendapat 

tentang minat siswa dalam mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara 

melalui pembelajaran bercerita menggunakan media wayang kartun, (3) pendapat 

tentang keaktifan siswa dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan 

menggunakan media wayang kartun, (4) uraian mengenai keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, (5) perubahan perilaku siswa negatif ataupun positif 

dalam kegiatan bercerita dengan menggunakan media wayang kartun, (6) uraian 

tentang situasi dan suasana di kelas selama proses pembelajaran, (7) pendapat 

terhadap cara mengajar peneliti. 

 Berdasarkan pengamatan guru mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia siswa sangat semangat saat mengikuti pembelajaran bercerita media 

wayang kartun. Pada awal pembelajaran siswa terlihat siap dan antusias. Kesiapan 

dan antusias siswa ketika mengikuti pembelajaran mengungkapkan pikiran dan 

perasaan dengan kegiatan bercerita media wayang kartun lebih dari 50%. Pada 

saat proses pembalajaran menggunakan media wayang kartun siswa sudah cukup 
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aktif dan bersaing untuk bercerita walaupun masih belum merata. Sebagian masih 

ada siswa yang diam atau berbicara dengan teman dan mengganggu siswa lain. 

 Setelah diadakannya pembelajaran bercerita dengan menggunakan 

media wayang kartun, siswa menjadi lebih berani berbicara di depan umum.  

4) Sosiometri  

 Sosiometri dilakukan antaranggota untuk menilai kinerja teman dan 

menentukan teman yang memiliki keterampilan bicara yang terbaik diantara 

mereka. Setiap siswa diberi lembar sosiometri dan menuliskan nama-nama 

siswa anggota kelompoknya yang menunjukkan aktivitas atau kinerja siswa sesuai 

dengan yang tercantum dalam lembar sosiometri tersebut. Siswa A mengamati 

kinerja siswa B, C, D, E. Siswa B mengamati kenerja siswa A, C, D, E. Siswa C 

mengamati kinerja siswa A, B, D, E. Siswa D mengamati kinerja siswa A, B, C, 

E. Siswa E mengamati kinerja siswa A, B, C, D. 

 Adapun hal-hal yang tercantum dalam lembar sosiometri yang harus 

diisi siswa antara lain: (1) teman yang aktif bercerita, (2) teman yang paling pasif 

bercerita, (3) teman yang mempunyai keterampilan bercerita paling baik, (4) 

teman yang mempunyai keterampilan bercerita paling rendah (5) teman 

sekelompok yang aktif membantu siswa, (6) teman  yang sering berbicara sendiri 

dan mengganggu temannya. 

 Dari hasil sosiometri tersebut dapat dijelaskan bahwa secara umum 

tidak ada anggota siswa yang berbicara sendiri atau mengganggu siswa lain ketika 

dijelaskan bercerita dengan media wayang kartun. Ada siswa yang berbicara 

dengan siswa yang lain. Pada kegiatan ini tidak ada siswa yang berbicara sendiri 
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tau berbicara dan menganggu siswa lain. Selanjutnya, ketika siswa lain berbicara 

atau tampil dalam bercerita, semua anggota aktif mengikuti kegiatan bercerita 

sesuai dengan peran masing-masing. Demikian juga pada saat siswa lain tampil, 

semua siswa memberikan pertanyaan, sanggahan dan bercerita kepada siswa lain 

yang tampil. 

 Sebagai catatan untuk perbaikan di siklus II, ketika pembelajaran 

peneliti dan observer lebih memperhatikan lagi tingkah laku siswa agar pada 

siklus II kegiatan bercerita berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan sehingga 

keterampilan bercerita siswa mengingkat. Hal ini tentunya juga dengan kerjasama 

dengan siswa. 

5) Dokumentasi Foto 

 Pada siklus I ini peneliti hanya menggunakan dokumentasi foto. 

Pengambilan foto dilakukan empat kali tiap tindakan. Gambar yang diambil 

difokuskan pada kegiatan selama pembelajaran bercerita media wayang kartun 

berlangsung. Dokumentasi foto yang diambil meliputui aktivitas-aktivitas 

pembelajaran bercerita media wayang kartun, antara lain (1) Kegiatan awal 

pembelajaran, (2) kegiatan siswa saat memahami karakter wayang dan merangkai 

cerita yang akan dibawakan, (3) aktivitas siswa saat bermain wayang kartun, (4) 

aktivitas siswa saat bercerita dengan wayang kartun, (5) aktivitas siswa pada saat 

menjawab pertanyaan dari guru. 

 Aktivitas selama proses pembelajaran mengungkapkan pikiran dan 

perasaan dengan kegiatan bercerita media wayang kartun berlangsung dapat 

dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar1.  Kegiatan awal pembelajaran 

     
Gambar 2.  kegiatan siswa saat memahami karakter wayang dan merangkai 

cerita yang akan dibawakan 

        
Gambar 3.  aktivitas siswa saat bercerita dengan wayang kartun  

       
Gambar 4. aktivitas siswa pada saat menjawab pertanyaan dari guru. 
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4.1.2.3 Refleksi Siklus I 

 Berdasarkan prestasi yang dicapai siswa dalam keterampilan bercerita  

pada umumnya masih kurang karena nilai rata-rata siklus baru mencapai 49,9% 

dan belum memenuhi target yang ditentukan pada siklus I dan siklus II yaitu 

sebesar 75. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode pembelajaran yang tepat 

agar prestasi dapat ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk 

siklus I peneliti menggunakan media pembelajaran wayang kartun untuk 

memperbaiki prestasi dan keterampilan berbicara siswa.  

 Perolehan nilai tes keterampilan Bercerita pada siklus I pertemuan 

pertama rata-rata sebesar 58,75, keterampilan mengungkapkan pikiran dan 

perasaan dengan kegiatan bercerita media wayang kartun pada siklus I pertemuan 

kedua rata-rata meningkat menjadi 63,46 termasuk dalam kategori cukup baik 

tetapi belum memenuhi target yang ditentukan. 

 Pada awal pembelajaran dengan wayang kartun tersebut keadaan 

kurang terkendali. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama setelah siswa 

cukup jelas dengan cara permainan wayang dan cara bercerita yang diberikan 

guru. Guna mencapai pembelajaran sesuai yang diharapkan guru (peneliti), maka 

kesulitan-kesulitan tersebut kiranya harus diperbaiki pada siklus II. 

 Hal-hal yang dilakukan guru berkenaan dengan upaya perbaikan untuk 

bisa diterapkan pada pembelajaran selanjutnya yaitu: (1) guru memberi motivasi 

kepada siswa agar siap sebelum pelajaran dimulai dan membuat suasana belajar 

yang menyenangkan; (2) guru bersama siswa menentukan topik atau tema yang 

akan diceritakan; (3) menjelaskan pengaturan waktu dan pengaturan permainan  
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agar semua siswa mendapat giliran bercerita; (4) guru menjelaskan kesalahan-

kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dilakukan siswa saat bercerita dan 

menjelaskan aspek penilaian yang akan dinilai. Perbaikan-perbaikan ini 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa dalam bercerita pada siklus II 

nantinya.  

 

4.1.2 Hasil Penelitian siklus II 

 Pembelajaran siklus II dilaksanakan selama 2 pertemuan yaitu pada 

tanggal  13 Juni dan 16 Juni 2009. Pada kegiatan siklus II ini diuraikan tentang 

pelaksanaan pembelajaran bercerita dengan menggunakan media wayang kartun 

yang terdiri atas data tes dan data nontes. Hasil tes meliputi 13 aspek keterampilan 

bercerita, dan nontes meliputi observasi, jurnal, wawancara,  dokumentasi foto 

dan dokumentasi video dengan hasil penelitian sebagai berikut. 

 

4.1.2.1 Hasil Data Tes siklus II 

 Tindakan siklus II dilakukan dua kali pertemuan. Setiap pertemuan 

dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Pada pertemuan pertama, pembelajaran 

diawali dengan pendahuluan, yaitu guru membuka pelajaran dan memberikan 

apersepsi tentang materi yang akan dipelajari dan memberitahukan kompetensi 

yang harus dicapai pada pembelajaran bercerita. Guru menjelaskan mengenai 

pembelajaran bercerita media wayang kartun dan kekurangan-kekurangan yang 

terdapat pada siklus I agar pada siklus II menjadi lebih baik.  
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 Setelah pendahuluan, pembelajaran menuju kegiatan inti, yaitu 

membentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang. Siswa menempatkan diri dalam 

kelompoknya, kemudian meja diatur bundar agar setiap siswa dalam kelompok 

dapat bercerita dengan leluasa. Satu meja terdiri atas 6 siswa dengan peran yang 

berbeda sesuai dengan karakter tokoh yang mereka inginkan. Pada kegiatan ini 

guru memotivasi siswa agar seluruh anggota kelompok turut aktif. 

 Berbeda dengan siklus I, siklus II menekankan kepada latihan-latihan 

tentang dasar bercerita. Diantaranya, latihan vokal, artikulasi, mimik, gesture, titik 

fokus mata, membuat kerangka karangan sebelum bercerita, dan membentuk 

naskah maupun latihan spontanitas. Setelah kegiatan bercerita siklus II selesai, 

peneliti bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

Pembelajaran pertama diakhiri dengan penutup dengan merefleksi pembelajaran 

yang baru saja dilaksanakan dan guru memberi motivasi kepada siswa agar 

mengembangkan lagi keterampilan bercerita karena pada pembelajaran 

selanjutnya akan ada kegiatan bercerita dengan konsep yang berbeda. 

 Pada pertemuan kedua pembelajaran bercerita dengan menggunakan 

media wayang kartun diawali dengan kegiatan awal atau pendahuluan. Guru 

membuka pelajaran dan memberikan stimulan dan memberitahukan kompetensi 

yang harus dicapai pada pembelajaran bercerita. Guru menjelaskan mengenai 

kegiatan bercerita yang akan dilaksanakan dan cara permainan wayang kartun, 

serta memberitahu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kegiatan bercerita 

siklus II menjadi lebih baik.  
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 Sebelum mulai pada kegiatan inti, peneliti memberitahukan 

kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kegiatan bercerita dengan 

menggunakan wayang kartun pada pertemuan yang lalu agar pada pembelajaran 

ini dapat lebih baik.  

Pada kegiatan inti siswa diminta bercerita dengan satu timnya sehingga 

membentuk sebuah cerita. Dari satu tim tersebut membuat sebuah topik dan 

kerangka cerita yang akan dibawakannya di depan kelas. Setiap tim menampilkan 

satu cerita dan dipilih satu pembawa cerita terbaik dari sebuah tim yang dipilih 

oleh siswa yang lain dari kelompok lain. Yang akan diceritakan salah satu anggota 

tim di depan kelas. Dari perwakilan setiap tim dipilih satu penyaji terbaik. 

Setelah kegiatan bercerita berakhir guru bersama siswa   

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Pembelajaran pertama diakhiri 

dengan penutup dengan merefleksi pembelajaran yang baru saja dilaksanakan dan 

guru memberi motivasi kepada siswa agar mengembangkan lagi keterampilan 

berceritanya. Guru dan siswa merefleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Guru mengumumkan tiga tim yang berprestasi dan memperoleh skor tertinggi. 

Guru memberikan jurnal dan sosiometri kepada siswa, untuk menuliskan kesan 

pesan, dan penilaian siswa terhadap temannya pada saat pembelajaran bercerita 

dengan menggunakan media wayang kartun pada siklus II.  

 Hasil tes keterampilan bercerita dengan menggunakan media wayang 

kartun silkus II dapat dilihat pada tabel 21 berikut. 

 

 



126 

 

Tabel 21. Hasil Tes Keterampilan Bercerita 

No Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Bobot  

Nilai 
% 

Hasil 

Klasikal 

1 Sangat Kurang 0-39 0 0 0 Rata-rata: 

3112/42 

75 (Kategori 

baik) 

2 Kurang  40-59 0 0 0 

3 Cukup 60-74 22 1534 52,4 

4 Baik 75-84 17 1311 40,5 

5 Sangat baik 85-100 3 267 7,1 

Jumlah 42 3112 100 

 

 Dari tabel 21 di atas, dapat diketahui bahwa bobot nilai tes 

keterampilan bercerita siswa pada siklus II secara keseluruhan mencapai 3.112 

dengan nilai rata-rata 75 termasuk dalam kategori baik.  Siswa yang berhasil 

memperoleh nilai dengan kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-100 

diperoleh 3 siswa atau 7,1% dari jumlah keseluruhan siswa. Kategori baik dengan 

rentang nilai 75-84 sebanyak 17 siswa atau 40,5% dari jumlah keseluruhan siswa. 

Rentang nilai 60-74 termasuk dalam kategori cukup diperoleh 22 siswa atau 

52,4% dari jumlah keseluruhan siswa.  

 

4.1.2.2  Hasil Tes Tiap Aspek Siklus II 

 Nilai yang diperoleh pada tes  siklus merupakan penjumlahan total dari 

13 aspek keterampilan bercerita. Aspek yang dinilai antara lain: (1) Ketepatan 

ucapan; 2) Penempatan tekanan, nada dan durasi yang sesuai; 3) Pilihan kata 

(diksi); 4) Ketepatan sasaran pembicaraan; 5) Sikap yang wajar, tenang, dan tidak 

kaku; 6) Pandangan ke arah audience 7) Pemaparan isi pikiran dan perasaan; 8) 
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Volume suara; 9) Kelancaran pengujaran; 10) Relevansi dan Penalaran; 11) 

Penguasaan topik; 12) Gerak-gerik dan mimik yang tepat; 13) Penggunaan media 

wayang kartun. 

Hasil tes keterampilan mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan 

kegiatan bercerita tiap aspek pada siklus I dapat dilihat pada tabel 22 berikut. 

Tabel 22. Hasil Tes Tiap Aspek Keterampilan Bercerita Siklus II 

No  Aspek  Penilaian Rata-rata 

1. 

 

 

 

Aspek kebahasaan  

1) Ketepatan ucapan 

2) Penempatan tekanan, nada dan durasi yang sesuai 

3) Pilihan kata (diksi) 

4) Ketepatan sasaran pembicaraan 

 

80 

81 

75 

76 

2. Aspek nonkebahasaan 

5) Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku 

6) Pandangan ke arah audience  

7) Pemaparan isi pikiran dan perasaan 

8) Volume suara 

9) Kelancaran pengujaran 

10) Relevansi dan Penalaran 

11) Penguasaan topik 

12) Gerak-gerik dan mimik yang tepat 

13) Penggunaan media wayang kartun. 

 

76 

80 

78 

81 

76 

76 

75 

77 

76 

 Jumlah 1007 

 Rata-rata 77,46 

 

 Perincian hasil tes bercerita dari masing-masing aspek dipaparkan 

sebagai berikut: 
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(14)  Hasil Tes Keterampilan Mengekspresikan Pikiran dan Perasaan dengan 

Kegiatan Bercerita Aspek Ketepatan Ucapan 

 Di bawah ini adalah hasil tes siklus II keterampilan bercerita aspek 

ketepatan ucapan.  

Tabel 23. Hasil Tes Keterampilan Mengekspresikan Pikiran dan Perasaan 

dengan Kegiatan Bercerita Aspek Ketepatan Ucapan 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 1 0 0 0  

167/42/5x100

=79,5 

(80 kategori 

baik) 

2. Kurang 2 1 2 2,3 

3. Cukup 3 7 21 16,7 

4. Baik 4 26 104 61,9 

5. Sangat baik 5 8 40 19,1 

Jumlah  42 167 100 

 

 Pada tabel 23 di atas, dapat diketahui bahwa 8 anak dalam kategori 

sangat baik atau 19,1% dari jumlah keseluruhan siswa. Sebanyak 26 siswa atau 

61,9% dari keseluruhan jumlah siswa mencapai kategori nilai baik dengan rentang 

nilai 4. Kategori cukup dengan rentang nilai 3 dicapai oleh 7 siswa atau 16,7%, 

kategori kurang dengan rentang nilai 2 diperoleh oleh 1 siswa atau 2,3%. Bobot 

skor tes keterampilan bercerita aspek ketepatan ucapan pada tes siklus II secara 

keseluruhan 167 dengan nilai rata-rata 80 dan termasuk dalam kategori baik. 
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(15) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Penempatan Tekanan, Nada, 

dan Durasi yang Sesuai 

 Di bawah ini adalah hasil tes siklus I keterampilan bercerita aspek 

penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai.  

Tabel 24. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Penempatan Tekanan, 

Nada, dan Durasi yang sesuai 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 1 0 0 0  

171/42/5x100

=81,42 

(81 kategori 

baik) 

 

2. Kurang 2 0 0 0 

3. Cukup 3 10 30 23,8 

4. Baik 4 19 76 45,2 

5. Sangat baik 5 13 65 31 

Jumlah  42 171 100 

  

 Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa ada 10 siswa atau 23,8% dari 

keseluruhan jumlah siswa mencapai kategori cukup dengan rentang skor 3. 

Kategori baik dengan rentang skor 4 diperoleh oleh 19 siswa atau 45,2% dari 

keseluruhan jumlah siswa. Ada 13 siswa dengan kategori sangat baik atau sekitar 

31% dari jumlah keseluruhan siswa. Pada aspek penempatan tekanan nada dan 

durasi yang sesuai tidak ada siswa yang memperoleh nilai sangat kurang. Bobot 

skor tes keterampilan bercerita aspek penempatan tekanan, nada, dan durasi yang 

sesuai pada tes siklus II secara keseluruhan 171 dengan nilai rata-rata 81 dan 

termasuk dalam kategori cukup.  
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(16) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Pilihan Kata (Diksi) 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek pilihan kata atau diksi dapat 

dilihat pada tabel 25 berikut ini. 

 

Tabel 25. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Pilihan Kata (Diksi) 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% Rata-rata Nilai 

1. Sangat kurang 2 0 0 0  

314/42/10x100

=74,7 (75 

kategori baik) 

2. Kurang 4 0 0 0 

3. Cukup 6 15 90 35,7 

4. Baik 8 23 184 54,8 

5. Sangat baik 10 4 40 9,5 

Jumlah  42 314 100 

  

 Dari tabel 25 di atas dapat dilihat bahwa empat siswa yang mencapai 

kategori sangat baik atau 9,5% dari jumlah keseluruhan siswa. Nilai baik dengan 

rentang skor 8 sebanyak 23 siswa atau 54,8% dari keseluruhan jumlah siswa. 

Siswa yang mencapai kategori nilai cukup dengan rentang skor 6 diperoleh 15 

siswa atau 35,7% dari keseluruhan jumlah siswa. 

 

(17) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Ketepatan Sasaran 

Pembicaraan 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek ketepatan sasaran 

pembicaraan dapat dilihat pada tabel 26 berikut ini. 
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Tabel 26. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Ketepatan sasaran 

Pembicaraan 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% Rata-rata Nilai 

1. Sangat kurang 2 0 0 0  

320/42/10x100

=76,2 

(76 kategori 

baik) 

2. Kurang 4 0 0 0 

3. Cukup 6 12 72 28,6 

4. Baik 8 26 208 61,9 

5. Sangat baik 10 4 40 9,5 

Jumlah  42 320 100 

 

 Dari tabel 13 dapat dilihat sebanyak empat siswa atau 9,5% dari 

keseluruhan jumlah siswa mencapai kategori sangat baik dengan rentang nilai 5. 

Sebanyak 26 siswa atau 61,9% dari keseluruhan jumlah siswa mencapai kategori 

nilai baik dengan rentang nilai 4. Kategori cukup dengan rentang nilai 3 dicapai 

oleh 12 siswa atau 28,6%. 

 Pada aspek ketepatan sasaran pembicaraan pada tes siklus II ini  

termasuk kedalam golongan baik.  

 

(18) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Sikap yang Wajar, Tenang, 

dan Tidak Kaku 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek sikap yang wajar, tenang, 

dan tidak kaku dapat dilihat pada tabel 27 berikut ini. 
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Tabel 27. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Sikap yang Wajar, 

Tenang, dan Tidak Kaku 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% Rata-rata Nilai 

1. Sangat kurang 2 0 0 0  

318/42/10x100 

=75,71 

(76 kategori 

baik) 

 

2. Kurang 4 0 0 0 

3. Cukup 6 14 84 33,3 

4. Baik 8 23 184 47,6 

5. Sangat baik 10 5 50 11,9 

Jumlah  42 318 100 

  

 Dari tabel 27 di atas dapat diketahui bahwa lima orang siswa termasuk 

kategori sangat baik atau sekitar 11,9% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa 

yang mencapai kategori nilai baik dengan rentang skor 4 diperoleh oleh 23 siswa 

saja atau 47,6% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang memperoleh kategori 

nilai cukup dengan rentang skor 3 sebanyak 14 siswa atau 33,3% dari keseluruhan 

jumlah siswa. 

 Pada aspek sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku pada tes siklus II 

ini sudah mengalami peningkatan. 

 

(19) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Kenyaringan Suara 

(Volume) 

 Hasil tes dari keterampilan Bercerita aspek kenyaringan suara dapat 

dilihat pada tabel 28 berikut ini. 
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Tabel 28. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Kenyaringan Suara 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 1 0 0 0  

169/42/5x100

=80,04 

(80 kategori 

baik) 

 

2. Kurang 2 0 0 0 

3. Cukup 3 6 18 14,3 

4. Baik 4 29 116 69 

5. Sangat baik 5 7 35 16,7 

Jumlah  42 169 100 

  Tabel 28 di atas dapat diketahui tujuh siswa atau 16,7% dari 

jumlah keseluruhan siswa yang mencapai kategori sangat baik dengan rentang 

skor 5 bahwa siswa yang mencapai kategori nilai baik dengan rentang skor 4 

sebanyak 29 siswa atau 69% dari keseluruhan jumlah siswa. Terdapat 6 siswa atau 

14,3% dari keseluruhan jumlah siswa mencapai kategori cukup dengan rentang 

skor 3.  

(20) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Penguasaan Topik 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek penguasaan topik dapat 

dilihat pada tabel 29 berikut ini. 

Tabel 29. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Penguasaan Topik 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 
% Rata-rata Nilai 

1. Sangat kurang 2 0 0 0  

328/42/10x100

=78,1 

(78 kategori 

baik) 

2. Kurang 4 0 0 0 

3. Cukup 6 6 12 14,3 

4. Baik 8 34 272 81 

5. Sangat baik 10 2 20 4,7 

Jumlah  42 328 100 
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 Berdasarkan tabel 16 dapat dilihat pada aspek penguasaan topik dua 

siswa atau 4,7% dari jumlah keseluruhan siswa yang termasuk dalam kategori 

sangat baik dengan rentang nilai 5. Sebanyak 34 siswa atau 81% dari keseluruhan 

jumlah siswa mencapai kategori nilai baik dengan rentang nilai 4. Kategori cukup 

dengan rentang nilai 3 dicapai oleh 6 siswa atau 14,3%. 

  

(21) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Kelancaran Pengujaran 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek kelancaran pengujaran 

dapat dilihat pada tabel 30 berikut ini. 

Tabel 30. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Kelancaran Pengujaran 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 1 0 0 0  

171/42/5x100

=81,42 

(81  kategori 

baik) 

2. Kurang 2 0 0 0 

3. Cukup 3 1 3 2,3 

4. Baik 4 37 148 88,1 

5. Sangat baik 5 4 20 9,5 

Jumlah  42 171 100 

 

 Dari tabel 30 di atas dapat dilihat bahwa hasil tes keterampilan 

bercerita aspek kelancaran pengujaran empat siswa yang termasuk dalam kategori 

sangat baik atau 9,5% dari jumlah keseluruhan siswa dengan rentang nilai 5. 

Terdapat 37 siswa atau 88,1% dari jumlah keseluruhan siswa yang mencapai 

kategori nilai baik dengan rentang skor 4. Siswa yang mencapai kategori nilai 

cukup dengan rentang skor 3 diperoleh 1 siswa atau 2,3% dari keseluruhan jumlah 

siswa.  
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Penilaian aspek kelancaran pengujaran telah dikuasai oleh siswa, 

karena sebanyak 81% siswa mencapai kategori nilai baik. Bobot skor tes 

keterampilan bercerita aspek kelancaran pengujaran pada tes siklus II secara 

keseluruhan 171 dengan nilai rata-rata 81 dan termasuk dalam kategori baik.  

 

(22) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Pandangan Harus di 

Arahkan ke Lawan Bicara 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek pandangan harus di arahkan 

ke lawan bicara dapat dilihat pada tabel 31 berikut ini. 

Tabel 31. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Pandangan Harus di 

Arahkan ke Lawan Bicara 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 1 0 0 0  

160/42/5x100

=76,2 

(76  kategori 

baik) 

2. Kurang 2 0 0 0 

3. Cukup 3 13 39 31 

4. Baik 4 24 96 57,1 

5. Sangat baik 5 5 25 11,9 

Jumlah  42 160 100 

 

 Berdasarkan tabel 31 di atas dapat diketahui lima siswa atau 11,9% dari 

jumlah seluruh siswa mencapai kategori sangat baik dengan rentang nilai 5. Siswa 

yang mencapai kategori nilai baik dengan rentang skor 4 hanya diperoleh oleh 24 

siswa atau 57,1% dari keseluruhan jumlah siswa. Terdapat 13 siswa atau 31% dari 

keseluruhan jumlah siswa mencapai kategori cukup dengan rentang skor 3.  
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Bobot skor tes keterampilan bercerita aspek pandangan harus 

diarahkan ke lawan bicara pada tes siklus II secara keseluruhan 160 dengan nilai 

rata-rata 76 dan termasuk dalam kategori baik. 

 

(23) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Gerak-gerik dan Mimik yang 

Tepat 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek gerak-gerik dan mimik 

yang tepat dapat dilihat pada tabel 32 berikut ini. 

Tabel 32. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Gerak-gerik dan Mimik 

yang Tepat 

 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 1 0 0 0  

160/42/5x100

=76,2 

(76  kategori 

baik) 

2. Kurang 2 0 0 0 

3. Cukup 3 12 36 28,6 

4. Baik 4 26 104 61,9 

5. Sangat baik 5 12 60 28,6 

Jumlah  42 160 100 

  

 Dari tabel 32 di atas dapat dilihat bahwa hasil tes keterampilan 

bercerita aspek gerak-gerik dan mimik yang tepat, duabelas siswa atau 28,6 

termasuk kedalam kategori sangat baik yang memiliki rentang skor 5. Terdapat 26 

siswa atau 61,9% dari jumlah keseluruhan siswa yang mencapai kategori nilai 
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baik dengan rentang skor 4. Siswa yang mencapai kategori nilai cukup dengan 

rentang skor 3 diperoleh 12 siswa atau 28,6% dari keseluruhan jumlah siswa.  

 Bobot skor tes keterampilan Bercerita aspek gerak-gerik dan mimik 

yang tepat pada tes siklus II  secara keseluruhan 160 dengan nilai rata-rata 76,2 

dan termasuk dalam kategori baik. 

 

(24) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Relevansi dan Penalaran 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek relevansi dan penalaran 

dapat dilihat pada tabel 33 berikut ini. 

Tabel 33. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Relevansi dan Penalaran 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 
% Rata-rata Nilai 

1. Sangat kurang 2 0 0 0  

312/42/10x100

=74,5 

(75 kategori 

baik)  

 

2. Kurang 4 0 0 0 

3. Cukup 6 14 84 33,3 

4. Baik 8 26 208 61,9 

5. Sangat baik 10 2 20 4,8 

Jumlah  42 312 100 

 

 Dari tabel 33 di atas dapat diketahui bahwa 2 siswa atau 4,8% dari 

jumlah keseluruhan siswa yang mencapai kategori sangat baik dengan rentang 

nilai 5. Siswa yang mencapai kategori nilai baik dengan rentang skor 4 diperoleh 

oleh 26 siswa atau 61,9% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang memperoleh 

kategori nilai cukup dengan rentang skor 3 sebanyak 14 siswa atau 33,3% dari 

keseluruhan jumlah siswa.  
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Bobot skor tes keterampilan bercerita aspek relevansi dan penalaran 

pada tes siklus I secara keseluruhan 312 dengan nilai rata-rata 75 dan termasuk 

dalam kategori baik. 

 

(25) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Pemaparan Isi, Pikiran dan Perasaan 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek pemaparan isi, pikiran dan 

perasaan dapat dilihat pada tabel 34 berikut ini. 

Tabel 34. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Pemaparan isi, pikiran 

dan perasaan  

 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 2 0 0 0  

322/42/10 

x100=76,77 

(77 kategori  

baik) 

2. Kurang 4 0 0 0 

3. Cukup 6 14 84 33,3 

4. Baik 8 21 168 50 

5. Sangat baik 10 7 70 16,7 

Jumlah  42 322 100 

 

 Berdasarkan tabel 34 di atas dapat diketahui bahwa tujuh orang siswa 

atau 16,7% dari jumlah keseluruhan siswa yang mencapai kategori sangat baik  

yang memiliki rentang nilai 5. Siswa yang mencapai kategori nilai baik dengan 

rentang skor 4 diperoleh oleh 21 siswa atau 50% dari keseluruhan jumlah siswa. 

Terdapat 14 siswa atau 33,3% dari keseluruhan jumlah siswa mencapai kategori 

cukup dengan rentang skor 3.  
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Bobot skor tes keterampilan bercerita aspek pemaparan isi, pikiran 

dan perasaan pada tes siklus II secara keseluruhan 322 dengan nilai rata-rata 77 

dan termasuk dalam kategori baik. 

 

(26) Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Permainan Media  Wayang 

Kartun 

 Hasil tes dari keterampilan bercerita aspek permainan media  wayang 

kartun dapat dilihat pada tabel 35 berikut ini. 

Tabel 35. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Aspek Permainan media  

Wayang Kartun 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi

Bobot 

Skor 
% 

Rata-rata 

Nilai 

1. Sangat kurang 2 0 0 0  

320/42/10 

x100=76,19 

(76 kategori 

baik) 

2. Kurang 4 0 0 0 

3. Cukup 6 16 96 38,1 

4. Baik 8 18 144 43 

5. Sangat baik 10 8 80 1,9 

Jumlah  42 320 100 

 

 Pada tabel 35 di atas dapat dilihat bahwa hasil tes keterampilan 

bercerita aspek permainan media  wayang kartun delapan siswa yang mencapai 

kategori sangat baik atau 1,9% dari jumlah keseluruhan siswa dengan rentang 

nilai 5. Siswa yang mencapai kategori nilai baik dengan rentang skor 4 diperoleh 

18 siswa atau 43% dari keseluruhan jumlah siswa. Kategori nilai cukup dengan 

rentang skor 3 diperoleh oleh 16 siswa atau 38,1% dari jumlah keseluruhan siswa.  
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Bobot skor tes keterampilan bercerita aspek permainan wayang kartun 

pada tes siklus II secara keseluruhan 320 dengan nilai rata-rata 76 dan termasuk 

dalam kategori baik. 

 

4.1.2.3 Hasil Nontes siklus II 

 Data nontes siklus I diperoleh melalui observasi, jurnal, wawancara, 

sosiometri, dokumentasi foto, dan dokumentasi video. 

1) Observasi 

 Observasi dilakukan oleh peneliti dibantu oleh teman sejawat peneliti 

dan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia setempat. Kegiatan 

observasi di fokuskan pada aspek yaitu; (1) antusias siswa untuk bercerita, (2) 

antusias siswa mengemukakan pikiran dan perasaannya, (3) antusias siswa dalam 

mendiskusikan masalah yang diberikan guru, (4) keaktifan siswa dalam bertanya, 

(5) antusias siswa saat mendengarkan penjelasan dari guru, dan (6) antusias siswa 

saat bekerja sama di dalam kelompoknya. 

  Hasil observasi pembelajaran bercerita siklus II  dapat dilihat pada 

tabel 36 di bawah ini. 

Tabel 36. Hasil Observasi Pembelajaran Bercerita pada Siklus II 

 

No Aspek 
Sikap dan Perilaku Siswa Persentase 

Baik Tidak baik Baik Tidak baik

1. Siswa berpartisipasi 

bercerita dalam satu timnya 

38 2 95% 5% 

2. Siswa memperhatikan 39 1 97,5% 2,5% 
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dengan sungguh-sungguh 

materi yang diberikan oleh 

guru. 

3. Siswa merespon positif 

terhadap model 

pembelajaran yang 

dipergunakan guru. 

40 0 100% 0% 

4. Siswa sering membantu 

teman satu tim dalam 

kegiatan turnamen. 

35 5 87,5% 12,5% 

5. Siswa aktif bertanya kepada 

guru. 

29 11 72,5% 27,5% 

6. Siswa bercerita dengan aktif 

dan baik. 
38 2 95% 5% 

  

 Dari tabel 36 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 38 siswa atau 95% 

dari jumlah keseluruhan siswa yang ikut berpartisipasi aktif dalam bercerita.  

Siswa yang tidak aktif berpartisipasi dalam bercerita kelompok ada 2 siswa atau 

5% dari jumlah keseluruhan siswa. Sebanyak 39 siswa atau 97,5% dari jumlah 

keseluruhan siswa yang memperhatikan sungguh-sungguh materi yang diberikan 

oleh guru.  Siswa yang tidak siswa yang memperhatikan sungguh-sungguh materi 

yang diberikan oleh guru ada 1 siswa atau 2,5% dari jumlah keseluruhan siswa, 

mereka berbicara dengan temannya atau membuat catatan yang tidak penting. 

Sebanyak 40 siswa atau 100% dari jumlah keseluruhan siswa yang merespon 

positif terhadap model pembelajaran yang digunakan guru.  Pada aspek ini seluruh 

siswa merespon positif terhadap model pembelajaran yang digunakan guru. Dapat 

dilihat dari keaktifan siswa dan antusias siswa bercerita dalam kelompok. 

Sebanyak 35 siswa atau 87,5% dari jumlah keseluruhan siswa yang sering 



142 

 

membantu teman satu tim dalam kegiatan bercerita.  Siswa yang tidak aktif 

membantu teman satu tim dalam kegiatan bercerita ada 5 siswa atau 12,5% dari 

jumlah keseluruhan siswa. Sebanyak 29 siswa atau 72,5 dari jumlah keseluruhan 

siswa yang aktif bertanya kepada guru.  Siswa yang tidak aktif aktif bertanya 

kepada guru ada 11 siswa atau 27,5% dari jumlah keseluruhan siswa. Sebanyak 38 

siswa atau 95% dari jumlah keseluruhan siswa yang ikut berpartisipasi aktif dalam 

diskusi.  Siswa yang tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan bercerita ada 2 siswa 

atau 5% dari jumlah keseluruhan siswa. 

 Berdasarkan uraian di atas, hasil pengamatan atau observasi secara 

keseluruhan pembelajaran bercerita pada siklus II ini sudah cukup baik, guru 

sudah bisa mengondisikan siswa dan menguasai keadaan kelas, sehingga situasi 

dan perilaku siswa dapat terkontrol dengan baik. Pada siklus II ini, siswa telah 

aktif berpartisipasi aktif dalam kelompoknya. Peningkatan perubahan sikap siswa 

ini merupakan hal yang sangat mendukung peningkatan keterampilan bercerita 

menggunakan media wayang kartun dapat mengarahkan siswa pada tingkah laku 

positif. 

 

2) Hasil Wawancara 

 Kegiatan wawancara dilakukan setelah  pembelajaran pada siklus II 

selesai. Wawancara hanya ditujukan kepada 9 siswa, yang meliputi: (1) tiga siswa 

yang mendapat nilai baik pada keterampilan bercerita, (b) tiga siswa yang 

mendapat nilai cukup pada keterampilan bercerita, dan (c) tiga siswa yang 

mendapat nilai kurang pada keterampilan bercerita. Hal ini dilakukan agar data 
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yang diperoleh lengkap karena masing-masing kategori siswa telah terwakili.  

Pada wawancara siklus II berisi pertanyaan yang meliputi; Kegiatan wawancara 

dilakukan setelah  pembelajaran pada siklus II selesai. Wawancara hanya 

ditujukan kepada 9 siswa, yang meliputi: (1) tiga siswa yang mendapat nilai baik 

pada keterampilan bercerita, (b) tiga siswa yang mendapat nilai cukup pada 

keterampilan bercerita, dan (c) tiga siswa yang mendapat nilai kurang pada 

keterampilan bercerita. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lengkap karena 

masing-masing kategori siswa telah terwakili.  Pada wawancara siklus II berisi 

pertanyaan yang meliputi; (1) pendapat siswa tentang pembelajaran keterampilan 

bercerita yang diberikan oleh guru selama ini, (2) senang atau tidaknya siswa 

dengan pembelajaran bercerita dengan menggunakan media wayang kartun, (3) 

tanggapan siswa ketika dilaksanakan pembelajaran bercerita dengan media 

wayang kartun, (4) kesulitan yang dihadapi siswa pada saat menerapkan 

pembelajaran mengemukakan pikiran dan perasaan dengan menggunakan media 

wayang kartun, (5)  perkembangan keterampilan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan media wayang kartun, (6) keuntungan penggunaan media 

pembelajaran wayang kartun pada pembelajaran bercerita,  (7) hal yang harus 

diperbaiki dari pembelajaran bercerita dengan menggunakan media wayang 

kartun. 

 Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar 

siswa mengatakan pembelajaran keterampilan berbicara yang selama ini diberikan 

guru membosankan karena kurang kreatif dan kurang memotivasi siswa untuk 

mengungkapkan idenya. Dari hasil wawancara tersebut, ada juga siswa yang 
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menyatakan bahwa pembelajaran yang telah diberikan guru mata pelajaran cukup 

menarik. Sebagian besar siswa mengatakan pembelajaran keterampilan bercerita 

dengan media wayang kartun yang diterapkan peneliti telah membangkitkan 

semangat mereka untuk bercerita, sehingga memotivasi mereka untuk 

mengungkapkan perasaannya. Dari hasil wawancara pada siswa yang memperoleh 

nilai rendah, siswa mengatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media 

wayang kartun membingungkan karena merasa kaku dengan media tersebut. 

 Dari hasil wawancara pada kesembilan siswa ini dapat disimpulkan 

bahwa mereka sekarang sudah memahami dan dapat bercerita dengan 

menggunakan media wayang kartun. Mereka sudah paham unsur-unsur yang ada 

pada cerita serta peran dan tugasnya masing-masing. Selain itu, siswa sudah dapat 

menyelesaikan tugas-tugas secara kelompok maupun secara individu.  

Peningkatan keterampilan bercerita dengan menggunakan media wayang kartun 

siswa merasakan nyaman, senang karena menemukan pengalaman baru. Siswa 

merasa lebih dihargai karena siswa dibiarkan aktif sendiri dan siswa dibiarkan 

untuk bebas dalam bercerita. Dapat dikatakan pembelajaran bercerita dengan 

media wayang kartun yang diterapkan peneliti sudah berhasil meningkatkan 

keterampilan siswa dalam kegiatan bercerita. 

 

3) Hasil Jurnal 

 Salah satu instrumen yang digunakan untuk menjaring data nontes 

dalam penelitian ini adalah jurnal. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada 

2, yaitu jurnal guru dan jurnal siswa. Jurnal guru berisi 9 pertanyaan yang diisi 
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guru berdasarkan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Jurnal siswa berisi 8 

pertanyaan yang diisi siswa setelah proses pembelajaran selesai. 

  Berdasarkan jurnal siswa, dapat diungkap bagaimana perasaan 

siswa saat mengikuti pembelajaran dan siswa memberi respon atau tanggapan 

yang bagaimana terhadap kegiatan pembelajaran. siswa menyatakan sangat 

berminat terhadap pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun. Siswa 

menyatakan pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun merupakan cara 

yang aktif dan tidak membosankan. Masih ada pula siswa yang  menyatakan 

pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun sulit dipahami dan 

membingungkan karena mereka tidak suka dengan pembelajaran keterampilan 

bercerita. Tetapi, sebagian besar mereka berpendapat bahwa media wayang kartun 

dapat melatih bercerita yang ada di pikiran mereka dangan benar. Ada juga yang 

berpendapat bercerita dengan media wayang kartun dapat membantu memecahkan 

masalah yang dihadapi. 

 Berikutnya yaitu tentang perasaan siswa ketika diminta untuk bercerita 

dengan media wayang kartun siswa menyatakan kesulitan untuk bercerita 

dikarenakan siswa kesulitan karena grogi, tidak percaya diri, dan siswa kesulitan 

bercerita karena tidak paham dengan masalah yang dibahas sehingga tidak tahu 

apa yang harus disampaikan.  

 Sebagian besar siswa merespon positif terhadap pembelajaran 

keterampilan bercerita dengan media wayang kartun karena dapat belajar 

berbicara di depan umum. Cara mengajar guru atau peneliti yang santai dan jelas 

menjadikan materi mudah dipahami.  
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 Aspek yang terakhir adalah pesan, kesan, dan saran dalam 

pembelajaran bercerita yang telah dilakukan. Kesan yang diungkapkan siswa 

adalah siswa senang mengikuti pembelajaran bercerita yang menyenangkan dan 

dapat menghilangkan rasa jenuh, durasi waktu pada siklus II cukup memberikan 

kesempatan mereka bercerita di depan siswa yang lain. Adapun saran yang 

diungkapkan siswa adalah kegiatan bercerita harus dilatih terus-menerus agar 

mampu mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka.  

 Jurnal yang digunakan oleh peneliti selain jurnal siswa terdapat pula 

jurnal guru. Jurnal guru berisi hal-hal yang dirasakan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Aspek yang diungkap pada jurnal guru ini antara lain; 

(1) pendapat tentang respon siswa terhadap pembelajaran bercerita, (2) pendapat 

tentang minat siswa dalam mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara 

melalui pembelajaran menggunakan media wayang kartun, (3) pendapat tentang 

keaktifan siswa dalam bercerita dengan media wayang kartun, (4) uraian 

mengenai keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, (5) perubahan perilaku 

siswa negatif ataupun positif dalam mengungkapkan bercerita dengan kegiatan 

bercerita media wayang kartun, (6) uraian tentang situasi dan suasana di kelas 

selama proses pembelajaran, (7) pendapat terhadap cara mengajar peneliti. 

 Berdasarkan pengamatan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia siswa sangat semangat saat mengikuti pembelajaran bercerita dengan 

menggunakan media wayang kartun pada awal pembelajaran siswa terlihat siap 

dan antusias. Kesiapan dan antusias siswa ketika mengikuti pembelajaran 

bercerita dengan menggunakan media wayang kartun lebih dari 50%. Pada saat 
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proses pembalajaran menggunakan media wayang kartun siswa sudah cukup aktif 

dan bersaing untuk bercerita dan sudah merata. Sebagian masih ada siswa yang 

diam atau berbicara dengan teman dan mengganggu kelompok lain. 

 Setelah diadakannya pembelajaran bercerita dengan menggunakan 

media wayang kartun, siswa menjadi lebih berani berbicara di depan umum atau 

kelompoknya dan kemampuan bercerita juga sudah baik. Guru mata pelajaran 

mengatakan cara mengajar peneliti sudah cukup baik. 

 Berdasarkan pengamatan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia siswa sangat semangat saat mengikuti pembelajaran bercerita karena 

siswa dapat menikmati kegiatan bercerita dengan bermain, waktu yang digunakan 

pun cukup untuk bercerita seluruh siswa. Pada siklus II ini siswa lebih 

bersemangat mengikuti kegiatan bercerita dan lebih semangat bersaing untuk 

mendapatkan nilai. Penggunaan media wayang kartun siswa juga lebih baik 

dibandingkan pada siklus I, karena sudah berkali-kali dilatih oleh guru. 

 Setelah diadakannya pembelajaran bercerita dengan media wayang 

kartun, siswa menjadi lebih berani berbicara di depan umum atau kelompoknya 

dan kemampuan bercerita mereka juga sudah baik. Situasi saat pelaksanaan 

pembelajaran sangat ramai karena tiap kelompok harus bercerita secara bersama 

pada satu kelas. Guru melarang siswa untuk berteriak. Guru mata pelajaran 

mengatakan cara mengajar peneliti sudah cukup baik, sudah bisa mengondisikan 

kelas dan mudah ditangkap ketika memberikan penjelasan. 

 Siswa yang sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

media wayang kartun sering bertingkah laku menunjukkan keaktifannya. 
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Fenomena-fenomena yang timbul saat proses pembelajaran bercerita antara lain;  

(1) siswa aktif bercerita dengan media wayang kartun; (2) siswa berani bercerita 

dengan menggunakan media wayang kartun; (3) siswa berani berbicara di depan 

umum dengan suara yang lantang; (4) siswa bekerja sama dengan baik 

antaranggota kelompoknya dan membantu teman satu timnya. Perubahan perilaku 

siswa saat pembelajaran dan setelah pembelajaran menunjukkan ke arah yang 

positif. Pembelajran bercerita dengan menggunakan media wayang kartun telah 

memberikan pengaruh baik pada perilaku siswa.  

 

4) Dokumentasi Foto 

 Pada siklus II ini peneliti hanya menggunakan dokumentasi foto. 

Gambar yang diambil difokuskan pada kegiatan selama pembelajaran bercerita 

dengan media wayang kartun berlangsung. Dokumentasi foto yang diambil 

meliputi aktivitas-aktivitas pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun. 

         

Gambar 5. Siswa Mempersiapkan Wayang dan Membentuk Kelompok 

Bercerita 
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Gambar 6. Siswa Bercerita dengan Teman Sekelompoknya 

      

Gambar 7. Siswa Berkelompok Menentukan Tema Cerita 

      

Gambar 8. Siswa Mempersiapkan Cerita yang Akan Mereka Bawakan di 

Depan Kelas 
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Gambar 9. Siswa Presentasi Kelompok di Depan Kelas 

5) Dokumentasi Video 

 Perekaman video dilakukan pada saat pembelajaran bercerita 

berlangsung. Pengambilan gambar dilakukan pada saat pertemuan ke-2 siklus II 

dari kegiatan awal pembelajaran sampai dengan kegiatan terakhir. Perekaman 

digunakan untuk merekam kegiatan pembelajaran berlangsung. Dari rekaman 

tersebut yang didapat, peneliti dapat lebih mudah mendeskripsikan hasil 

penelitiannya khususnya yang berkaitan dengan aspek penilaian keterampilan 

berbicara. pada rekaman video saat pembelajaran berlangsung, gerak-gerik dan 

aktivitas siswa terekam. pada siklus II ini siswa terlihat lebih tertib dan 

bersemangat mengikuti pembalajaran. Ditunjukkan dengan gambar siswa berebut 

untuk menjawab pertanyaan, siswa bekerja sama dan membantu anggota timnya. 

Aspek penilaian tiap aspek pada siswa juga terlihat jelas pada rekaman video ini, 

karena gambar dan aktivitas siswa terekam dengan jelas. Hasil rekaman video 
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pada siklus II ini menunjukkan perilaku siswa dan keterampilan berbicara siswa 

sudah berubah ke arah yang lebih baik atau positif. 

 

4.1.3.3 Refleksi Siklus II 

 Pembelajaran keterampilan Bercerita dari permasalahan dalam artikel 

surat kabar yang dilakukan pada siklus II merupakan tindakan perbaikan dari 

pembalajaran yang dilakukan pada siklus I. pada siklus I masih banyak kesulitan 

dan kekurangan yang kemudian kekurangan itu diperbaiki pada siklus II.  

 Perolehan nilai tes keterampilan mengungkapkan pikiran dan perasaan 

dengan media wayang kartun  siklus II meningkat menjadi 78,37. Total nilai rata-

rata yang diperoleh pada siklus II sebesar termasuk dalam kategori baik dan sudah 

memenuhi target yang ditentukan oleh peneliti, yakni antara 75-80. 

 

4.2 Pembahasan 

 Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil tes siklus I, hasil 

siklus I, dan hasil siklus II. Pembahasan hasil penelitian ini meliputi pembahasan 

mengenai peningkatan keterampilan siswa kelas VII A SMP negeri I Kangkung 

dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan kegiatan bercerita 

menggunakan media wayang kartun, perubahan tingkah laku siswa kelas VII A 

SMP I Kangkung, dan perbandingan hasil penelitian keterampilan bercerita 

dengan menggunakan media wayang kartun dengan hasil penelitian kajian 

teoretis.  
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4.2.1 Peningkatan Keterampilan Mengekspresikan Pikiran dan Perasaan 

dengan Kegiatan Bercerita Menggunakan Media Wayang Kartun pada 

Siswa Kelas VII A SMP Negeri I Kangkung  

 Sebelum pembelajaran bercerita menggunakan media wayang kartun 

diterapkan pada pembelajaran, tindakan pertama yang dilakukan yaitu  tes 

tindakan. tes ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kondisi awal keterampilan 

siswa kelas VII A SMP negeri I Kangkung dalam bercerita.  Berdasarkan hasil 

analisis siswa kelas VII A SMP I Kangkung diperoleh rata-rata sebesar 47,53 

termasuk kategori kurang.   

 Setelah peneliti melihat kondisi awal keterampilan siswa bercerita 

melalui hasil tes tindakan tersebut, peneliti melakukan tindakan pembelajaran 

mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan kegiatan bercerita menggunakan 

media wayang kartun. Proses pembelajaran bercerita dengan media wayang 

kartun dilakukan 2 siklus, tiap siklus terdiri atas 2 pertemuan. Setiap pertemuan 

dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Pada pertemuan pertama, pembelajaran 

diawali dengan pendahuluan, yaitu peneliti melakukan apersepsi untuk 

membentuk suasana kelas menjadi siap untuk menerima pelajaran dan 

memberitahukan kepada siswa materi yang akan dibahas pada pembelajaran hari 

itu dan peneliti menjelaskan unsur-unsur bercerita. Selanjutnya, peneliti 

menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan, yaitu pembelajaran 

menggunakan media wayang kartun. Peneliti juga menyampaikan tujuan 

pembelajaran bercerita dengan menggunakan media wayang kartun dan 
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memotivasi siswa dengan cara menginformasikan manfaat bercerita dalam 

kehidupan sehari-hari. Pada siklus II sebelum masuk ke kegiatan inti, guru 

memberikan penghargaan kepada tim yang berprestasi yang presentasi di depan 

kelas, kemudian ditanggapi tim lain.  

 Setelah pendahuluan, pembelajaran menuju kegiatan inti, yaitu peneliti 

menjelaskan materi mengenai keterampilan bercerita menggunakan media wayang 

kartun, aspek-aspek apa saja yang harus dikuasai siswa dalam keterampilan 

bercerita. Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok (tim), tiap tim beranggotakan 

6 siswa dengan berbagai jenis kelamin dan tingkat prestasi berdasarkan hasil dari 

tes siklus I sebelumnya.  

Tabel 37. Perolehan Nilai Rata-rata Keterampilan Bercerita pada Siklus I, 

dan Siklus II 

Aspek SI SII Peningkatan 
1 73 80 7 

2 57 81 24 

3 51 75 24 

4 44 76 32 

5 42 76 34 

6 56 80 24 

7 54 78 24 

8 60 81 21 

9 54 76 22 

10 35 76 41 

11 49 75 26 

12 61 77 16 

13 37 76 39 



154 

 

NA 618 1007 389 

R 47.53 77.46 29.93 

 

K eterangan :  

 Perolehan nilai rata-rata keterampilan bercerita. Aspek yang dinilai 

antara lain: (1) Ketepatan ucapan; 2) Penempatan tekanan, nada dan durasi yang 

sesuai; 3) Pilihan kata (diksi); 4) Ketepatan sasaran pembicaraan; 5) Sikap yang 

wajar, tenang, dan tidak kaku; 6) Pandangan ke arah audience 7) Pemaparan isi 

pikiran dan perasaan; 8) Volume suara; 9) Kelancaran pengujaran; 10) Relevansi 

dan Penalaran; 11) Penguasaan topik; 12) Gerak-gerik dan mimik yang tepat; 13) 

Penggunaan media wayang kartun. 

 Berdasarkan rekapitulasi data hasil tes keterampilan bercerita pada 

siklus I, siklus I, dan siklus II, dapat diketahui bahwa jketerampilan bercerita terus 

meningkat. Uraian dari tabel 37 tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai 

berikut.  

 Hasil tes siklus I nilai rata-rata 47,53 termasuk kategori kurang dalam 

rentang nilai 40-59. Rata-rata tersebut berdasarkan dari jumlah skor rata-rata 

masing-masing aspek. Hasil tes siklus I pada aspek ketepatan ucapan sebesar 73. 

Aspek penempatan, tekanan, nada, dan durasi yang sesuai sebesar 57. Aspek 

pilihan kata (diksi) sebesar 51.  

Aspek ketepatan sasaran pembicaraan sebesar 44. Aspek sikap yang wajar, 

tenang, dan tidak kaku sebesar 42. Aspek  pandangan ke arah audience 56. Aspek 

pemaparan isi pikiran dan perasaan 54. 8) Aspek volume suara sebesar 60. Aspek  

kelancaran pengujaran 54. Aspek relevansi dan penalaran sebesar 35. Aspek  
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penguasaan topik sebesar 49. Aspek gerak-gerik dan mimik yang tepat sebesar  

61. Aspek penggunaan media wayang kartun sebesar 37. 

 Hasil tes siklus II nilai rata-rata 77,46 termasuk kategori baik dalam 

rentang nilai 75-84. Rata-rata tersebut berdasarkan dari jumlah skor rata-rata 

masing-masing aspek. Hasil tes siklus II pada aspek ketepatan ucapan sebesar 80. 

Dari hasil tersebut terjadi  peningkatan sebesar 7 bila dibandingkan dengan hasil 

tes pada siklus II. Aspek penempatan, tekanan, nada, dan durasi yang sesuai 

sebesar 81. Dari hasil tersebut terjadi  peningkatan sebesar 24 bila dibandingkan 

dengan hasil tes pada siklus I. Aspek pilihan kata (diksi) sebesar 75. Dari hasil 

tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 24 bila dibandingkan dengan hasil tes 

pada siklus I. Aspek penggunaan kalimat yang efektif sebesar 76. Dari hasil 

tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 32 bila dibandingkan dengan hasil tes 

pada siklus I. Aspek sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku sebesar 76. Dari 

hasil tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 34 bila dibandingkan dengan 

hasil tes pada siklus I. Aspek kenyaringan suara sebesar 80. Dari hasil tersebut 

menunjukkan peningkatan sebesar 24 bila dibandingkan dengan hasil tes pada 

siklus I. Aspek penguasaan topik sebesar 78. Dari hasil tersebut terjadi  

peningkatan sebesar 24 bila dibandingkan dengan hasil tes pada siklus I. Aspek 

kelancaran pengujaran sebesar 81. Dari hasil tersebut terjadi  peningkatan sebesar 

21 bila dibandingkan dengan hasil tes pada siklus I. Aspek pandangan harus di 

arahkan ke lawan bicara sebesar 76. Dari hasil tersebut menunjukkan peningkatan 

sebesar 22 bila dibandingkan dengan hasil tes pada siklus I. Aspek gerak-gerik 

dan mimik yang tepat sebesar 76. Dari hasil tersebut terjadi  peningkatan sebesar 
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41 bila dibandingkan dengan hasil tes pada siklus I. Aspek relevansi dan 

penalaran sebesar 75. Dari hasil tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 26. 

Aspek pemaparan isi, pikiran dan perasaan  sebesar 77. Dari hasil tersebut terjadi  

peningkatan sebesar 16 bila dibandingkan dengan hasil tes pada siklus I. Aspek 

ketepatan pendapat, sanggahan, dan solusi sebesar 76. Dari hasil tersebut 

menunjukkan peningkatan sebesar 39 bila dibandingkan dengan hasil tes pada 

siklus I. 

 Perolehan skor rata-rata tiap aspek pada siklus II dari uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan bercerita dengan menggunakan media 

wayang kartun sudah banyak mengalami peningkatan sebesar 47,53 dari rata-rata 

siklus I dan sebesar 77,46 dari rata-rata siklus II. Dari nilai tersebut dapat 

dimasukkan ke dalam kategori nilai baik pada rentang skor 75-84 dan sudah 

memenuhi target nilai yang ditetapkan peneliti antara 75-80. Dengan demikian, 

tindakan siklus III tidak perlu dilakukan.  

 Peningkatan keterampilan bercerita menggunakan media wayang 

kartun siklus I dan siklus II, keterampilan bercerita masih kurang. Setelah 

diterapkannya  pembelajaran dengan media wayang kartun dapat membantu siswa 

untuk meningkatkan keterampilan bercerita menjadi lebih baik, dan siswa dapat 

menggunakan media wayang kartun. Siswa menjadi terlatih dan terbiasa bercerita 

untuk mengungkapkan pikiran dan perasaaannya. Setelah dilakukannya 

pembelajaran bercerita menggunakan media wayang kartun, siswa kelas VII A 

SMP I Kangkung lebih kreatif dan termotivasi untuk bercerita. 
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4.2.2 Perubahan Tingkah Laku Siswa Kelas VII A SMP I Kangkung 

setelah Dilakukan Pembelajaran Bercerita dengan Menggunakan Media 

Wayang Kartun. 

 

 Peningkatan keterampilan bercerita dengan menggunakan media 

wayang kartun dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, meningkatkan 

pemahaman, dan meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil nontes, yaitu melalui observasi, jurnal, wawancara, 

dokumentasi foto, dan dokumentasi video dapat disimpulkan bahwa kesiapan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran mengungkapkan pikiran dan perasaan 

dengan kegiatan bercerita menggunakan media wayang kartun pada siklus I belum 

begitu memuaskan. Ini dibuktikan dengan masih ditemukannya beberapa perilaku 

negatif yang terjadi pada saat pembelajaran. Namun demikian, pembelajaran 

bercerita menggunakan media wayang kartun ini memberikan dampak positif 

terhadap sikap positif terhadap sikap atau tingkah laku siswa. Peningkatan prestasi 

siswa dalam kegiatan bercerita menggunakan media wayang kartun diikuti pula 

dengan perubahan perilaku siswa dari pratindakan sampai siklus II. 

 Dari hasil observasi pada siklus I dapat diketahui bahwa kesiapan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran bercerita menggunakan media wayang 

kartun masih belum memuaskan. Sikap yang ditunjukkan siswa selama proses 

kegiatan pembelajaran berlangsung masih menunjukkan perilaku negatif dan 

belum begitu fokus dengan materi yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan pada siklus I masih banyak siswa yang tidak aktif 
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bercerita, hanya diam dan mendengarkan temannya berbicara atau ada juga yang 

berbicara sendiri dan mengganggu temannya. Perilaku negatif yang lain juga 

ditunjukkan dengan siswa tidak aktif bertanya kepada guru dan hanya sebagian 

siswa yang membantu temannya saat turnamen berlangsung. Durasi waktu yang 

kurang juga menjadi masalah pada pelaksanaan turnamen pada siklus I, sehingga 

siswa tidak mendapat kesempatan yang merata untuk bercerita. 

 Permasalahan yang terdapat pada siklus I diperbaiki pada siklus II agar 

pembelajaran mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan kegiatan bercerita 

menggunakan media wayang kartun menjadi lebih baik. Pada siklus II ini guru 

lebih memotivasi siswa dalam pembelajaran, serta membuat suasana lebih santai 

dan tidak tegang. Guru lebih memperhatikan waktu dan durasi kegiatan bercerita 

agar semua siswa dapat bercerita. Perilaku siswa pada siklus I lebih diperhatikan 

dan diamati oleh guru. Sebelum memulai pembelajaran, guru terlebih dahulu 

memberitahu siswa tentang kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I 

supaya siswa tidak mengulanginya lagi.  

 Hasil observasi yang dilakukan pada siswa saat mengikuti kegiatan 

pembelajaran bercerita menggunakan media wayang kartun pada siklus II 

berdampak positif dan cukup memuaskan. Suasana kelas lebih terkondisi dan 

kondusif. Siswa tampak lebih siap dan bersemangat mengikuti pembelajaran. 

Perubahan perilaku siswa ke arah positif pada pembelajaran bercerita melalui 

pembelajaran menggunakan media wayang kartun  yang dilakukan sebanyak dua 

siklus memperlihatkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 38 berikut. 
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Tabel 38.  Perbandingan Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

No 
Aspek Observasi 

 

Jumlah Persentase 

(%) 
Peningkatan 

(%) 
Siklus I Siklus II 

1. Siswa berpartisipasi dalam kegiatan 

bercerita. 

77,5% 95% 17,5% 

2. Siswa memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh materi yang 

diberikan oleh peneliti 

75% 97,5% 22,5% 

3. Siswa merespon positif terhadap 

media pembelajaran yang 

dipergunakan guru. 

95% 100% 5% 

4. Siswa sering membantu teman satu 

tim dalam kegiatan bercerita. 

55% 87,5% 32,5% 

5. Siswa aktif bertanya kepada guru. 32,5% 72,5% 40% 

6. Siswa menyampaikan pendapat dan 

berbicara dengan aktif dan baik. 
72,5% 95% 22,5% 

  

 Dari hasil wawancara yang dilakukan setelah pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus I dan siklus II dapat menunjukkan informasi mengenai 

pembelajaran bercerita mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Hasil 

wawancara siklus II siswa yang menyatakan bahwa pembelajaran yang telah 

diberikan guru mata pelajaran cukup menarik. Sebagian besar siswa mengatakan 

pembelajaran keterampilan bercerita menggunakan media wayang kartun yang 

diterapkan peneliti telah membangkitkan semangat mereka untuk berceritadengan 

media wayang kartun, sehingga memotivasi mereka untuk mengungkapkan 

perasaannya. siswa yang memperoleh nilai rendah, siswa mengatakan bahwa 

pembelajaran menggunakan media wayang kartun membingungkan karena ada 
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pergantian peran, dan waktu untuk pelaksanaan masih kurang sehingga siswa 

tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengemukakan perasaannya.  

 Pada siklus II siswa mengatakan lebih menyukai pembelajaran 

bercerita dengan media wayang kartun oleh peneliti. Siswa menyukai 

pembelajaran menggunakan media wayang kartun tersebut menyenangkan karena 

mereka dapat belajar secara berkelompok dan sambil bermain. Belajar dalam 

kelompok-kelompok diakui mereka lebih nyaman, dan turnamen memotivasi 

mereka untuk bersaing. Pada siklus II ini keterampilan bercerita siswa sudah bisa 

diatasi dan perileku siswa sudah menunjukkan ke arah yang positif.  

 Perilaku yang ditunjukkan siswa dan berdasarkan jurnal guru dan 

jurnal siswa yang diisi menyatakan bahwa pembelajaran bercerita menggunakan 

media wayang kartun sudah menunjukkan perubahan perilaku positif. 

 Hasil dari sosiometri yang didiisi siswa saat pembelajaran siklus I dan 

siklus II dapat diperoleh hasil nama-nama siswa dan perilaku yang ditunjukkan 

oleh siswa saat pembelajaran berlangsung berdasarkan pengamatan siswa itu 

sendiri. Dari hasil sosiometri diketahui bahwa siswa yang  memperoleh nilai 

tinggi sesuai dengan penilaian positif yang dituls pada lembar sosiometri. 

Sosiometri dgunakan pada siklus I saja karena pada siklus II peneliti sudah 

menggunakan dokumentasi video untuk melihat perilaku-perilaku siswa saat 

pembelajaran berlangsung.  Siswa tersebut memperoleh nilai rata-rata tertinggi di 

antara teman sekelompoknya. Pada pengamatan siklus II hampir semua tim 

menyatakan anggota kelompoknya berpartisipasi aktif dalam kegiatan bercerita.  
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 Berdasarkan hasil dokumentasi foto pada siklus I dan siklus II dapat 

terlihat perubahan sikap siswa yang menuju perilaku yang lebih baik. Pada siklus 

I masih terlihat siswa yang berbicara sendiri, mengganggu teman, melamun dan 

duduknya tidak tertib ketika pembelajaran berlangsung. Pada siklus II ini suasana 

kelas semakin terkondisi, kondusif dan suasan pembelajaran lebih tenang. Berikut 

ini perbandingan hasil dokumentasi foto pada siklus I dan siklus II. 

 Berdasarkan hasil nontes yang berupa observasi, jurnal, wawancara, 

sosiometri, dokumentasi foto, dan dokumentasi video dapat diketahui bahwa 

materi menyampaikan persetujuan, sanggahan, dan penolakan pendapat dalam 

diskusi disertai dengan bukti atau alasan, dapat menambah pengetahuan siswa 

tentang bagaimana cara mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan kegiatan 

bercerita menggunakan media wayang kartun dapat membantu siswa untuk 

mengungkapkan perasaan, ide dan gagasannya secara langsung.  

 Pembelajaran yang dilakukan guru dan melalui latihan-latihan yang 

diberikan pada siklus I dan siklus II, keterampilan bercerita dengan menggunakan 

media wayang kartun siswa menjadi semakin baik. Hal ini dapat dilihat pada hasil 

tes perbuatan pada saat bercerita dalam pembelajaran. Siswa menjadi lebih berani 

berbicara di depan umum. Analisa data dan gambar situasi pembelajaran bercerita 

pada siswa kelas VII A mengarah pada perilaku positif. Siswa semakin senang, 

aktif dan bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran Bercerita.  

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menggunakan media wayang kartun dapat meningkatkan keterampilan siswa 

dalam kegiatan bercerita. Pembelajaran dengan menggunakan media wayang 
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kartun membuat siswa lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran aspek 

berbicara. Meningkatkan minat dan semangat siswa terhadap keterampilan 

mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan kegiatan bercerita. Peningkatan 

keterampilan siswa dalam kegiatan bercerita sangat memuaskan bagi peneliti. 

Sebelum diterapkannya pembelajaran dengan media wayang kartun, keterampilan 

bercerita siswa masih rendah, setelah diterapkannya pembelajaran dengan media 

wayang kartun, keterampilan bercerita dengan menggunakan media wayang 

kartun siswa dapat meningkat. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menggunakan media wayang kartun dapat siswa untuk meningkatkan 

keterampilan bercerita, khususnya pada siswa kelas VIIA SMP I Kangkung. 

Selain itu, juga dapat memotivasi siswa untuk berani berbicara, sehingga kualitas 

dan kreatifitas siswa kelas VII A SMP I Kangkung menjadi lebih baik. 

 

4.2.3 Perbandingan Hasil Penelitian Keterampilan Bercerita Menggunakan 

Media Wayang Kartun dengan Kajian Teoretis 

 Peningkatan keterampilan bercerita merupakan prestasi siswa yang 

patut dibanggakan. Sebelum diterapkannya pembelajaran menggunakan media 

wayang kartun, keterampilan  bercerita siswa masih rendah, setelah diterapkannya 

pembelajaran menggunakan media wayang kartun, keterampilan bercerita siswa 

dapat meningkat. Pembelajaran menggunakan media wayang kartun membuat 

siswa lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran aspek berbicara. 

Meningkatkan minat dan semangat siswa terhadap keterampilan bercerita. 
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Peningkatan keterampilan siswa kelas VII A SMP I Kangkung dalam kegiatan 

bercerita sangat memuaskan bagi peneliti. 

 Media wayang kartun yang peniliti terapkan pada keterampilan 

bercerita, terjadi peningkatan pada hasil tes siswa. Peningkatan yang terjadi 

terlihat pada hasil akhir siklus II sebesar 77,46 termasuk dalam ketegori baik jika 

dibandingkan dengan hasil tes bercerita pada siklus I sebesar 47,63. Dari hasil tes 

siklus I sampai siklus II hasil tes keterampilan bercerita meningkat sebesar 71%. 

 Peningkatan keterampilan bercerita menggunakan media wayang 

kartun merupakan prestasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan penelitian 

lain yang menjadi kajian teoretis pada penelitian ini. Pada penelitian yang telah 

dilakukan belum ada yang memperoleh peningkatan nilai siklus I sampai siklus II 

sebesar 71%, rata-rata perolehan nilai siklus II mencapai 77,46. 

 Berdasarkan dari hasil peningkatan yang diperoleh siswa dari masing-

masing aspek penilaian dapat dikategorikan baik. Pembelajaran menggunakan 

media wayang kartun dapat membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan 

bercerita. Selain itu, juga dapat memotivasi siswa untuk berani berbicara, 

sehingga kualitas dan kreativitas siswa kelas VII A SMP I Kangkung menjadi 

lebih baik. 

 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

keterampilan bercerita dengan menggunakan media wayang kartun diposisikan 

sebagai penelitian untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.  
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pemahaman dalam 

penelitian, simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Keterampilan bercerita pada siswa kelas VII A SMP Negeri I Kangkung 

mengalami peningkatan sebesar 29,93 atau 71% setelah mengikuti 

pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun. Hasil rata-rata tes 

bercerita sebesar 47,53 dan pada siklus I rata-rata menjadi 77,46, meningkat 

sebesar 29,93 atau 71% Perolehan hasil ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun pada siswa kelas VII A 

SMP Negeri I Kangkung meningkat. Dengan demikian, terjadi peningkatan 

hasil tes dari siklus I sampai siklus II, yaitu sebesar 29,93 atau 71%. 

2) Peningkatan hasil tes juga diikuti dengan perubahan tingkah laku siswa 

kelas VII A SMP Negeri I Kangkung ke arah yang lebih positif setelah 

melaksanakan pembelajaran bercerita dengan menggunakan media wayang 

kartun. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil nontes yang meliputi hasil 

observasi, wawancara, jurnal, sosiometri, dokumentasi foto, dan 

dokumentasi video. Pada siklus I siswa cenderung pasif, kurang 

bersemangat dan melakukan tindakan yang negatif. Perilaku siswa berubah 

menjadi senang, aktif dan serius dalam melakukan kegiatan bercerita pada 

siklus II. Selain itu, mereka terlihat antusias dan menikmati pembelajaran, 
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suasana kelas kondusif. Perubahan perilaku siswa meningkat ke arah yang 

positif setelah mengikuti pembelajaran bercerita dengan menggunakan 

media wayang kartun. 

 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan peneliti berdasarkan simpulan hasil penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut.  

Guru hendaknya menggunakan media pembelajaran yang memotivasi 

siswa untuk mengemukakan ide, atau perasaannya serta dapat melatih siswa agar 

terbiasa bercerita, seperti media pembelajaran wayang kartun yang digunakan 

peneliti. Kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan dapat mengusahakan media 

pembelajaran yang memotivasi siswa dan disukai siswa guna meningkatkan 

keterampilan bercerita. Bagi murid, wayang kartun dapat dipergunakan untuk 

melatih siswa agar terpacu mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan 

bercerita. 

Bagi peneliti di bidang dunia pendidikan maupun bahasa dapat melakukan 

penelitian mengenai pembelajaran bercerita menggunakan media yang berbeda. 

Salah satunya menggunakan media wayang kartun, karena siswa dapat 

menemukan pengalaman baru dalam pembelajaran keterampilan berbicara, 

bercerita sambil bermain wayang. Para pakar atau praktisi pendidikan bahasa 

dapat melakukan penelitian serupa dengan media pembelajaran yang berbeda 

sehingga didapatkan alternatif yang lebih baik pada keterampilan berbicara 

khususnya aspek keterampilan bercerita. 
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Lampiran 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 
Sekolah : SMP I Kangkung

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester : VII/2

Standar Kompetensi : 6.   Mengapresiasi pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita.

Kopetensi Dasar : 6.2 Bercerita 

Indikator : (1)  Mampu menentukan pokok-pokok cerita.

(2) Mampu merangkai pokok-pokok cerita menjadi urutan cerita 

yang menarik. 

(3) Mampu bercerita kepada orang lain. 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit (2 x pertemuan)

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan kegiatan 

bercerita menggunakan urutan yang baik serta suara, lafal, intonasi, dan 

volume yang tepat serta dapat menggunakan media wayang kartun dalam 

bercerita. 

  

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Cerita  

2. Panduan bercerita 

3. Bercerita dengan menggunakan media wayang kartun 

C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Inkuiri 

3. Demonstrasi 

4. Penugasan 

 

 



168 

 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama 

1.   Kegiatan awal  

a.  Guru membuka pelajaran dan mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pelajaran. 

b.  Guru memberikan stimulus dengan bertanya jawab terhadap siswa 

mengenai keterampilan bercerita. 

c.  Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan, yaitu menemukan 

langkah-langkah bercerita dengan wayang kartun. 

d.  Guru menyampaikan tujuan dan manfaat materi yang akan dipelajari. 

2.   Kegiatan  inti 

a. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang unsur-unsur penting yang 

mendukung keberhasilan dalam bercerita 

b. Siswa memilih wayang kartun sesuai dengan imajinasi mereka. 

c. Siswa diminta bercerita dengan menggunakan media wayang kartun 

secara individu. 

d. Guru memantau dan membimbing siswa bercerita dengan media 

wayang kartun. 

e. Guru dan siswa memberikan tanggapan kepada siswa yang bercerita 

dengan media wayang kartun di depan kelas. 

f. Guru memberikan penguatan terhadap hasil kerja siswa. 

 

3.   Kegiatan akhir 

a. Guru bersama siswa merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

b. Guru memberikan penugasan kepada siswa untuk membuat cerita 

dengan media wayang kartun sesuai dengan imajinasi mereka. 

c. Guru menutup pembelajaran pada hari itu. 
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Pertemuan Kedua 

1.   Kegiatan awal  

a.  Guru membuka pelajaran dan mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pelajaran. 

b. Guru memberikan stimulus dengan bertanya jawab terhadap siswa 

tentang materi bercerita dengan media wayang kartun dari pertemuan 

yang telah lalu. 

2.   Kegiatan  inti 

a. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang unsur-unsur penting yang 

mendukung keberhasilan dalam bercerita 

b. Siswa mulai bercerita dengan menggunakan media wayang dari 

penugasan yang telah diberikan . 

c. Guru memantau dan membimbing siswa bercerita dengan media 

wayang kartun. 

d. Guru dan siswa memberikan tanggapan kepada siswa yang bercerita 

dengan media wayang kartun di depan kelas. 

e. Guru memberikan penguatan terhadap hasil kerja siswa. 

3.   Kegiatan akhir 

a. Guru bersama siswa merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

b. Guru menutup pembelajaran pada hari itu. 

 

E. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Wayang Kartun 

2. Panduan bercerita 

F. PENILAIAN 

     Teknik : a. Tes tertulis  b. Tes unjuk kerja 

     Bentuk instrumen : a. Tes uraian  b. Rubrik pengamatan 

     Soal/instrumen :  

Bacalah cerita berikut kemudian jawablah pertanyaannya dengan singkat, 

jelas, dan benar! 
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1. Tulislah pokok-pokok cerita yang terdapat pada bagian awal, tengah, dan 

akhir cerita! 

2. Rangkailah pokok-pokok cerita tersebut sehingga membentuk alur cerita 

yang runtut! 

3. Gunakan alur cerita yang telah kamu buat sebagai panduan dalam bercerita 

dengan memperhatikan urutannya serta bahasa, lafal, intonasi, gestur, dan 

mimik secara tepat! 

Pedoman Penilaian  
Keterampilan Bercerita dengan Media Wayang Kartun 

 
No Aspek  Kriteria Nilai  Bobot BxS 
1. Ketepatan 

ucapan 
 

Ucapan tidak jelas sama sekali 
Ucapan kurang jelas, banyak 
mengeluarkan bunyi yang tidak 
perlu 
Ucapan cukup jelas, diselingi 
dengan bunyi-bunyi yang tidak 
perlu 
Ucapan jelas kadang-kadang 
mengeluarkan bunyi yang tidak 
perlu 
Ucapan sangat jelas, tepat dan tidak 
mengeluarkan bunyi yang tidak 
perlu 

1 
2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 

1 5 

2.  
 
 
 
 
 

Penempatan 
tekanan, nada, 
dan durasi 
yang sesuai 
 
 
 

Penempatan tekanan, nada, dan 
durasi tidak tepat 
Penempatan tekanan, nada, dan 
durasi kurang tepat 
Penempatan tekanan, nada, dan 
durasi cukup tepat 
Penempatan tekanan, nada, dan 
durasi tepat 
Penempatan tekanan, nada, dan 
durasi sangat tepat 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

1 5 

3. 
 
 
 
 

Pilihan kata 
(diksi) 

Pilihan kata tidak tepat 
Pilihan kata kurang tepat 
Pilihan kata cukup tepat 
Pilihan kata tepat dan mudah 
dipahami 
Pilihan kata sangat tepat, dan 
sangat mudah dipahami 

1 
2 
3 
4 
 

5 

2 10 
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4. Pemaparan isi 
pikiran dan 
perasaan 

Bercerita tetapi tidak jelas 
Pikiran yang diceritakan tidak 
mengungkapkan pikiran dan 
perasaannya (mengulang kembali 
cerita yang sudah pernah ada) 
Pikiran yang diceritakan cukup 
imajinatif 
Pikiran yang diceritakan imajinatif 
tapi tidak runtut. 
Pikiran yang diceritakan sangat 
imajinatif dan runtut 
 

1 
2 
 
 
 

3 
 

4 
 

5 

2 10 

5. Sikap yang 
wajar, tenang, 
dan tidak 
kaku. 

Gugup, terbata-bata,dan banyak 
sekali melakukan gerakan-gerakan 
yang tidak perlu. 
Terlihat gugup,  tidak tenang, dan 
banyak melakukan gerakan yang 
tidak perlu. 
Ekspresi cukup tepat, cukup tenang 
kadang-kadang gugup. 
Ekspresi tepat, tenang dan wajar. 
Ekspresi sangat tepat, sangat 
tenang, tidak gugup sama sekali 
dan bisa mengendalikan dirinya. 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 

4 
5 

2 10 

6. Volume suara Volume suara lemah, 
Volume suara kurang jelas 
Volume suara cukup jelas 
Volume suara jelas 
Volume suara sangat jelas,nyaring 
 

1 
2 
3 
4 
5 

1 5 

7. Kejelasan alur 
isi cerita 

Alur cerita yang disampaikan tidak 
tepat sama sekali, sehingga isi 
cerita tidak jelas. 
Alur cerita yang disampaikan 
kurang tepat, sehingga isi cerita 
kurang jelas. 
Alur cerita yang disampaikan 
cukup tepat, sehingga isi cerita 
cukup jelas. 
Alur cerita yang disampaikan tepat, 
sehingga isi cerita jelas. 
Alur cerita yang disampaikan 
sangat tepat, sehingga isi cerita 
sangat jelas. 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 

2 10 
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8. Kelancaran 
pengujaran  

Pengujaran tidak lancar 
Pengujaran kurang lancar 
Pengujaran cukup lancar 
Pengujaran lancar 
Pengujaran sangat lancar 
 

1 
2 
3 
4 
5 

1 5 

9. 
 
 
 
 

Pandangan 
kearah 
audience 

Tidak memandang sama sekali 
orang yang diajak bicara atau 
menunduk. 
Menunduk, kadang-kadang 
memandang lalu membuang muka. 
Pandangan di arahkan ke lawan 
bicara dengan baik, tetapi kadang-
kadang memandang ke luar dan 
menunduk. 
Pandangan diarahkan ke lawan 
bicara, tetapi tidak fokus (kadang-
kandang memandang orang yang 
diajak bicara secara sekilas). 
Pandangan diarahkan ke lawan 
bicara dan fokus, sehingga 
menyakinkan hal yang 
disampaikan. 
 

1 
 
 

2 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 

1 5 

10. 
 

Gerak-gerik 
dan mimik 
yang tepat 

Gerak-gerik dan mimik tidak 
sesuai. 
Gerak-gerik dan mimik kurang 
sesuai. 
Gerak gerik dan mimik cukup 
sesuai. 
Gerak gerik dan mimik sesuai. 
Gerak-gerik dan mimik sangat 
sesuai dan menyakinkan. 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
5 

1 5 

11. Penggunaan 
media wayang 
kartun  

Tidak menggunakan wayang 
kartun sama sekali. 
Isi cerita dan gerak wayang kartun 
tidak sepadan. 
Cukup berhubungan antara isi 
cerita dan penggunaan wayang 
kartun. 
Isi cerita dan penggunaan wayang 
kartun baik tetapi agak kaku.  
Isi cerita dan penggunaan wayang 
kartun baik 

1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 

2 10 
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12. Penguasaan 
topik 

Penguasaan topik tidak 
meyakinkan  
Penguasaan topik kurang 
meyakinkan  
Penguasaan topik cukup 
meyakinkan  
Penguasaan topik meyakinkan  
Penguasaan topik sangat 
meyakinkan 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
5 

2 10 

13. Ketepatan 
sasaran 
pembicaraan 

Banyak melakukan kesalahan 
sehingga tidak jelas jalan 
pikirannya 
Sering membuat kesalahan 
sehingga kadang-kadang 
mengaburkan pengertian 
Tidak terlalu banyak melakukan 
kesalahan sehingga cukup mudah 
ditangkap 
Sedikit sekali membuat kesalahan 
struktur sehingga mudah dipahami 
Struktur yang dipakai sangat 
tepat/hampir tidak membuat 
kesalahan 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2 10 

 Jumlah  19 100 
 

Kangkung,                    2009  
 
 
Mengetahui,      Peneliti 
Kepala Sekolah SMP I Kangkung 

 
 
 

Ahmad Jazuri, S.Pd.     Dita Akmaliyah 
NIP. 196009171984031008   NIM. 2101405546 
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Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 
Sekolah : SMP I Kangkung

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester : VII/2

Standar Kompetensi : 6.   Mengapresiasi pikiran dan perasaan melalui kgiatan bercerita.

Kopetensi Dasar : 6.2 Bercerita dengan media.

Indikator : (1)  Mampu menentukan pokok-pokok cerita.

(2) Mampu merangkai pokok-pokok cerita menjadi urutan cerita 

yang menarik. 

(3) Mampu bercerita dengan menggunakan media berdasarkan 

pokok-pokok cerita. 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit (2 x pertemuan)

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan kegiatan 

bercerita menggunakan urutan yang baik serta suara, lafal, intonasi, dan 

volume yang tepat serta dapat menggunakan media dalam bercerita. 

  

B. MATERI PEMBELAJARAN 

4. Cerita anak 

5. Panduan bercerita 

6. Bercerita dengan menggunakan media 

 

C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Pemodelan 

2. Inkuiri 

3. Demonstrasi 

4. Team Games  
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D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama 

1.   Kegiatan awal  

e. Guru membuka pelajaran dan mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pelajaran. 

f. Guru memberikan stimulus dengan bertanya jawab terhadap siswa 

mengenai keterampilan bercerita. 

g. Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan, yaitu menemukan 

langkah-langkah bercerita dengan wayang kartun. 

h. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat materi yang akan dipelajari. 

2.   Kegiatan  inti 

g. Siswa mendengarkan dan mengamati peragaan bercerita yang 

dibawakan oleh guru. 

h. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang unsur-unsur penting yang 

mendukung keberhasilan dalam bercerita. 

i. Siswa memilih wayang kartun sesuai dengan imajinasi mereka. 

j. Siswa mencermati contoh pokok-pokok cerita dan cara 

merangkaikannya secara kronologis dari cerita yang dibawakan oleh 

guru. 

k. Siswa membentuk kelompok 5-6 anak  untuk membuat tim wayang 

kartun. 

l. Siswa diminta membuat cerita berangkai bersama 1 tim dengan 

menggunakan wayang. 

m. Siswa mengelompokkan cerita yang telah dibawakannya ke dalam tiga 

bagian, yakni: bagian pengantar, isi, dan penutup cerita 

n. Siswa menentukan pokok-pokok cerita yang terdapat pada bagian 

pengantar, isi, dan penutup cerita 

o. Siswa merangkai pokok-pokok cerita tersebut menjadi ringkasan cerita 

yang kronologis untuk panduan dalam bercerita 

p. Siswa mulai bercerita dengan menggunakan media wayang. 
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q. Dari setiap kelompok diambil satu anak terbaik untuk membawakan 

cerita di dalam kelompok yang lebih besar, yaitu di depan kelas.  

r. Dari perwakilan beberapa kelompok diambil satu yang terbaik. Siswa 

dan guru memberikan komentar terhadap siswa yang telah 

membacakan panduan bercerita. 

s.  Siswa mendengarkan penguatan tentang pokok-pokok cerita, 

perangkaiannya, dan unsur-unsur penting dalam bercerita. 

 

3.   Kegiatan akhir 

d. Guru bersama siswa merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

e. Guru memberikan penugasan kepada siswa untuk membuat cerita 

dengan media wayang kartun sesuai dengan imajinasi mereka untuk 

pertemuan selanjutnya. 

f. Guru menutup pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

 

Pertemuan Kedua 

1.   Kegiatan awal  

a. Guru membuka pelajaran dan mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pelajaran. 

b. Guru memberikan stimulus dengan bertanya jawab terhadap siswa 

tentang materi bercerita dengan media wayang kartun dari pertemuan 

yang telah lalu. 

 

2.   Kegiatan  inti 

a. Siswa dan guru menyepakati aspek-aspek penting yang akan dinilai 

dalam bercerita dan teknik penilaiannya 

b. Siswa mendengarkan penguatan oleh guru tentang aspek-aspek 

penting serta teknik penilaian bersama, yaitu penilaian oleh guru dan 

siswa (peer-assessment) 

c. Siswa berkelompok sesuai dengan timnya. 
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d. Siswa mulai bercerita dengan menggunakan media wayang. 

e. Dari setiap kelompok diambil satu anak terbaik untuk membawakan 

cerita di depan kelas.  

f. Siswa dan guru memberikan refleksi atas kelebihan dan kekurangan 

setiap penampilan. 

g. Siswa mendengarkan penguatan tentang pokok-pokok penting 

pembelajaran. 

3.   Kegiatan akhir 

b. Guru memberikan penghargaan bagi penampil terbaik. 

c. Guru bersama siswa merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

d. Guru menutup pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

 

E. SUMBER PEMBELAJARAN 

3. Wayang Kartun 

4. Panduan bercerita 

 

F. PENILAIAN 

     Teknik : a. Tes tertulis  b. Tes unjuk kerja 

     Bentuk instrumen : a. Tes uraian  b. Rubrik pengamatan 

     Soal/instrumen :  

 

Bacalah cerita berikut kemudian jawablah pertanyaannya dengan singkat, 

jelas, dan benar! 

1. Tulislah pokok-pokok cerita yang terdapat pada bagian awal, tengah, dan 

akhir cerita! 

2. Rangkailah pokok-pokok cerita tersebut sehingga membentuk alur cerita 

yang runtut! 

3. Gunakan alur cerita yang telah kamu buat sebagai panduan dalam bercerita 

dengan memperhatikan urutannya serta bahasa, lafal, intonasi, gestur, dan 

mimik secara tepat! 
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Pedoman Penilaian  
Keterampilan Bercerita dengan Media Wayang Kartun 

 
No Aspek  Kriteria Nilai  Bobot BxS 
1. Ketepatan 

ucapan 
 

Ucapan tidak jelas sama sekali 
Ucapan kurang jelas, banyak 
mengeluarkan bunyi yang tidak 
perlu 
Ucapan cukup jelas, diselingi 
dengan bunyi-bunyi yang tidak 
perlu 
Ucapan jelas kadang-kadang 
mengeluarkan bunyi yang tidak 
perlu 
Ucapan sangat jelas, tepat dan tidak 
mengeluarkan bunyi yang tidak 
perlu 
 

1 
2 
 

3 
 

4 
 

5 

1 5 

2.  
 
 
 
 
 

Penempatan 
tekanan, nada, 
dan durasi 
yang sesuai 
 
 
 

Penempatan tekanan, nada, dan 
durasi tidak tepat 
Penempatan tekanan, nada, dan 
durasi kurang tepat 
Penempatan tekanan, nada, dan 
durasi cukup tepat 
Penempatan tekanan, nada, dan 
durasi tepat 
Penempatan tekanan, nada, dan 
durasi sangat tepat 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

1 5 

3. 
 
 
 
 

Pilihan kata 
(diksi) 

Pilihan kata tidak tepat 
Pilihan kata kurang tepat 
Pilihan kata cukup tepat 
Pilihan kata tepat dan mudah 
dipahami 
Pilihan kata sangat tepat, dan 
sangat mudah dipahami 
 

1 
2 
3 
4 
 

5 

2 10 

4. Pemaparan isi 
pikiran dan 
perasaan 

Bercerita tetapi tidak jelas 
Pikiran yang diceritakan tidak 
mengungkapkan pikiran dan 
perasaannya (mengulang kembali 
cerita yang sudah pernah ada) 
Pikiran yang diceritakan cukup 
imajinatif 
Pikiran yang diceritakan imajinatif 
tapi tidak runtut. 

1 
2 
 
 
 

3 
4 
 

5 

2 10 
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Pikiran yang diceritakan sangat 
imajinatif dan runtut 

5. Sikap yang 
wajar, tenang, 
dan tidak 
kaku. 

Gugup, terbata-bata,dan banyak 
sekali melakukan gerakan-gerakan 
yang tidak perlu. 
Terlihat gugup,  tidak tenang, dan 
banyak melakukan gerakan yang 
tidak perlu. 
Ekspresi cukup tepat, cukup tenang 
kadang-kadang gugup. 
Ekspresi tepat, tenang dan wajar. 
Ekspresi sangat tepat, sangat 
tenang, tidak gugup sama sekali 
dan bisa mengendalikan dirinya. 
 

1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
5 

2 10 

6. Volume suara Volume suara lemah, 
Volume suara kurang jelas 
Volume suara cukup jelas 
Volume suara jelas 
Volume suara sangat jelas,nyaring 
 

1 
2 
3 
4 
5 

1 5 

7. Kejelasan alur 
isi cerita 

Alur cerita yang disampaikan tidak 
tepat sama sekali, sehingga isi 
cerita tidak jelas. 
Alur cerita yang disampaikan 
kurang tepat, sehingga isi cerita 
kurang jelas. 
Alur cerita yang disampaikan 
cukup tepat, sehingga isi cerita 
cukup jelas. 
Alur cerita yang disampaikan tepat, 
sehingga isi cerita jelas. 
Alur cerita yang disampaikan 
sangat tepat, sehingga isi cerita 
sangat jelas. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2 10 

8. Kelancaran 
pengujaran  

Pengujaran tidak lancar 
Pengujaran kurang lancar 
Pengujaran cukup lancar 
Pengujaran lancar 
Pengujaran sangat lancar 
 

1 
2 
3 
4 
5 

1 5 

9. 
 
 
 

Pandangan 
kearah 
audience 

Tidak memandang sama sekali 
orang yang diajak bicara atau 
menunduk. 
Menunduk, kadang-kadang 

1 
 

2 
 

1 5 
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 memandang lalu membuang muka. 
Pandangan di arahkan ke lawan 
bicara dengan baik, tetapi kadang-
kadang memandang ke luar dan 
menunduk. 
Pandangan diarahkan ke lawan 
bicara, tetapi tidak fokus (kadang-
kandang memandang orang yang 
diajak bicara secara sekilas). 
Pandangan diarahkan ke lawan 
bicara dan fokus, sehingga 
menyakinkan hal yang 
disampaikan. 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 

10. 
 

Gerak-gerik 
dan mimik 
yang tepat 

Gerak-gerik dan mimik tidak 
sesuai. 
Gerak-gerik dan mimik kurang 
sesuai. 
Gerak gerik dan mimik cukup 
sesuai. 
Gerak gerik dan mimik sesuai. 
Gerak-gerik dan mimik sangat 
sesuai dan menyakinkan. 
 

1 
2 
3 
 

4 
5 

1 5 

11. Penggunaan 
media wayang 
kartun  

Tidak menggunakan wayang 
kartun sama sekali. 
Isi cerita dan gerak wayang kartun 
tidak sepadan. 
Cukup berhubungan antara isi 
cerita dan penggunaan wayang 
kartun. 
Isi cerita dan penggunaan wayang 
kartun baik tetapi agak kaku.  
Isi cerita dan penggunaan wayang 
kartun baik 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2 10 

12. Penguasaan 
topik 

Penguasaan topik tidak 
meyakinkan  
Penguasaan topik kurang 
meyakinkan  
Penguasaan topik cukup 
meyakinkan  
Penguasaan topik meyakinkan  
Penguasaan topik sangat 
meyakinkan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

2 10 
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13. Ketepatan 
sasaran 
pembicaraan 

Banyak melakukan kesalahan 
sehingga tidak jelas jalan 
pikirannya 
Sering membuat kesalahan 
sehingga kadang-kadang 
mengaburkan pengertian 
Tidak terlalu banyak melakukan 
kesalahan sehingga cukup mudah 
ditangkap 
Sedikit sekali membuat kesalahan 
struktur sehingga mudah dipahami 
Struktur yang dipakai sangat 
tepat/hampir tidak membuat 
kesalahan 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2 10 

 Jumlah  19 100 
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Lampiran 3. Daftar Nama Siswa Kelas VII A SMP I Kangkung 
 

DAFTAR SISWA KELAS VIIA
SMP I KANGKUNG

   
No Nama Kode 
1 Aditya Syahrul M R-1 
2 Agung Purnama R-2 
3 Agus Pujiono R-3 
4 Ahmad Aminudin R-4 
5 Ahmad Yusuf R-5 
6 Astri M. Q. A. R-6 
7 Atina Rizqia K. R-7 
8 Dewi Maharani R-8 
9 Dwi Ayu Rahmawati R-9 
10 Efa Riski Lestari R-10 
11 Eka Irmayanti R-11 
12 Fajar Suharno R-12 
13 Hidayah Nurul Ainy R-13 
14 Inayati Nadhifah R-14 
15 Jatmiko H. M. R-15 
16 Julio Putra Pradana R-16 
17 Juni Iskandar R-17 
18 Lilik Adi Irawan R-18 
19 Lilik Fitrianto R-19 
20 Lusi Ani Lestari R-20 
21 Mar'atus Sa'adah R-21 
22 M. Syahrul Fauzi R-22 
23 M. Khoirul Adib R-23 
24 M. Nur Arif R-24 
25 M. Wildan M. R-25 
26 Novi Maulidiyah R-26 
27 Nur Ahmad Priawan R-27 
28 Nur Anis R-28 
29 Nur Kholifatun A. R-29 
30 Nur Latifah R-30 
31 Nur Sholeh R-31 
32 Partono R-32 
33 Rika Dwi H R-33 
34 Sefiara Aulia Hasana R-34 
35 Septianah R-35 
36 Sofi Muliasari R-36 
37 Syaiful Awaludin R-37 
38 Syaenuddin Murfadho R-38 
39 Tri Mutia A. R-39 
40 Wahyu Mustika R-40 
41 Wahyuningsih R-41 
42 Zaenul Inayati R-42 
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Lampiran 4. Kelompok Tim Wayang Kartun 
 

              KELOMPOK TIM WAYANG KARTUN  
    
    
No Nama Tim Nama Kode 

1 Harimau Nur Sholeh R-31 
2   M. Wildan R-25 
3   Syaiful Awaludin R-37 
4   Efa Riski Lestari R-10 
5   Nur Kholifatun R-29 
6   Zainul Inayah R-42 
7 Kelinci Dwi Ayu R R-9 
8   Lilik Adi Ariawan R-18 
9   M. Nur Arif R-24 
10   M. Khoirul Adib R-23 
11   Nofi Maulidiyah R-26 
12   Nur Anis R-28 
13 Kucing Lilik Fitrianto R-19 
14   Juni Iskandar R-17 
15   Partono R-32 
16   Rika Dwi R-33 
17   Septianah R-35 
18   Tri Mutia R-39 
19 Kupu-Kupu Fajar Suharno R-12 
20   Hidayah Nurul A. R-13 
21   Inayati Nadhifah R-14 
22   M. Syahrul Fauzi R-22 
23   Nur Ahmad Priawan R-27 
24   Sefira Aulia R-34 
25 Buaya Aditia Sahrul R-1 
26   Agung Purnama R-2 
27   Agus Pujiono R-3 
28   A. Aminudin R-4  
29   Astri M. Q. A R-6 
30   Atina Rizqia R-7 
31 Lebah Ahmad Yusuf R-5 
32   Jatmiko R-15 
33   Dewi Maharani R-8 
34   Sofi Muliasari R-36 
35   Wahyu Mustika R-40 
36   Wahyuningsih R-41 
37 Pinguin Eka Irmayanti R-10 
38   Lusi Ani Lestari R-20 
39   Mar'atus Sa'adah R-21 
40   Nur Latifah R-30 
41   Julio Putra Pradana R-16 
42   Syaenudin Murtadho R-38 
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Lampiran 5 .  Pedoman Observasi Siklus I 
 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I 

No Kode Aspek Observasi Keterangan  1 2 3 4 5 6
1 R-1    1. Siswa berpartisipasi dalam 

kegiatan bercerita. 
2. Siswa memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh materi yang 
diberikan oleh peneliti. 

3. Siswa merespon positif 
terhadap model pembelajaran 
yang dipergunakan guru. 

4. Siswa memainkan wayang. 
5. Siswa aktif bertanya kepada 

guru. 
6. Siswa menyampaikan pikiran 

dan perasaan serta berbicara 
dengan aktif dan baik. 

2 R-2    
3 R-3    
4 R-4    
5 R-5    
6 R-6    
7 R-7    
8 R-8    
9 R-9    

10 R-10    
11 R-11    
12 R-12    
13 R-13    
14 R-14    
15 R-15    
16 R-16    
17 N-17    
18 R-18    
19 R-19    
20 R-20    
21 R-21    
22 R-22    
23 R-23    
24 R-24    
25 R-25    
26 R-26    
27 R-27    
28 R-28    
29 R-29    
30 R-30    
31 R-31    
32 R-32    
33 R-33    
34 R-34    
35 R-35    
36 R-36    
37 R-37    
38 R-38    
39 R-39    
40 R-40    
41 R-41    
42 R-42    

Jumlah     ( √ ) = melakukan  
Persentase    ( - )  = tidak melakukan 
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Lampiran 6 .  Pedoman Wawancara Siklus I 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

SIKLUS I 

 

Nama siswa : 
Nomor absen : 
 

PERTANYAAN! 

1. Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran keterampilan berbicara yang 

telah diberikan guru selama ini? 

2. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam berbicara? Khususnya bercerita? 

3. Apakah Anda mengalami kesulitan mengungkapkan pikiran dan perasaan 

dengan kegiatan bercerita? 

4. Apakah Anda senang dengan pembelajaran bercerita dengan menggunakan 

media wayang kartun? 

5. Kesulitan apa saja yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran bercerita 

menggunakan media wayang kartun? 

6. Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran bercerita dengan 

menggunakan media wayang kartun? 

7. Apakah kesulitan bercerita yang Anda alami dapat teratasi melalui 

pembelajaran ini? 

8. Menurut Anda apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran bercerita dengan 

menggunakan media wayang kartun? 

9. Cara belajar seperti apakah yang Anda senangi untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara? 

10. Bagaimana saran Anda terhadap pembelajaran berbicara selanjutnya? 
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Lampiran 7 .  Jurnal Siswa Siklus I 

 

JURNAL SISWA 

SIKLUS I 

  

Nama   : 
Nomor Absen : 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai kondisi Anda selama mengikuti pembelajaran 

mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan kegiatan bercerita dengan media 

wayang kartun! 

 

1) Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan 

Anda setelah mengikuti pembelajaran pada siklus I? Jika ya, tuliskan kesulitan apa 

saja yang Anda alami, dan jika tidak, tuliskan alasan mengapa Anda tidak mengalami 

kesulitan? 

2) Bagaimana perasaanmu selama mengikuti pembelajaran mengungkapkan pikiran 

dan perasaan dengan kegiatan bercerita menggunakan media wayang kartun? 

3) Apakah Anda senang dengan mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan 

kegiatan bercerita ini? Berikan alasan Anda! 

4) Apakah penerapan pembelajaran mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan 

kegiatan bercerita yang dijelaskan oleh guru mudah dipahami? 

5) Bagaimana pendapat Anda terhadap penggunaan media pembelajaran wayang kartun  

dalam pembelajaran mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan kegiatan 

bercerita ini? 

6) Apakah Anda sekarang lebih paham belajar bercerita dengan menggunakan media 

pembelajaran wayang kartun? 

7) Bagaimana pendapat Anda terhadap cara mengajar guru (peneliti)? Sertakan saran-

saranmu! 

8) Tuliskan pesan, kesan atau saran terhadap pembelajaran mengemukakan pendapat 

yang telah dilakukan agar lebih mengenal sasaran pembelajaran! 
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Lampiran 8 .  Jurnal Guru Siklus I 

JURNAL GURU 

Siklus I 

 

Nama Guru : 

Hari/tanggal : 

Silahkan Bapak kemukakan kesan, pesan serta pendapat Bapak terhadap semua 

peristiwa yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

1) Media pembelajaran apa yang pernah Bapak terapkan untuk 

membelajarkan keterampilan berbicara khususnya kemampuan 

mengemukakan pikiran dan perasaan dengan kegiatan bercerita? 

2) Bagaimana hasil yang didapat melalui media yang Bapak ajarkan tersebut? 

3) Apa yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam berbicara 

khususnya mengemukakan pikiran dan perasaan? 

4) Bagaimana pendapat Bapak terhadap penggunaan media wayang kartun 

dalam pembelajaran bercerita? 

5) Bagaimana minat siswa dalam mengikuti pembelajaran mengemukakan 

pikiran dan perasaan dengan kegiatan bercerita menggunakan media 

wayang kartun? 

6) Bagaimana tingkah laku siswa di kelas pada saat proses pembelajaran 

mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan kegiatan bercerita 

menggunakan media wayang kartun? 

7) Bagaimana perilaku siswa yang terlihat pasif dalam berbicara setelah 

dengan menggunakan media wayang kartun? 

8) Setelah diterapkan pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun 

ini, apakah Bapak dapat melihat peningkatan kemampuan anak dalam 

berbicara khususnya kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan 

dengan kegiatan bercerita? 

9) Bagaimana pendapat Bapak terhadap cara mengajar peneliti, dan mohon 

disertakan saran-saran guna perbaikan cara mengajar peneliti? 
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Lampiran 9. Pedoman Sosiometri Siklus I 
 
 
 

PEDOMAN SOSIOMETRI 
 
 

Nama: 
Nomor: 
Tanggal: 
 
 

1) Siapakah teman Anda yang tidak memperhatikan dalam Pelaksanaan 

pembelajaran? 

2) Siapakah teman Anda yang tidak bercerita selama Permainan? 

3) Siapakah teman satu tim Anda yang tidak mau bekerja sama? 

4) Siapakah teman anda yang berbicara sendiri dan mengganggu teman lain? 

5) Siapakah teman anda yang tidak aktif bercerita? 

6) Siapakah teman anda yang aktif bercerita? 

7) Siapakah teman anda yang memainkan wayang kartun paling baik? 

8) Siapakah teman anda yang memainkan wayang kartun paling buruk? 
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Lampiran 10. Pedoman Observasi Siklus II 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS II 

No Kode Aspek Observasi Keterangan  1 2 3 4 5 6
1 R-1    7. Siswa berpartisipasi dalam 

kegiatan bercerita. 
8. Siswa memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh materi yang 
diberikan oleh peneliti. 

9. Siswa merespon positif 
terhadap model pembelajaran 
yang dipergunakan guru. 

10. Siswa sering berdialog 
ketika bercerita kelompok. 

11. Siswa aktif bertanya 
kepada guru. 

12. Siswa menyampaikan 
pikiran dan perasaan serta 
berbicara dengan aktif dan 
baik. 

2 R-2    
3 R-3    
4 R-4    
5 R-5    
6 R-6    
7 R-7    
8 R-8    
9 R-9    

10 R-10    
11 R-11    
12 R-12    
13 R-13    
14 R-14    
15 R-15    
16 R-16    
17 N-17    
18 R-18    
19 R-19    
20 R-20    
21 R-21    
22 R-22    
23 R-23    
24 R-24    
25 R-25    
26 R-26    
27 R-27    
28 R-28    
29 R-29    
30 R-30    
31 R-31    
32 R-32    
33 R-33    
34 R-34    
35 R-35    
36 R-36    
37 R-37    
38 R-38    
39 R-39    
40 R-40    
41 R-41    
42 R-42    

Jumlah     ( √ ) = melakukan  
Persentase    ( - )  = tidak melakukan 
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 Lampiran 11.  Pedoman Wawancara Siklus II 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

SIKLUS II 

 

Nama siswa : 
Nomor absen : 
 

PERTANYAAN! 

1. Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran keterampilan berbicara yang 

telah diberikan guru selama ini? 

2. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam berbicara? Khususnya bercerita? 

3. Apakah Anda mengalami kesulitan bercerita? 

4. Apakah Anda senang dengan pembelajaran bercerita dengan menggunakan 

media wayang kartun? 

5. Kesulitan apa saja yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran 

bercerita menggunakan media wayang kartun? 

6. Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran bercerita menggunakan 

media wayang kartun? 

7. Apakah kesulitan bercerita yang Anda alami dapat teratasi melalui 

pembelajaran ini? 

8. Menurut Anda apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran mengungkapkan 

pikiran dan perasaan dengan kegiatan bercerita dengan media wayang kartun? 

9. Cara belajar seperti apakah yang Anda senangi untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara? 

10. Bagaimana saran Anda terhadap pembelajaran berbicara selanjutnya? 
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Lampiran  12.  Jurnal Siswa Siklus II 

 

JURNAL SISWA 

SIKLUS I 

  

Nama   : 
Nomor Absen : 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai kondisi Anda selama mengikuti pembelajaran 

mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan kegiatan bercerita dengan media 

wayang kartun! 

1) Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan 

Anda setelah mengikuti pembelajaran pada siklus I? Jika ya, tuliskan kesulitan 

apa saja yang Anda alami, dan jika tidak, tuliskan alasan mengapa Anda tidak 

mengalami kesulitan? 

2) Bagaimana perasaanmu selama mengikuti pembelajaran mengungkapkan pikiran 

dan perasaan dengan kegiatan bercerita menggunakan media wayang kartun? 

3) Apakah Anda senang dengan mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan 

kegiatan bercerita ini? Berikan alasan Anda! 

4) Apakah penerapan pembelajaran mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan 

kegiatan bercerita yang dijelaskan oleh guru mudah dipahami? 

5) Bagaimana pendapat Anda terhadap penggunaan media pembelajaran wayang 

kartun  dalam pembelajaran mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan 

kegiatan bercerita ini? 

6) Apakah Anda sekarang lebih paham belajar bercerita dengan menggunakan 

media pembelajaran wayang kartun? 

7) Bagaimana pendapat Anda terhadap cara mengajar guru (peneliti)? Sertakan 

saran-saranmu! 

8) Tuliskan pesan, kesan atau saran terhadap pembelajaran mengemukakan 

pendapat yang telah dilakukan agar lebih mengenal sasaran pembelajaran! 
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Lampiran  13.  Jurnal Guru Siklus II 

 

 

JURNAL GURU 

Siklus II 

 

Nama Guru : 

Hari/tanggal : 

Silahkan Bapak kemukakan kesan, pesan serta pendapat Bapak terhadap semua 

peristiwa yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

1) Bagaimana pendapat Bapak terhadap penggunaan media wayang kartun dalam 

pembelajaran mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan kegiatan 

bercerita? 

2) Menurut Bapak, bagaimana respon dan perasaan siswa saat diajak 

melaksanakan pembelajaran bercerita dengan media wayang kartun  ini? 

3) Bagaimana perilaku siswa yang terlihat pasif dalam bercerita setelah dengan 

pembelajaran dengan media wayang kartun pada siklus II ini? 

4) Setelah diterapkan media pembelajaran wayang kartun siklus II ini, apakah 

Bapak dapat melihat peningkatan mengungkapkan pikiran dan perasaan 

dengan kegiatan bercerita? 

5) Bagaimana pendapat Bapak terhadap cara mengajar peneliti, dan mohon 

disertakan saran-saran guna perbaikan cara mengajar peneliti?  
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Lampiran 14. Pedoman Sosiometri Siklus I 
 
 
 

PEDOMAN SOSIOMETRI 
 
 

Nama: 
Nomor: 
Tanggal: 
 
 

1) Siapakah teman satu tim Anda yang tidak memperhatikan dalam 

Pelaksanaan pembelajaran? 

2) Siapakah teman satu tim Anda yang tidak bercerita selama Permainan? 

3) Siapakah teman satu tim Anda yang tidak mau bekerja sama? 

4) Siapakah teman satu tim anda yang berbicara sendiri dan mengganggu 

teman lain? 

5) Siapakah teman satu tim anda yang tidak aktif bercerita? 

6) Siapakah teman satu tim anda yang aktif bercerita? 

7) Siapakah teman satu tim anda yang memainkan wayang kartun paling 

baik? 

8) Siapakah teman satu tim anda yang memainkan wayang kartun paling 

jelek? 

9) Siapakah teman satu tim Anda yang paling kreatif melanjutkan cerita 

dalam kelompok dan menuangkan ide-idenya? 

 

 

 



194 

 

Lampiran  15. Hasil Observasi Siklus I 
 

HASIL OBSERVASI SIKLUS I 
 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 
Kelas : VII A SMP Negeri I Kangkung 

No Kode Aspek Observasi Keterangan  1 2 3 4 5 6
1 R-1  V V 1. Siswa berpartisipasi 

dalam kegiatan 
bercerita. 

2.    Siswa memperhatikan 
dengan sungguh-
sungguh materi yang 
diberikan oleh peneliti. 

3.    Siswa merespon positif 
terhadap model 
pembelajaran yang 
dipergunakan guru. 

4.   Siswa memainkan 
wayang. 

5.   Siswa aktif bertanya 
kepada guru. 

6.    Siswa menyampaikan 
pikiran dan perasaan 
serta berbicara dengan 
aktif dan baik. 

2 R-2 V V V V V V
3 R-3 V V V V V V
4 R-4 V - V - - -
5 R-5 V V - - - -
6 R-6 - - V - - -
7 R-7 V - V V - -
8 R-8 V V V V V V
9 R-9 - V V - - V
10 R-10 V - V - - V
11 R-11 - - V - - -
12 R-12 V V V V - V
13 R-13 V V V - - V
14 R-14 V V V V - V
15 R-15 V V V - - -
16 R-16 - V V V - V
17 N-17 V V V - - V
18 R-18 V V V V - V
19 R-19 - V V - - -
20 R-20 V V V V V V
21 R-21 V V V V V V
22 R-22 - - V - - -
23 R-23 - - V - - -
24 R-24 V - V V V V
25 R-25 V V V - - V
26 R-26 V - V V - -
27 R-27 V V V V - V
28 R-28 V - - V V V
29 R-29 V V V - - V
30 R-30 V V V - V V
31 R-31 V V V - V V
32 R-32 V V V V - V
33 R-33 V V V V - V
34 R-34 V V V V - V
35 R-35 - V V - V V
36 R-36 V V V V V V
37 R-37 V V V V V V
38 R-38 V V V V V V
39 R-39 V V V V - V
40 R-40 V V V V - V
41 R-41 V V V V - V
42 R-42 V V V V - V

Jumlah  33 32 40 24 13 31 ( √ ) = melakukan  
Persentase 77,5% 75% 95% 55% 32,5% 72,5% ( - )  = tidak melakukan 
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Lampiran  16.  Hasil Wawancara Siklus I 

 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I  

 

 Pertanyaan dari pedoman wawancara antara lain berisi: (1) pendapat siswa 

tentang pembelajaran keterampilan berbicara yang diberikan oleh guru selama ini, (2) 

senang atau tidaknya siswa dengan pembelajaran mengungkapkan pikiran dan perasaan 

dengan kegiatan bercerita, (3) tanggapan siswa ketika dilaksanakan kegiatan bercerita 

dan penggunaan media wayang kartun, (4) kesulitan yang dihadapi siswa pada saat 

menerapkan pembelajaran mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan media wayan 

kartun, (5)  perkembangan keterampilan siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan 

media wayang kartun, (6) keuntungan penggunaan media wayang kartun pada 

pembelajaran mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan kegiatan bercerita,  (7) apa 

yang harus diperbaiki dari pembelajaran mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan 

media wayan kartun. 

 Siswa menyukai pembelajaran dengan media wayang kartun tersebut 

menyenangkan karena mereka dapat belajar secara berkelompok dan sambil bermain 

wayang. Belajar dengan menggunakan media diakui mereka lebih nyaman, dan 

memotivasi mereka untuk dapat bercerita di depan umum. Walaupun mereka senang 

dengan media wayang kartun ini, tetapi masih ada siswa yang mengalami kesulitan. 

Melalui wawancara dapat diungkap kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam 

berbicara. Kesulitan-kesulitan tersebut diantaranya adalah siswa masih merasa gugup, 

kaku, kurang percaya diri saat bercerita di depan umum, dan siswa belum bisa 

mengatur durasi yang tepat ketika mengungkapkan pikiran dan persaan mereka saat 

bercerita menggunakan media wayang kartun.  

 Berdasarkan hasil wawancara, yang harus diperbaiki dari pembelajaran 

mengungkapkan pikiran dan persaan mereka saat bercerita menggunakan media 

wayang kartun ini adalah waktu yang digunakan terlalu pendek, sehingga ada beberapa 

siswa yang tidak memiliki kesempatan dalam berbicara kurang merata. Untuk siklus II 

siswa harus lebih bisa mengatur durasi agar semua dapat dimainkan dan semua siswa 

memperoleh kesempatan untuk bercerita dengan menggunakan wayang kartun. 
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Lampiran  17.  Hasil Jurnal Siswa Siklus I 
 

 
HASIL JURNAL SISWA SIKLUS I  

 
 

 Jurnal siswa berisi tentang (1) minat siswa terhadap pembelajaran 

mengungkapkan pikiran dan persaan dengan kegiatan bercerita, (2) pendapat 

siswa tentang pembelajaran mengungkapkan pikiran dan persaan dengan kegiatan 

bercerita menggunaan media wayang kartun, (3) perasaan siswa ketika diminta 

untuk mengungkapkan pikiran dan persaan dengan kegiatan bercerita 

menggunaan media wayang kartun, (4) pendapat terhadap cara mengajar peneliti. 

(5) pesan, kesan dan saran terhadap pembelajaran mengungkapkan pikiran dan 

persaan dengan kegiatan bercerita yang telah dilakukan. 

 Berdasarkan jurnal siswa, dapat diungkap bagaimana perasaan siswa 

saat mengikuti pembelajaran dan siswa memberi respon atau tanggapan yang 

bagaimana terhadap kegiatan pembelajaran. siswa menyatakan sangat berminat 

terhadap pembelajaran mengungkapkan pikiran dan persaan dengan kegiatan 

bercerita menggunaan media wayang kartun. Siswa menyatakan pembelajaran 

mengungkapkan pikiran dan persaan dengan kegiatan bercerita menggunaan 

media wayang kartun merupakan cara yang aktif dan tidak membosankan. Masih 

ada pula siswa yang  menyatakan pembelajaran mengungkapkan pikiran dan 

persaan dengan kegiatan bercerita menggunaan media wayang kartun sulit 

dipahami dan membingungkan karena mereka tidak suka dengan pembelajaran 

keterampilan berbicara. Tetapi, sebagian besar mereka berpendapat bahwa 

mengungkapkan pikiran dan persaan dengan kegiatan bercerita menggunaan 

media wayang kartun dapat melatih berbicara dan dapat mengemukakan apa yang 

ada di pikiran mereka dangan benar. 

 Perasaan siswa ketika diminta untuk mengungkapkan pikiran dan 

persaan dengan kegiatan bercerita menggunaan media wayang kartun siswa 

menyatakan kesulitan untuk bercerita dikarenakan siswa kesulitan karena grogi, 

tidak percaya diri, dan siswa kesulitan mengemukakan pendapat karena tidak 
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paham dengan masalah yang dibahas sehingga tidak tahu apa yang harus 

disampaikan.  

 Sebagian besar siswa merespon positif terhadap pembelajaran 

keterampilan mengungkapkan pikiran dan persaan dengan kegiatan bercerita 

menggunaan media wayang kartun karena dapat belajar berbicara di depan umum. 

Cara mengajar guru atau peneliti yang santai dan jelas menjadikan materi mudah 

dipahami. Aspek yang terakhir adalah pesan, kesan, dan saran dalam 

pembelajaran mengungkapkan pikiran dan persaan dengan kegiatan bercerita 

menggunaan media wayang kartun telah dilakukan. Kesan yang diungkapkan 

siswa adalah siswa senang mengikuti pembelajaran, mengemukakan pandapat 

menyenangkan dan dapat menghilangkan rasa jenuh. Adapun saran yang 

diungkapkan siswa adalah mengemukakan pandapat dengan mengungkapkan 

pikiran dan persaan dengan kegiatan bercerita. Pembelajaran bercerita waktunya 

ditambah lagi dan pengaturan durasi yang sesuai sehingga semua siswa mendapat 

kesempatan untuk berbicara, mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka.  
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Lampiran   18.  Hasil Observasi Siklus II 
 

HASIL OBSERVASI SIKLUS II 
Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 
Kelas : VII A SMP Negeri I Kangkung 

No Kode Aspek Observasi Keterangan  1 2 3 4 5 6
1 R-1 - V V V - V 1. Siswa berpartisipasi 

dalam kegiatan 
bercerita. 

2. Siswa 
memperhatikan 
dengan sungguh-
sungguh materi yang 
diberikan oleh 
peneliti. 

3. Siswa merespon 
positif terhadap 
model pembelajaran 
yang dipergunakan 
guru. 

4. Siswa memainkan 
wayang. 

5. Siswa aktif bertanya 
kepada guru. 

6. Siswa 
menyampaikan 
pikiran dan perasaan 
serta berbicara 
dengan aktif dan 
baik. 

2 R-2 V V V V V V
3 R-3 V V V V V V
4 R-4 V V V V V V
5 R-5 V V V - - -
6 R-6 V V V V V V
7 R-7 V V V V V V
8 R-8 V V V V V V
9 R-9 V V V V V V

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

Jumlah  38 39 40 35 29 38 ( √ ) = melakukan  
Persentase 95% 97,5% 100% 87,5% 72,5% 95% ( - )  = tidak melakukan
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Lampiran  31.  Hasil Wawancara Siklus II 
 
 

 
HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 
 

 Pertanyaan dari pedoman wawancara antara lain berisi: (1) pendapat siswa 

tentang pembelajaran keterampilan berbicara yang diberikan oleh guru selama ini, (2) 

senang atau tidaknya siswa dengan pembelajaran mengungkapkan pikiran dan perasaan 

dengan kegiatan bercerita, (3) tanggapan siswa ketika dilaksanakan kegiatan bercerita dan 

penggunaan media wayang kartun, (4) kesulitan yang dihadapi siswa pada saat 

menerapkan pembelajaran mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan media wayan 

kartun, (5)  perkembangan keterampilan siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan 

media wayang kartun, (6) keuntungan penggunaan media wayang kartun pada 

pembelajaran mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan kegiatan bercerita,  (7) apa 

yang harus diperbaiki dari pembelajaran mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan 

media wayan kartun. 

 Siswa menyukai pembelajaran dengan media wayang kartun tersebut 

menyenangkan karena mereka dapat belajar secara berkelompok dan sambil bermain 

wayang. Belajar dengan menggunakan media diakui mereka lebih nyaman, dan 

memotivasi mereka untuk dapat bercerita di depan umum. Walaupun mereka senang 

dengan media wayang kartun ini, tetapi masih ada siswa yang mengalami kesulitan. 

Melalui wawancara dapat diungkap kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam 

berbicara. Kesulitan-kesulitan tersebut diantaranya adalah siswa masih merasa gugup, 

kaku, kurang percaya diri saat bercerita di depan umum, dan siswa belum bisa mengatur 

durasi yang tepat ketika mengungkapkan pikiran dan persaan mereka saat bercerita 

menggunakan media wayang kartun.  

 Berdasarkan hasil wawancara, yang harus diperbaiki dari pembelajaran 

mengungkapkan pikiran dan persaan mereka saat bercerita menggunakan media wayang 

kartun ini adalah waktu yang digunakan terlalu pendek, sehingga ada beberapa siswa 

yang tidak memiliki kesempatan dalam berbicara kurang merata. Untuk siklus II siswa 

harus lebih bisa mengatur durasi agar semua dapat dimainkan dan semua siswa 

memperoleh kesempatan untuk bercerita dengan menggunakan wayang kartun. 
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Lampiran  32. Hasil Jurnal Siswa Siklus II 
 

 
HASIL JURNAL SISWA SIKLUS II 

 
 Jurnal siswa berisi tentang (1) minat siswa terhadap pembelajaran 

mengungkapkan pikiran dan persaan dengan kegiatan bercerita, (2) pendapat 

siswa tentang pembelajaran mengungkapkan pikiran dan persaan dengan kegiatan 

bercerita menggunaan media wayang kartun, (3) perasaan siswa ketika diminta 

untuk mengungkapkan pikiran dan persaan dengan kegiatan bercerita 

menggunaan media wayang kartun, (4) pendapat terhadap cara mengajar peneliti. 

(5) pesan, kesan dan saran terhadap pembelajaran mengungkapkan pikiran dan 

persaan dengan kegiatan bercerita yang telah dilakukan. 

 Berdasarkan jurnal siswa, dapat diungkap bagaimana perasaan siswa 

saat mengikuti pembelajaran dan siswa memberi respon atau tanggapan yang 

bagaimana terhadap kegiatan pembelajaran. siswa menyatakan sangat berminat 

terhadap pembelajaran mengungkapkan pikiran dan persaan dengan kegiatan 

bercerita menggunaan media wayang kartun. Siswa menyatakan pembelajaran 

mengungkapkan pikiran dan persaan dengan kegiatan bercerita menggunaan 

media wayang kartun merupakan cara yang aktif dan tidak membosankan. Masih 

ada pula siswa yang  menyatakan pembelajaran mengungkapkan pikiran dan 

persaan dengan kegiatan bercerita menggunaan media wayang kartun sulit 

dipahami dan membingungkan karena mereka tidak suka dengan pembelajaran 

keterampilan berbicara. Tetapi, sebagian besar mereka berpendapat bahwa 

mengungkapkan pikiran dan persaan dengan kegiatan bercerita menggunaan 

media wayang kartun dapat melatih berbicara dan dapat mengemukakan apa yang 

ada di pikiran mereka dangan benar. 

 Perasaan siswa ketika diminta untuk mengungkapkan pikiran dan 

persaan dengan kegiatan bercerita menggunaan media wayang kartun siswa 

menyatakan kesulitan untuk bercerita dikarenakan siswa kesulitan karena grogi, 

tidak percaya diri, dan siswa kesulitan mengemukakan pendapat karena tidak 

paham dengan masalah yang dibahas sehingga tidak tahu apa yang harus 

disampaikan.  
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 Sebagian besar siswa merespon positif terhadap pembelajaran 

keterampilan mengungkapkan pikiran dan persaan dengan kegiatan bercerita 

menggunaan media wayang kartun karena dapat belajar berbicara di depan umum. 

Cara mengajar guru atau peneliti yang santai dan jelas menjadikan materi mudah 

dipahami. Aspek yang terakhir adalah pesan, kesan, dan saran dalam 

pembelajaran mengungkapkan pikiran dan persaan dengan kegiatan bercerita 

menggunaan media wayang kartun telah dilakukan. Kesan yang diungkapkan 

siswa adalah siswa senang mengikuti pembelajaran, mengemukakan pandapat 

menyenangkan dan dapat menghilangkan rasa jenuh. Adapun saran yang 

diungkapkan siswa adalah mengemukakan pandapat dengan mengungkapkan 

pikiran dan persaan dengan kegiatan bercerita. Pembelajaran bercerita waktunya 

ditambah lagi dan pengaturan durasi yang sesuai sehingga semua siswa mendapat 

kesempatan untuk berbicara, mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


