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Keterampilan bercerita tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran 
berbicara. Sebagai salah satu bentuk pembelajaran berbicara, keterampilan bercerita 
merupakan salah satu jenis keterampilan yang penting untuk melatih komunikasi. 
Dengan keterampilan bercerita seseorang dapat menyampaikan berbagai macam 
cerita, ungkapan berbagai berbagai perasaan sesuai dengan apa yang dialami, 
dirasakan, dilihat, dan dibaca. Di MTs Al Asror Semarang keterampilan bercerita 
siswa kelas VII-F masih rendah. Hal tersebut dikarenakan siswa merasa takut 
ketika diminta berbicara di depan kelas; siswa kesulitan dalam mengungkapkan 
ide/gagasan yang ada dalam pikirannya; dan siswa kurang percaya diri saat 
berbicara. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan bercerita siswa 
kelas VII-F MTs Al Asror adalah dengan menerapkan teknik pemetaan pikiran 
dengan media foto pada pembelajaran bercerita. 

Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini sejauh mana 
peningkatan keterampilan bercerita siswa kelas VII-F MTs Al Asror Semarang 
setelah mengikuti pembelajaran bercerita melalui teknik pemetaan pikiran dengan 
media foto dan bagaimana perubahan perilaku siswa kelas VII-F MTs Al Asror 
Semarang setelah mengikuti pembelajaran bercerita melalui teknik pemetaan 
pikiran dengan media foto. Tujuan penelitian ini mendeskripsi peningkatan 
keterampilan bercerita siswa kelas VII-F MTs Al Asror Semarang setelah 
mengikuti pembelajaran bercerita melalui teknik pemetaan pikiran dengan media 
foto dan mendeskripsi perubahan perilaku siswa kelas VII-F MTs Al Asror 
Semarang setelah mengikuti pembelajaran bercerita melalui teknik pemetaan 
pikiran dengan media foto. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri atas 
dua siklus. Masing-masing siklus dilakukan secara berdaur yang terdiri atas empat 
tahap, yaitu (1) perencanaan; (2) tindakan; (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Data 
penelitian diambil melalui melalui tes dan nontes. Alat pengambilan data tes 
berupa tes performansi bercerita, sedangkan alat pengambilan data nontes berupa 
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pedoman observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto dan video. 
Selanjutnya, data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 

Berdasarkan analisis data penelitian disimpulkan bahwa pembelajaran 
bercerita menggunakan teknik pemetaan pikiran dengan media foto dapat 
meningkatkan keterampilan bercerita siswa kelas VII-F MTs Al Asror Semarang. 
Nilai rata-rata siswa pada prasiklus sebesar 52,82 dan termasuk dalam kategori 
kurang. Setelah diterapkan teknik pemetaan pikiran dengan media foto pada 
pembelajaran siklus I, nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 62,66 dan termasuk 
dalam kategori cukup. Nilai rata-rata keterampilan bercerita siswa pada siklus I 
mengalami peningkatan sebesar 18,63 % dari prasiklus. Namun, hasil tes tersebut 
belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal yaitu 67,00 sehingga perlu 
dilakukan perbaikan tindakan pada pembelajaran tahap selanjutnya pada siklus II. 
Setelah dilakukan perbaikan tindakan, berupa perbaikan cara mengajar guru, 
perbaikan media, dan efektivitas alokasi waktu pada pembelajaran siklus II, nilai 
rata-rata keterampilan berbicara siswa  meningkat menjadi 69,73 dan termasuk 
dalam kategori cukup. Terjadi peningkatan nilai rata-rata siswa sebesar 11,28 % 
dari siklus I ke siklus II. Dengan demikian, terjadi peningkatan nilai rata-rata 
siswa sebesar 32,01 % dari prasiklus ke siklus II. Perilaku siswa setelah mengikuti 
pembelajaran bercerita menggunakan teknik pemetaan pikiran dengan media foto 
mengalami perubahan ke arah positif. Pada siklus I sebagian besar siswa telah 
memberikan respon positif terhadap pembelajaran, dan sebagian kecil saja yang 
masih belum memberikan respon positif. Namun, setelah dilakukan perbaikan 
tindakan berupa perbaikan cara mengajar guru, perbaikan media, dan efektivitas 
alokasi waktu pembelajaran pada siklus II, terjadi penambahan jumlah siswa yang 
memberikan respon positif terhadap pembelajaran bercerita. 

Saran  yang  dapat  penulis  berikan  yaitu  (1)  guru  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia 
dapat menggunakan  teknik  pemetaan  pikiran  dengan media  foto  pada  pembelajaran 
bercerita  karena  teknik  tersebut  terbukti  dapat meningkatkan  keterampilan  bercerita 
siswa; (2) para peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan dari penelitian ini untuk  
terus mengembangkan  dan meningkatkan  kualitas  pembelajaraan  Bahasa  dan  Sastra 
Indonesia di sekolah. 
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MOTTO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berbicara merupakan sarana komunikasi utama manusia dalam hidup 

bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia harus berkomunikasi untuk 

memenuhi berbagai macam keperluan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan 

dasar hidup makan dan  minum saja misalnya, manusia pasti akan membutuhkan 

bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain itu 

manusia membutuhkan bahasa sebagai sarana untuk berkomunikasi. Ragam 

bahasa yang akan digunakan untuk berkomunikasi secara langsung adalah ragam 

bahasa lisan. Dengan demikian, berbicara merupakan ragam bahasa lisan yang 

berperan penting dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi secara langsung. 

Bercerita merupakan salah satu bentuk keterampilan berbicara. Dalam 

banyak hal, orang menyampaikan isi hati, pikiran, dan pengalamannya dalam 

bentuk cerita. Hal tersebut karena cerita tak terlepaskan dari kehidupan manusia. 

Banyak hal yang dialami manusia yang menarik untuk diceritakan. Mulai dari 

bangun tidur sampai dengan tidur lagi, setiap aktivitas manusia merupakan sebuah 

rentetan cerita (Riris dalam Subyantoro 2007: 9).  

Menurut Subyantoro (2007: 9) “otak manusia juga disebut sebagai alat 

narasi yang bergerak dalam dunia cerita”. Manusia mempunyai otak yang 
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berfungsi sebagai alat berpikir dan tempat menyimpan semua pengetahuan. 

Semua pengetahuan yang dimiliki manusi tersimpan di otak dalam bentuk cerita. 

Keadaan cerita dalam otak inilah yang membuat manusia dapat mengingat semua 

pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini karena segala hal yang tersimpan dalam 

bentuk cerita akan lebih mudah diingat dan bermakna bagi otak. 

Sebelum menjadi sebuah keahlian, keterampilan bercerita dapat dikatakan 

sebagai suatu seni yang alami pada diri seseorang. Seseorang yang memiliki bakat 

seni bercerita dapat bercerita dengan baik tanpa harus belajar melalui sekolah atau 

mengikuti kursus resmi. Namun,  bagi orang yang tidak memiliki bakat seni 

bercerita, ia dapat mengembangkan keterampilan berceritanya melalui latihan 

yang sungguh-sungguh. Salah satu bentuk upaya untuk mengembangkan 

keterampilan bercerita yaitu melalui mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

di sekolah. Sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mengembangkan keterampilan bercerita anak (Subyantoro 2007: 14).  

Berdasarkan hasil observasi peneliti di kelas VII-F MTs Al Asror 

Semarang, penulis melihat ternyata penguasaan keterampilan bercerita sebagian 

besar siswa kelas VII-F masih kurang. Guru bahasa Indonesia yang mengampu 

kelas tersebut kemudian menuturkan beberapa permasalahan yang melatar 

belakangi kurangnya keterampilan berbicara siswa. 

  Permasalahan yang sering dijumpai dari dulu adalah permasalahan yang 

bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri (faktor internal). Banyak siswa yang 

merasa takut ketika diminta berbicara di depan kelas. Meskipun dalam keseharian 
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setiap siswa dapat dengan mudah berbicara, namun tidak demikian ketika ia harus 

berbicara dalam situasi formal. Berbicara dalam situasi formal membutuhkan 

keterampilan khusus. Tidak bisa ia serta merta langsung mahir berbicara. Siswa 

seringkali mengalami kecemasan dalam berbicara atau demam panggung. Ia sulit 

mengendalikan dirinya agar tetap tenang saat menghadapi banyak orang. 

Sehingga segala persiapan yang dilakukan sis-sia. Semua hilang begitu saja ketika 

kaki berdiri di depan umum. 

Permasalahan berikutnya adalah siswa kesulitan dalam mengungkapkan 

apa yang ada dalam pikirannya. Ketika siswa berbicara seringkali kalimat yang 

diucapkan terputus-putus. Ia harus bekerja keras memikirkan apa yang akan 

disampaikan saat berbicara. Di dalam pikiran siswa sebenarnya terdapat banyak 

ide atau konsep yang ingin disampaikan. Namun, ia kesulitan untuk 

mengungkapkan dalam bentuk kata dan kalimat. Siswa bingung bagaimana harus 

mengungkapkan isi pikirannya menjadi sebuah kalimat-kalimat yang bisa 

dipahami orang lain sama persis dengan yang ia maksud. Akibatnya, ide ataupun 

konsep yang ada dalam pikiran siswa tidak dapat diungkapkan dengan baik. 

Selanjutnya, permasalahan mendasar yang juga menghambat keterampilan 

berbicara siswa di MTs Al Asror Semarang adalah kurangnya rasa percaya diri 

saat siswa berbicara. Penyebab utama permasalahan tersebut adalah karena 

minimnya pengetahuan siswa tentang teknik dasar-dasar keterampilan berbicara. 

Selama ini pengetahuan yang diterima siswa masih kurang. Hal tersebut terbukti 

dengan banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa saat ia berbicara. Kesalahan 

tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua siswa saja, melainkan oleh 
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sebagian besar siswa. Saat berbicara di depan kelas, siswa tampil apa adanya 

tanpa bekal teknik berbicara. Padahal, pengetahuan tentang dasar-dasar 

keterampilan berbicara yang meliputi sikap badan, volume suara, dan ekspresi 

(gestur dan mimik) amat penting untuk diketahui siswa. Materi teknik berbicara 

seharusnya diperoleh siswa dalam pembelajaran berbicara. Namun, selama ini 

kondisi tersebut telah dialami siswa, sehingga siswa tampil sebagai sosok yang 

kurang percaya diri saat tampil berbicara.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan penerapan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan 

menarik bagi siswa. Untuk itulah, peneliti tawarkan teknik pemetaan pikiran 

dengan media foto sebagai sarana peningkatan keterampilan bercerita pada siswa 

kelas VII-F MTs Al Asror semarang. Pembelajaran berbicara (terutama bercerita) 

menggunakan teknik ini diduga akan memberikan banyak kemudahan bagi siswa 

dalam belajar. Peta pikiran akan membantu siswa dalam mengungkapkan 

perasaan, ide dan pengalaman yang ada dalam pikiran. Hal ini karena pemetaan 

pikiran adalah cara yang sangat baik untuk menghasilkan dan menata gagasan 

sebelum siswa tampil berbicara, sehingga siswa tidak perlu lagi membuat catatan 

sejenis kerangka karangan sebagai kerangka cerita. Cukup dengan peta pikiran, 

semua ide, perasaan ataupun pengalaman akan lebih konkret dan mudah untuk 

dikomunikasikan saat berbicara.  

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas pada siswa kelas VII-F MTs Al Asror Semarang. Teknik 

yang digunakan adalah teknik pemetaan pikiran dengan media foto. Dengan 
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demikian maka peneliti melakukan penelitian mengenai keterampilan berbicara 

siswa khususnya keterampilan bercerita dengan menggunakan teknik pemetaan 

pikiran dengan media foto pada siswa kelas VII-F MTs Al Asror Semarang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Rendahnya keterampilan berbicara siswa kelas VII-F MTs Al Asror 

Semarang disebabkan beberapa permasalahan. Beberapa di antaranya yang 

berhasil penulis identifikasi adalah sebagai berikut. 

Pertama, siswa merasa takut ketika diminta berbicara di depan kelas. 

Ketakutan siswa ketika diminta tampil berbicara disebabkan karena siswa belum 

terbiasa tampil. Hal itu dimungkinkan karena siswa jarang menggunakan 

kesempatan untuk berlatih berbicara. Ia lebih suka menjadi penonton dari pada 

tampil di depan. Akibatnya siswa akan mudah mengalami kecemasan dalam 

berbicara atau yang sering disebut dengan istilah demam panggung.  

Kedua, siswa kesulitan dalam mengungkapkan apa yang ada dalam 

pikirannya. Akibatnya, ia bingung bagaimana harus mengungkapkan isi 

pikirannya menjadi sebuah kalimat-kalimat yang bisa dimengerti orang lain. Hal 

ini disebabkan karena siswa belum mengetahui teknik atau cara 

mengorganisasikan materi. Dengan mengetahui teknik tersebut siswa akan 

menjadi lebih mudah dalam mengungkapkan isi pikirannya. Ide, perasaan dan 

pengalaman dalam pikiran siswa akan tertata ketika ia menggunakan sebuah 

teknik yang tepat. 
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Ketiga, adalah kurangnya rasa percaya diri siswa saat berbicara. Siswa 

seringkali tidak yakin dengan keterampilannya saat tampil berbicara. Ketika 

diminta untuk tampil berbicara di depan kelas, selalu saja ada alasan untuk 

menolak atau menunda gilirannya. Kurangnya rasa percaya diri pada siswa ini 

semata-mata bukan karena faktor dalam diri siswa saja. Hal mendasar yang dapat 

menjadi sebab adalah karena kurangnya kesempatan di dalam pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif untuk tampil berbicara. Pembelajaran selama ini 

lebih menekankan pada penguasaan materi atau konsep, tanpa mempertimbangkan 

aspek keterampilan berkomunikasi. Padahal, dalam pembelajaran siswa sangat 

membutuhkan rangsangan yang mengarahkannya pada kebiasaan berbicara di 

muka umum (kelas).  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari uraian di atas dapat diketahui beberapa permasalahan yang 

menghambat keterampilan berbicara siswa kelas VII-F MTs Al Asror Semarang, 

yaitu siswa merasa takut ketika diminta berbicara di depan kelas; siswa kesulitan 

dalam mengungkapkan ide/gagasan yang ada dalam pikirannya; dan siswa kurang 

percaya diri saat berbicara. Mengingat keterbatasan peneliti serta alasan agar 

pembahasan dan analisis lebih mendalam, dalam skripsi ini peneliti membatasi 

permasalahan pada upaya mengatasi kesulitan siswa dalam mengungkapkan isi 

pikiran (perasaan, pengalaman, dan gagasan) saat bercerita guna peningkatan 

keterampilan bercerita siswa kelas VII-F MTs Al Asror Semarang, melalui teknik 

pemetaan pikiran dengan media foto. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1) Sejauh mana peningkatan keterampilan bercerita siswa kelas VII-F MTs 

Al Asror Semarang setelah mengikuti pembelajaran bercerita melalui 

teknik pemetaan pikiran dengan media foto? 

2) Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas VII-F MTs Al Asror Semarang 

setelah mengikuti pembelajaran bercerita melalui teknik pemetaan pikiran 

dengan media foto? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1) Mendeskripsi peningkatan keterampilan bercerita siswa kelas VII-F MTs 

Al Asror Semarang setelah mengikuti pembelajaran bercerita melalui 

teknik pemetaan pikiran dengan media foto. 

2) Mendeskripsi perubahan perilaku siswa kelas VII-F MTs Al Asror 

Semarang setelah mengikuti pembelajaran bercerita melalui teknik 

pemetaan pikiran dengan media foto. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang peningkatan keterampilan bercerita pada siswa kelas 

VII-F MTs Al Asror Semarang ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat, 

yaitu manfaat secara teoretis dan secara praktis. 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi perkembangan teori pembelajaran bercerita sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran bercerita di sekolah. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman baru 

bagi siswa dalam pembelajaran bercerita. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan bagi guru mengenai penerapan teknik pemetaan 

pikiran dengan media foto dalam pembelajaran bercerita. 



 

9 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang keterampilan berbicara selama ini telah banyak 

dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Kependidikan Bahasa Dan Sastra 

Indonesia. Topik yang diangkat mencakup berbagai macam bentuk keterampilan 

berbicara. Ada beberapa penelitian terdahulu yang mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang aspek keterampilan berbicara, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Mulyantini (2002), Yuni Afniyanti (2006), Ika 

Pramukawati (2006), Sitti Hudlrotin (2006). 

Mulyantini (2002) melakukan penelitian berjudul Peningkatan 

Keterampilan Bercerita dengan Menggunakan Media Kerangka Karangan pada 

Siswa II-A SLTP N 21 Semarang. Hasil penelitian tersebut membuktikan ada 

peningkatan keterampilan bercerita siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan 

menggunakan media kerangka karangan. Peningkatan keterampilan siswa 

dibuktikan dengan meningkatnya skor rata-rata dari siklus I yaitu 64,63 menjadi 

81,05 pada siklus II. Dalam penelitian ini juga terlihat adanya perubahan sikap 

positif siswa setelah mengikuti pembelajaran bercerita meggunakan media 

kerangka karangan. Pembelajaran tersebut cukup membantu siswa sehingga siswa 

menjadi tertarik dengan pembelajaran bercerita. 
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Terdapat perbedaan dan kesamaan antara penelitian Mulyantini dengan 

yang peneliti lakukan. Letak kesamaan tedapat pada jenis penelitian dan 

kompetensi yang diteliti. Keduanya berjenis penelitian tindakan kelas, dan 

mengangkat permasalahan kompetensi keterampilan bercerita. Perbedaan 

keduanya terletak pada tindakan yang dilakukan. Penelitian Mulyantini 

menggunakan media kerangka karangan dalam meningkatkan kemampuan 

bercerita siswa, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik pemetaan pikiran 

dengan media foto. 

Afniyanti (2006) melakukan penelitian dengan judul Peningkatan 

Pembelajaran Meceritakan Tokoh Idola melalui Pendekatan Kontekstual dengan 

Media foto pada Siswa Kelas VII-C SMP N 23 Semarang Tahun 

Ajaran2005/2006. Dari hasil penelitian ini Afniyanti mendapati adanya 

peningkatan kompetensi siswa dalam menceritakan tokoh idola. Peningkatan 

kompetensi siswa ditunjukkan dengan meningkatnya skor rata-rata sebesar 20,92 

%. Pada siklus I skor rata-rata 65,48, dan pada siklis II meningkat hingga 79,18 

%. Kemudian, peningkatan kompetensi siswa juga ditunjukkan dengan adanya 

perubahan perilaku positif siswa. Penggunaan pendekatan kontekstual dan media 

foto pada penelitian tersebut membuat siswa lebih senang dan tertarik dengan 

pembelajaran bercerita, sehingga siswa lebih percaya diri ketika tampil bercerita. 

Perbedaan antara penelitian Afniyanti dengan yang peneliti lakukan adalah 

pada kompetensi yang ditingkatkan dan tindakan kelas yang diberikan. Penelitian 

Afniyanti dibatasi pada kompetensi menceritakan tokoh idola, dan tindakan kelas 

yang diberikan adalah menggunakan pendekatan kontekstual dengan media foto, 
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sedangkan pada penelitian ini mencakup kompetensi bercerita secara umum 

melalui teknik pemetaan pikiran dengan media foto. Kesamaan kedua penelitian 

terletak pada jenis penelitian, yaitu sama-sama berjenis penelitian tindakan kelas 

Pramukawati (2006) melakukan penelitian dengan judul Peningkatan 

Kemampuan menceritakan Pengalaman yang Mengesankan melalui Pendekatan 

Kontekstual Komponen Masyarakat Belajar pada Siswa Kelas VII-E SMP N 40 

Semarang Tahun Ajaran 2005/2006. Penelitian ini menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan siswa dalam menceritakan pengalaman yang 

megesankan. Pada tes awal skor rata-rata kemampuan siswa adalah 58,28. 

Selanjutnya, pada siklus I skor rata-rata siswa meningkat menjadi 64,86. 

Kemudian pada silkus II terjadi peningkatan skor rata-rata hingga 77,56. Dengan 

demikian terjadi peningkatan kemampuan siswa dalam menceritakan pengalaman 

mengesankan sebesar 12,7 % dari kemampuan awal. Di samping itu, peningkatan 

kemampuan diiringi pula dengan perubahan perilaku positif siswa, yaitu terlihat 

pada keaktifan dan antusiasme siswa terhadap pembelajaran. 

Adapun perbedaan dan kesamaan penelitian Pramukawati dengan 

penelitian ini terletak pada kompetensi yang ditingkatkan dan tindakan kelas yang 

diberikan. Ika Pramukawati memilih kompetensi menceritakan pengalaman yang 

mengesankan, dan tindakan kelas yang diberikan adalah dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual komponen masyarakat belajar, sedangkan peneliti 

memilih pada kompetensi bercerita secara umum dan tindakan yang diberikan 

dengan teknik pemetaan pikiran dengan media foto. Sedangkan kesamaan kedua 
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penelitian terletak pada jenis penelitian, yaitu sama-sama berjenis penelitian 

tindakan kelas.  

Hudlrotin (2006) melakukan penelitian dengan judul Pengembangan 

Pembelajaran Membawakan Acara dengan Media Video Compact Disc melalui 

Penerapan Pendekatan Kontekstual pada Siswa Kelas VIII-E MTs Salafiyah 

Kajen kabupaten Pati. Penelitian ini hanya membahas perubahan perilaku siswa 

setelah dilakukan pemelajaran dengan penerapan pendekatan kontekstual. Setelah 

dilakukan pembelajaran, terlihat adanya perubahan positif siswa, yaitu siswa 

menjadi lebih antusias dan serius mengikuti pembelajaran membawakan acara. 

Perubahan perilaku siswa diiringi pula dengan peningkatan keterampilan sebesar 

13,92 %. 

Berrdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

mengenai keterampilan berbicara sudah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara. Para 

peneliti tersebut telah menggunakan teknik maupun media yang bervariasi dalam 

upaya meningkatkan keterampilan berbicara. 

Meskipun penelitian mengenai keterampilan berbicara telah banyak 

dilakukan, peneliti tetap menganggap bahwa penelitian ini penting dan perlu terus 

dilakukan guna menemukan alternatif pembelajaran baru dalam pembelajaran 

berbicara. Untuk itu peneliti mencoba untuk menerapkan teknik pemetaan pikiran 

dengan media foto sebagai sarana peningkatan kemampuan bercerita pada siswa 

kelas VII-F MTs Al Asror Semarang. Penggunaan teknik pemetaan pikiran 
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dengan media foto diduga dapat meningkatkan kemampuan berbicara khususnya 

kemampuan bercerita.  

 

2.2 Landasan Teoretis 

Berikut ini adalah landasan teori yang menjadi pijakan dalam penelitian 

tindakan kelas ini. 

2.2.1 Hakikat Bercerita 

Bercerita merupakan salah satu keterampilan berbicara yang bertujuan 

untuk memberikan informasi kepada orang lain (Tarigan 1988: 35). Dikatakan 

demikian karena bercerita termasuk dalam situasi informatif yang ingin membuat 

pengertian-pengertian atau makna-makna yang menjadi jelas. 

Bercerita merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan kemampuan 

berbicara siswa yang bersifat pragmatis.  Agar dapat berbicara, minimal ada dua 

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

bercerita dan bagaimana memilih bahasa) dan unsur “apa” yang diseritakan. 

Ketepatan, kelancaran, dan kejelasan cerita akan menujukkan kemampuan 

bercerita (Nurgiantoro 2001: 289). 

Bercerita dapat dilakukan berdasarkan rangsang gambar susun, 

pengalaman aktivitas sehari-hari, pengalaman melakukan sesuatu, atau buku cerita 

yang dibaca. Berbagai rangsangan tersebut dapat diterapkan diberbagai tingkatan 
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siswa (SD sampai dengan SMA), dengan catatan bahan harus sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa yang bersangkutan (Nurgiantoro 2001).  

Menurut Handayu (dalam Afniyanti 2006: 53) “bercerita adalah salah satu 

bentuk upaya atau cara yang dapat dilakukan untuk menjalin komunikasi dalam 

pendidikan anak”. Dengan keterampilan bercerita seseorang dapat menyampaikan 

berbagai macam cerita, ungkapan berbagai berbagai perasaan sesuai dengan apa 

yang dialami, dirasakan, dilihat, dan dibaca. Selain itu, dengan keterampilan 

bercerita pula seseorang dapat menyampaikan ungkapan kemauan dan keinginan 

membagikan pengalaman yang diperoleh. 

Keterampilan bercerita tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran 

berbicara. Hal ini karena bercerita merupakan salah satu teknik dalam 

pembelajaran berbicara. Sesuai kedudukan dan fungsinya, pada dasarnya tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa mampu menggunakan bahasa 

Indonesia dalam berbagai peristiwa ataupun kebutuhan komunikasi, baik lisan 

maupun tulisan, serta mempunyai sifat positif terhadap bahasa Indonesia. 

Sementara itu pembelajaran keterampilan bercerita berkaitan dengan pembinaan 

kemampuan menggunakan bahasa secara lisan. Dengan demikian, maka 

keterampilan bercerita merupakan salah satu jenis keterampilan yang penting 

untuk melatih komunikasi. 

Menurut Lewis Carroll (dalam Pramukawati 2006: 27) “bercerita adalah 

memberi dan membagi”. Ketika seseorang bercerita, pada dasarnya ia 

menunjukkan kerelaan menjadi sangat terbuka, dan menunjukkan perasaan yang 
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terdalam. Dengan bercerita dapat mengembangkan daya pikir, dan imajinasi anak, 

mengembangkan kemampuan berbicara anak, mengembangkan daya sosialisasi 

anak, dan yang paling penting adalah sarana komunikasi anak dengan orang 

tuanya. 

Cerita merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Hal ini karena setiap peristiwa dalam kehidupan manusia merupakan 

sebuah rentetan cerita. Mulai dari aktivitas di dalam keluarga, berbagai persoalan 

dalam pekerjaan, pergaulan sosial dan budaya, serta sampai dengan persoalan 

hidup manusia yang paling rumit pun  merupakan rentetan kejadian dan kisah 

yang amat menarik. (Sarumpaet dalam Subyantoro 2007: 9). 

Berkaitan dengan bercerita, Subyantoro (2007: 14) menyatakan bahwa 

“bercerita adalah suatu kegiatan yang disampaikan pencerita kepada siswanya, 

ayah ibu kepada anak-anaknya, juru bercerita kepada pendengarnya”. Ada dua 

pihak yang terlibat dalam sebuah aktivitas bercerita, yaitu pencerita dan 

pendengar. Pencerita berperan menyampaikan cerita kepada pendengar, 

sedangkan pendengar berperan menyimak cerita yang disampaikan pencerita. 

Dengan berbagai keterampilan yang dimilikinya, pencerita berusaha 

menghadirkan sebuah gambaran hidup sebuah cerita kepada pendengar. Untuk 

mendukung penampilannya, pencerita mengandalkan keterampilannya dalam 

menggunakan kekuatan kata-kata. Di samping itu, pencerita juga harus 

mendukung penampilannya dengan keahlian berekspresi. Dengan demikian, 

bercerita erat kaitannya dengan aktivitas yang bersifat seni. 
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Lebih lanjut Subyantoro (2007) menambahkan bahwa “cerita yang 

menarik dapat membantu memberikan ide dan membangkitkan asosiasi anak didik 

pada pengalaman mereka”. Hurlock (dalam Subyantoro 2007:14-15) menyatakan 

bahwa cerita tentang hal-hal yang nyata cenderung lebih disukai anak-anak usia 

sekolah. Mereka lebih menyukai cerita-cerita yang nyata dan benar-benar terjadi. 

Anak tidak menyukai cerita-cerita yang jauh di luar jangkauan pengalamannya.  

Subyantoro (2007:15) membedakan antara pembacaan cerita dengan 

penceritaan atau bercerita. Menurutnya, bercerita yang baik akan menghadirkan 

gambaran yang hidup di hadapan pendengar. Saat menyimak cerita yang 

disampaikan pencerita, pendengar seolah-olah dihadapkan langsung pada kisah 

dalam cerita menembus dimensi ruang dan waktu. Untuk itulah, seorang pencerita 

dituntut mampu memberikan potret yang luas dan menarik sebuah cerita. untuk 

mendukung hal tersebut, pencerita harus pandai menggunakan intonasi yang 

disertai gerak-gerik, dan adanya kandungan emosi di dalamnya. Pada akhirnya, 

seorang pencerita yang baik harus dapat menghidupkan setiap tokoh dengan 

karakter seperti yang dituntut dalam cerita.  

Untuk dapat bercerita, seorang pecerita dapat mengambil bahan dari 

cerita-cerita daerah yang berupa dongeng, fabel, legenda, dan lain-lain, serta dari 

lingkungan sekitar. Isi cerita hendaknya mengandung pendidikan dan 

menanamkan nilai-nilai keimanan dan budi pekerti luhur serta membangkitkan 

motivasi siwa untuk giat belajar dan bekerja. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hakikat bercerita adalah penyampaian sebuah cerita oleh pencerita kepada 

pendengar dengan menggunakan kekuatan kata-kata, kalimat, dan bahasa tubuh 

yang mendukung agar dapat menampakkan gambaran yang hidup tentang cerita 

tersebut di hadapan pendengar. 

 

2.2.2 Faktor-faktor Keefektifan Bercerita 

Menurut Arsjad dan Mukti (1998) tujuan utama berbicara adalah untuk 

berkomunikasi agar dapat menyampaikan informasi dengan efektif. Oleh karena 

itu, sukses tidaknya seseorang ketika berbicara di muka umum dapat dilihat dari 

tercapai atau tidaknya tujuan komunikasi tersebut. Tujuan komunikasi dapat 

dicapai jika penyampaian informasi dilakukan secara efektif. Bercerita merupakan 

bagian dari aktivitas berbicara, maka dalam bercerita perlu memperhatikan faktor-

faktor yang menunjang keefektifan berbicara.  

2.2.2.1 Faktor kebahasaan 

Arsjad dan Mukti (1998) mengemukakan ada beberapa faktor kebahasaan 

yang perlu diperhatikan dalam berbicara, yaitu sebagai berikut. 

1) Ketepatan lafal 

Ketika tampil bercerita, pencerita harus membiasakan diri mengucapkan 

bunti-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat, 
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dapat mengalihkan perhatian pendengar sehingga mengurangi keefektifan dalam 

bercerita. 

2) Penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai 

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

tersendiri dalam bercerita. Gahkan kadang-kadang merupakan faktor penentu. 

Walaupun cerita yang disampaikan kurang menarik, dengan penempatan tekanan, 

nada, sendi, dan durasi yang sesuai akan menyebabkan cerita menjadi menarik. 

Sebaliknya, jika penyampaian cerita datar saja, hampir dapat dipastikan akan 

menimbulkan kejemuan. 

3) Pilihan kata 

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

adalah mudah dimengerti oleh pendengar. Pendengar akan lebih terangsang dan 

akan lebih paham, jika kata-kata yang digunakan sudah dikenal oleh pengengar. 

Pendengar akan lebih tertarik dan senang kalau pencerita bercerita dengan jelas 

dalam bahasa yang dikuasainya. Selain itu, pilihan kata juga harus disesuaikan 

dengan materi cerita   

4) Ketepatan sasaran  

Untuk mencapai ketepatan sasaran pembicaraa, pencerita harus mampu 

menyusun kalimat efektif, kalimat yang mengenai sasaran, sehingga mampu 

menimbulkan pengaruh, meninggalkan kesan, atau menimbukan akibat. Kalimat 

dikatakan efektif apabila mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan 
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pesan berlangsung sempurna. Kalimat efektif mampu membuat isi atau maksud 

yang disampaikan tergambar lengkap dalam pipkiran pendengar persis seperti apa 

yang dimaksud pencerita. 

2.2.2.2 Faktor nonkebahasaan 

Selanjutya, Arsjad dan Mukti (1998) juga mengemukakan beberapa faktor-

faktor yang menunjang keefektifan berbicara. 

1) Sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku 

Pencerita yang tenang dan tidak kaku akan memberikan kesan pertama 

yang manarik. Selanjutnya, kesan pertama akan menjamin kesinambungan 

perhatian pendengar. Selain itu, sikap pencerita yang wajar akan memancarkan 

otoritas dan integritas terhadap pendengar. 

2) Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara 

Supaya antara pendengar dan pencerita betul-betul terjalin komunikasi, 

maka pandangan mata pencerita sangat membantu. Pandangan mata yang tertuju 

pada satu arah akan menyebabkan pendengar merasa kurang diperhatikan. 

Pencerita yang bercerita dengan pandangan mata ke atas, ke bawah, atau pun 

tertunduk akan mengakibatkan pendengar kurang memperhatikan. 

3) Gerak-gerik dan mimik yang tepat 

Gerak-gerik dan mimik yang tepat sangat menunjang keefektifan bercerita. 

Selain menggunakan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, penyampaian 
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cerita juga perlu ditunjang dengan gerakan anggota tubuh dan ekspresi wajah. Hal 

tersebut akan menghidupkan komunikasi. Tetapi gerak-gerik yang berlebihan 

akan mengganggu keefektifan bercerita. Perhatian pendengar akan terarah pada 

gerak-gerik dan mimik yang berlebihan tersebut sehingga pendengar kurang 

memahami isi cerita. 

4) Kenyaringan suara 

Tingkat kenyaringan suara sangat ditentukan oleh situasi, tempat, jumlah 

pendengar, dan akustis. Dengan demikian, pencerita tidak perlu berteriak, tetapi 

perlu memperhatikan kenyaringan suara supaya dapat didengar oleh semua 

pendengar dengan jelas. Selain itu, berbagai jenis gangguan suara yang terjadi 

juga perlu diperhatikan. 

5) Kelancaran 

Seorang pencerita yang bercerita dengan lancar akan memudahkan 

pendengar menangkap isi cerita. Pencerita yang bercerita terputus-putus akan 

mengganggu pendengar dalam menangkap isi cerita. Sebaliknya, pencerita yang 

bercerita terlalu cepat akan menyulitkan pendengar menangkap isi cerita. 

6) Keruntutan 

Antara gagasan yang satu dengan gagasan lainnya dalam sebuah cerita 

harus tersusun secara runtut berdasarkan kronologi cerita. Hal ini berarti 

hubungan antarbagian dalam kalimat serta hubungan antarkalimat secara 
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keseluruhan harus memiliki hubungan yang logis mengikuti hukum sebab akibat 

rangkaian cerita. 

7) Penguasaan materi 

Sebelum tampil bercerita, seorang pencerita hendaknya melakukan 

berbagai persiapan yang diperlukan. Persiapan tersebut bertujuan supaya pencerita 

dapat menguasai materi cerita dengan baik. Penguasaan materi cerita ini sangat 

penting karena sangat menentukan tingkat rasa percaya diri pencerita di depan 

pendengar. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam bercerita 

hendaknya pencerita memperhatikan faktor-faktor penunjang keefektifan bercerita 

sehinga pendengar dapat memahami isi cerita seperti yang pencerita maksud. 

 

2.2.3 Kompetensi Dasar Bercerita dalam KTSP 

Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

terdapat kompetensi dasar bercerita dengan urutan yang baik, suara, lafal, 

intonasi, gestur, dan mimik yang tepat. Kompetensi dasar tersebut disusun untuk 

jenjang kelas VII smester pertama. Pada pembelajaran ini siswa diarahkan agar 

dapat bercerita secara runtut dan dengan suara nyaring, serta dengan lafal, 

intonasi, gestur, dan mimik yang tepat. 

Pada saat bercerita siswa diharapkan dapat bercerita secara runtut. 

Gagasan yang satu dengan gagasan lainnya dalam sebuah cerita harus tersusun 
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secara runtut berdasarkan kronologi cerita. Hal ini berarti hubungan antarbagian 

dalam kalimat serta hubungan antarkalimat secara keseluruhan harus memiliki 

hubungan yang logis mengikuti hukum sebab akibat rangkaian cerita. 

Selanjutnya, siswa diharapkan dapat bercerita dengan suara yang nyaring. 

Tingkat kenyaringan suara sangat ditentukan oleh situasi, tempat, jumlah 

pendengar, dan akustis. Dengan demikian, siswa tidak perlu berteriak, tetapi perlu 

memperhatikan kenyaringan suara supaya dapat didengar oleh semua pendengar 

dengan jelas. Selain itu, berbagai jenis gangguan suara yang terjadi juga perlu 

diperhatikan. 

Kemudian, hal yang harus diperhatikan siswa saat tampil bercerita adalah 

ketepatan lafal. Ketika tampil bercerita, siswa harus membiasakan diri 

mengucapkan bunti-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang 

kurang tepat, dapat mengalihkan perhatian pendengar sehingga mengurangi 

keefektifan dalam bercerita. 

Intonasi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan siswa dalam 

bercerita. Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi merupakan daya tarik 

tersendiri dalam bercerita. Bahkan kadang-kadang merupakan faktor penentu. 

Walaupun cerita yang disampaikan kurang menarik, dengan penempatan tekanan, 

nada, sendi, dan durasi yang sesuai akan menyebabkan cerita menjadi menarik. 

Sebaliknya, jika penyampaian cerita datar saja, hampir dapat dipastikan akan 

menimbulkan kejemuan. 
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Hal selanjutnya yang harus diperhatikan siswa saat bercerita yaitu 

penggunaan gestur dan mimik yang tepat. Selain menggunakan tekanan, nada, 

sendi, dan durasi yang sesuai, penyampaian cerita juga perlu ditunjang dengan 

gerakan anggota tubuh dan ekspresi wajah. Hal tersebut akan menghidupkan 

komunikasi. Tetapi gerak-gerik yang berlebihan akan mengganggu keefektifan 

bercerita. Perhatian pendengar akan terarah pada gerak-gerik dan mimik yang 

berlebihan tersebut sehingga pendengar kurang memahami isi cerita. 

Jadi kompetensi dasar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah siswa diharapkan mampu bercerita secara 

runtut dan dengan suara nyaring, serta dengan lafal, intonasi, gestur, dan mimik 

yang tepat sehingga ia dapat mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan 

baik. 

 

2.2.4 Hakikat Peta Pikiran 

Peta pikiran (mind map) bertolak dari temuan bahwa otak manusia terbagi 

atas dua belahan, yaitu belahan kanan dan kiri. Belahan kanan bersifat acak 

(nonlinear) sedangkan belahan kiri bersifat teratur (linear). Dalam hal ini, bahasa 

merupakan tanggung jawab otak kiri. Akan tetapi, walaupun tuturan keluar secara 

berurut dan teratur (sesuai dengan otak kiri), proses dalam menghasilkan tuturan 

dalam otak adalah tidak berurut dan tidak teratur (sesuai dengan otak kanan). 

Makin optimal kerja sama kedua belah otak, makin optimal pula tuturan yang 
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dihasilkan. Di sinilah manfaat adanya peta pikiran, yaitu sebagai katalisator 

(pemicu) kerja sama kedua belahan otak (DePorter dan Hernacki 1999). 

DePorter dan Hernacki (1999) lebih lanjut berpendapat bahwa peta pikiran 

menggunakan pengingat-pengingat visual dan sensorik dalam pola dan ide-ide 

yang berkaitan, seperti peta jalan yang digunakan untuk belajar, 

mengorganisasikan, dan merencanakan. Peta ini membangkitkan ide-ide orisinal 

dan memicu ingatan sehingga mudah diungkapkan kembali. Ini jauh lebih mudah 

daripada metode pencatatan tradisional (konvensional) karena peta pikiran 

mengaktifkan kedua belah otak. Oleh karena itu, pemetaan pikiran disebut dengan 

istilah “pendekatan keseluruhan otak” (Pageyasa 2004) 

Menurut Michalko (dalam Buzan 2006: 1)  peta pikiran adalah alternatif 

pemikiran keseluruhan otak terhadap pemikiran linear. Peta pikiran menggapai ke 

segala arah dan menangkap berbagai pikiran dari segala sudut. Oleh karena itu, 

peta pikiran merupakan cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam 

otak dan mengambil informasi keluar dari otak.  

Menurut Buzan (2006: 8-9) otak memiliki kemampuan alami untuk 

pengenalan visual, dan bahkan sebenarnya pengenalan yang sempurna. Inilah 

sebabnya orang cenderung akan lebih mengingat informasi jika informasi tersebut 

disajikan menggunakan gambar. Peta pikiran menggunakan kemampuan otak 

akan pengenalan visual untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Dengan 

kombinasi warna, gambar, dan cabang-cabang melengkung, peta pikiran lebih 
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merangsang secara visual dari pada metode pencatatan tradisional, yang 

cenderung linear dan satu warna. 

Peta pikiran menjadi cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah 

akan memetakan pikiran. Beberapa kelebihan peta pikiran yaitu: (1) peta pikiran 

memberi pandangan menyeluruh pokok masalah atau area yang luas; (2) peta 

pikiran memungkinkan penggunanya untuk merencanakan rute atau membuat 

pilihan-pilihan dan mengetahui sedang berada di mana dan ke mana akan pergi; 

(3) peta pikiran mengumpulkan sejumlah data besar di satu tempat yaitu dalam 

selembar kertas; (4) peta pikiran mendorong pemecahan masalah dengan melihat 

jalan-jalan terobosan kreatif baru; dan (5) peta pikiran menyenangkan untuk 

dilihat, dibaca, dicerna dan diingat.   

Sebagai sebuah catatan, peta pikiran memiliki tiga ciri pokok, yaitu (1) 

menggunakan warna; (2) memiliki struktur alami yang memancar dari pusat; dan 

(3) mengunakan garis lengkung, simbol, kata, dan gambar yang sesuai dengan 

satu rangkaian aturan yang sederhana, mendasar, alami, dan sesuai dengan cara 

kerja otak. Selanjutnya, daftar informasi yang panjang dapat dialihkan menjadi 

diagram warna-warni, sangat teratur, dan mudah diingat yang bekerja selaras 

dengan cara kerja alami otak dalam melakukan berbagai hal.  

Untuk membuat peta pikiran hanya memerlukan selembar kertas kosong 

tak bergaris, pena dan pensil warna. Selanjutnya adalah giliran otak yang bekerja 

dengan sedikit imajinasi. Buzan (2006: 15-16) mengemukakan langkah-langkah 

pembuatan peta pikiran sebagai berikut. 
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1) Peta pikiran dimulai dari tengah kertas kosong yang sisi panjangnya 

diletakkan mendatar. Memulai dari tengah memberi kebebasan kepada otak 

untuk menyebar ke segala arah dan untuk mengungkapkan dirinya dengan 

lebih bebas dan alami. 

2) Peta pikiran dibuat menggunakan gambar, simbol atau foto untuk ide sentral. 

Sebuah gambar bermakna seribu kata dan membantu sangat membantu dalam 

menggunakan imajinasi. Sebuah gambar sentral  akan lebih menarik, membuat 

tetap terfokus, membantu berkonsentrasi dan mengaktifkan otak.  

3) Peta pikiran dibuat menggunakan berbagai warna. Bagi otak, warna sama 

menariknya dengan gambar. Warna membuat peta pikiran lebih hidup, 

menambah energi kepada pemikiran kreatif, dan menyenangkan. 

4) Cabang-cabang utama dihubungkan ke gambar pusat. Kemudian, ranting-

ranting dihubungkan ke cabang dan seterusnya. Otak bekerja menurut asosiasi. 

Otak senang mengaitkan dua, (atau tiga atau empat) hal sekaligus. Bila 

cabang-cabang dihubungkan, maka akan lebih mudah dimengerti dan diingat. 

Penghubungan cabang-cabang utama akan menciptakan dan menetapkan 

struktur dasar atau arsitektur pikiran. Ini serupa dengan pohon mengaitkan 

cabang-cabangnya yang menyebar dari cabang utama 

5) Membuat garis hubung yang melengkung (bukan garis lurus) sebagai 

penghubung. Garis lurus akan membosankan otak. Cabang-cabang yang 

melengkung dan organis, seperti cabang-cabang pohon, jauh lebih menarik 

bagi mata.  
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6) Menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Kata kunci tunggal memberi 

lebih banyak daya dan fleksibilitas kepada peta pikiran. Setiap kata tunggal 

atau gambar adalah seperti pengganda, menghasilkan sederet asosiasi dan 

hubungannya sendiri. Penggunaan kata tunggal dimaksudkan agar setiap kata 

ini akan lebih bebas dan karenanya lebih bisa memicu ide dan pikiran baru. 

Kalimat atau ungkapan cenderung menghambat efek pemicu ini. Peta pikiran 

yang memiliki lebih banyak kata kunci seperti tanganyang semua sendi jarinya 

bekerja.  

7) Setiap garis juga menggunakan gambar. Seperti gambar sentral, setiap gambar 

bermakna seribu kata. Jadi bila hanya terdapat 10 gambar di dalam peta pikira, 

peta pikiran sudah setara dengan 10.000 kata catatan. 

Berikut ini adalah cotoh sebuah peta pikiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.pkab.wordpress.com
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2.2.5 Media Foto 

Sudjana dan Rivai (2002:3-4) membedakan media pembelajaran menjadi 

tiga, yaitu: (1) media grafis, yang termasuk dalam media ini adalah gambar, foto, 

grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain; (2) media tiga 

dimensi, yaitu berupa model seperti model padat, model penampang, model 

susun, model kerja, diorama, dan lain-lain; (3) media proyeksi, yaitu berupa slide, 

film strips, film, OHP dan lain-lain. 

Berdasarkan pembagian jenis media pembelajaran di atas, media foto 

termasuk dalam jenis media grafis. Media foto pada dasarnya membantu 

mendorong para siswa dan dapat membangkitkan minatnya pada pelajaran. Selain 

itu, media foto juga membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan 

berbahasa, kegiatan seni, dan pernyataan kreatif dalam bercerita, dramatisasi dan 

sebagainya. Dengan demikian, pemahaman pengertian tentang kemasyarakatan 

bisa diperoleh dari fotografi, dan dalam studi tertentu fotografi merupakan sumber 

terbaik untuk tujuan penelitian.  

Menurut Sudjana dan Rivai (2002: 71-72) ada beberapa kelemahan dan 

kelebihan media foto.  

Kelebihan dari media foto adalah: (1) mudah dimanfaatkan dalam kegiatan 

pembelajaran, karena relatif praktis; (2) lebih ekonomis dibandingkan dengan 

media yang lain; (3) dapat digunakan dalam banyak hal, yakni dalam berbagai 

jenjang dan disiplin ilmu; (4) dapat menterjemahkan konsep atau gagasan yang 

abstrak menjadi lebih konkret, menurut Edgar Dale, foto dapat mengubah tahap-
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tahap pengajaran dari lambang kata (verbal symbol) beralih kepada tahapan yang 

lebih konkret yaitu lambang visual (visual symbol). 

Kelemahan media foto di antaranya; (1) beberapa gambar sudah cukup 

memadai, namun dari segi ukuran kurang begitu besar untuk keperluan 

pembelajaran; (2) gambar foto kadangkala sukar untuk melukiskan bentuk objek 

sebenarnya yang berdimensi tiga, kecuali jika gambar foto diambil dari beberapa 

sudut pandang yang berlainan; (3)seindah apapun sebuah foto, tetap saja tidak 

memperlihatkan gerak seperti gambar hidup.    

Adapun dalam penelitian ini menggunakan media foto berupa potret hal-

hal atau pun kehidupan sosial masyarakat yang berada di lingkungan sekitar  

siswa MTs Al Asror Semarang berada. Potret yang diambil adalah gambaran yang 

dapat membangkitkan inspirasi atau pun ingatan tentang pengalaman siswa, 

sehingga dapat dijadikan sebagai materi bercerita oleh siswa.  

 

2.2.6 Pembelajaran Bercerita melalui Teknik Pemetaan Pikiran dengan 

Media Foto 

Teknik pemetaan pikiran merupakan strategi yang kreatif dalam 

pembelajaran bercerita. Strategi yang diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 

70-an ini menjadi marak ketika metode belajar Quantum Learning dan Quantum 

Teaching diperkenalkan oleh Bobbi Deporter dkk. Penggunaan peta pikiran 

merupakan salah satu cara agar pembelajaran menjadi menarik dan 

menyenangkan. Pembelajaran menulis dan menyimak juga telah menggunakan 
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strategi ini. Jadi, secara tidak langsung strategi ini juga bisa diterapkan dalam 

pembelajaran berbicara, dan dalam penelitian ini dibatasi pada pembelajaran 

bercerita. 

Pageyasa (2004) berpendapat bahwa berbicara adalah berpikir. Oleh 

karena itu, kualitas tuturan sangat bergantung kepada kemampuan berpikir otak. 

Agar kemampuan berpikir otak menjadi optimal dalam menghasilkan tuturan, 

kedua belah otak harus diaktifkan dan diseimbangkan kerjanya dengan 

menggunakan peta pikiran.  

Lebih lanjut Pageyasa (2004) menyatakan bahwa peta pikiran dalam 

pembelajaran bercerita berperan lebih baik dibandingkan kerangka karangan 

biasa. Penggunaan peta pikiran selain sebagai pengingat dan pengorganisasian 

materi bercerita, juga sebagai stimulan munculnya ide-ide kreatif dalam 

perencanaan persiapan materi bercerita. Seperti yang telah diuraikan dalam bab I, 

penggunaan teknik pemetaan pikiran dalam penelitian ini adalah dilatarbelakangi 

oleh permasalahan siswa yang kesulitan mengungkapkan pikirannya secara lisan 

dalam bentuk cerita. Dengan memetakan pikirannya, siswa diharapkan mampu 

bercerita dengan lancar mengikuti peta pikiran yang telah dibuatnya. Biasanya 

siswa yang mengalami kesulitan dalam bercerita, ia seringkali berhenti atau 

kurang lancar saat bercerita. Hal ini terjadi karena siswa kehabisan kata-kata, atau 

bahkan lupa dengan materi cerita yang telah dipersiapkan. Dengan demikian, peta 

pikiran menjadi sarana agar siswa dapat bercerita dengan lancar dan berkualitas.   
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Selanjutnya, penggunaan media foto dalam pembelajaran bercerita ini 

adalah sebagai stimulan dan sekaligus sebagai alat bantu bagi siswa dalam 

menentukan topik cerita. Telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa 

media visual khususnya foto dapat membantu siswa untuk berimajinasi ataupun 

mengingat informasi dan pengalaman. Media foto dalam penelitian ini berisikan 

potret suatu hal atau kejadian yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. 

Potret hal atau kejadian tersebut diharapkan dapat merangsang munculnya 

kembali ide, informasi ataupun pengalaman siswa yang dapat dijadikan sebagai 

topik cerita.  

Secara garis besar pembelajaran bercerita melalui teknik pemetaan pikiran 

dengan media foto adalah sebagai berikut ini. 

 

 

 

 

Pada dasarnya, pembelajaran bercerita melalui teknik pemetaan pikiran 

dengan media foto meliputi empat tahap kegiatan. Pada tahap pertama, siswa 

mengamati media foto. Pengamatan foto ini bertujuan agar siswa menemukan 

topik cerita berdasarkan potret hal atau kejadian dalam media foto tersebut. Pada 

tahap ini siswa diberikan kesempatan untuk mendiskusikan potret pada foto 

tersebut bersama teman satu kelompoknya. Dengan demikian siswa akan 

Mengamati 
media foto 

Menentukan 
topik cerita 

Membuat 
peta pikiran

Menyusun 
alur cerita 

Evaluasi 

Praktik 
bercerita 

Simulasi/latihan 
bercerita  
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terpancing untuk mengeksplorasi berbagai informasi, kejadian, serta pengalaman 

yang pernah dialaminya. Pada akhirnya, siswa akan menentukan topik cerita yang 

akan diangkat sebagai materi bercerita. 

Tahap kedua pembelajaran adalah siswa membuat peta pikiran 

berdasarkan topik cerita yang telah ditentukannya. Siswa membuat peta pikiran 

sesuai dengan alur cerita yang diinginkan. Siswa bebas menentukan gambar, 

simbol dan warna dalam pembuatan peta pikiran ini. Pada tahap inilah siswa 

mencurahkan segala ide dan kreativitasnya. 

Selanjutnya, siswa melakukan simulasi atau latihan bercerita 

menggunakan peta pikiran yang telah dibuatnya. Peta pikiran tersebut menjadi 

sarana yang membantu siswa ketika tampil bercerita. Siswa bercerita dengan 

mengungkapkan gambar, simbol dan kata kunci yang dihubungkan dengan 

cabang-cabang melengkung  penuh warna-warni yang telah dibuatnya. Ini akan 

menjadi pengalaman yang mengesankan bagi siswa.   

Tahap berikutnya adalah praktik bercerita. Setelah cukup melakukan 

latihan bercerita, siswa memasuki tahap parktik bercerita. Pada tahap ini siswa 

menampilkan hasil latihannya untuk diukur seberapa baik keterampilan bercerita 

siswa. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek penilaian, kemudian hasil dan 

proses pembelajaran dievaluasi. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Keterampilan berbicara, terutama keterampilan bercerita di MTs Al Asror 

Semarang masih rendah. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan 

keterampilan bercerita di sekolah tersebut rendah. Namun, permasalahan yang 

paling fundamental adalah siswa merasa kesulitan untuk mengungkapkan kembali 

isi pikiran secara lisan. Maka, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu 

adanya teknik pembelajaran bercerita yang dapat membantu siswa 

mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara efektif.  

Pembelajaran bercerita melalui teknik pemetaan pikiran dengan media foto 

merupakan alternatif teknik pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan bercerita siswa kelas VII MTs Al Asror Semarang. 

Teknik pemetaaan pikiran dengan media foto akan membantu mengatasi 

permasalahan  siswa dengan cara membangkitkan ide-ide orisinal dan memicu 

ingatan siswa, sehingga siswa mudah mengungkapkan kembali ide, pengalaman 

dan perasaan yang tersimpan dalam otak.  

Saat tampil bercerita, kualitas tuturan siswa sangat bergantung pada 

kemampuan berpikir otak. Kerja sama kedua belahan otak (otak kanan dan otak 

kiri) yang optimal akan meningkatkan kualitas tuturan yang dihasilkan. Teknik 

pemetaan pikiran dengan media foto dalam pembelajaran bercerita berperan 

sebagai katalisator (pemicu) kerja sama kedua belahan otak. Makin optimal kerja 

sama kedu belahan otak, maka makin optimal pula tuturan yang dihasilkan. 

Dengan demikian, pembelajaran bercerita menggunakan teknik pemetaan pikiran 
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dengan media foto akan meningkatkan keterampilan bercerita siswa. Berikut ini 

adalah bagan kerangka berpikir pembelajaran bercerita menggunakan teknik 

pemetaan pikiran dengan media foto.  

Bagan Kerangka Berpikir 
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Keterangan: 

1 : siswa kesulitan mengungkapkan pikiran dan perasaannya 

2 : teknik pemetaan pikiran dengan media foto berperan sebagai katalisator 

(pemicu) kerja sama kedua belahan otak 

3 : kualitas tuturan siswa saat bercerita meningkat 

4 : kemajuan hasil belajar siswa dianalisis  

5 : apabila belum tuntas maka memasuki fasi pengulangan
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian tindakan kelas ini adalah 

keterampilan bercerita siswa MTs Al Asror Semarang akan meningkat dan terjadi 

perubahan perilaku positif setelah dilakukan pembelajaran bercerita menggunakan 

teknik pemetaan pikiran dengan media foto. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini berbasis 

kelas  yang melibatkan  beberapa  komponen  di  dalam  kelas,  yaitu  guru,  siswa, materi 

pelajaran, dan strategi pembelajaran. Semua itu terangkum dalam proses pembelajaran. 

Penelitian  ini dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahap, 

yaitu  perencanaan,  tindakan,  observasi,  dan  refleksi.  Hubungan  antara  kedua  siklus 

tersebut tampak pada gambar  1 berikut ini. 

 P  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hubungan siklus I dan siklus II  

Keterangan: 

P 

R T

O

RP 

R T

O

Siklus I Siklus II 
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P  : Perencanaan 

T  : Tindakan 

O  : Observasi 

R  : Refleksi 

RP  : Revisi Perencanaan 

3.1.1 Siklus I 

Proses  siklus  I  meliputi  empat  tahap.  Keempat  tahap  tersebut  adalah  (1) 

perencanaan; (2) tindakan; (3) observasi; dan (4) refleksi.  

3.1.1.1 Perencanaan 

Tahap  ini  dimulai  dengan  refleksi  awal.  Kegiatan  yang  dilakukan  berupa 

renungan  atau  pemikiran  terhadap  wawancara  dengan  guru  mata  pelajaran  Bahasa 

Indonesia kelas VII‐F MTs Al Asror Semarang. Kegiatan dilanjutkan dengan perencanaan 

pembelajaran  yang  dilakukan  sebagai  upaya  memecahkan  permasalahan  yang 

ditemukan  pada  refleksi  awal.  Selain  itu,  dalam  perencanaan  peneliti  juga 

mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dilakukan pada tahap tindakan 

Perencanaan  yang  dilakukan  yaitu:  (1)  menyusun  rencana  pelaksanaan 

pembelajaran yang berisi langkah‐langkah sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan; 

(2)  mempersiapkan  fasilitas  dan  sarana  pendukung  yang  diperlukan  di  kelas,  yang 

meliputi  media  pembelajaran  dan  peralatan  untuk  kegiatan  belajar  mengajar;  (3) 

mempersiapkan instrumen yang akan digunakan, antara lain berupa pedoman penilaian, 

wawancara,  observasi,  jurnal,  dan  dokumentasi;  (4) menyusun  rencana  evaluasi;  (5) 
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berkolaborasi  dengan  guru  mata  pelajaran  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia  dan  teman 

sejawat tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan.   

3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan  yang  dilakukan  peneliti  pada  pembelajaran  bercerita  meliputi  tiga 

tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. 

Persiapan  yang  dilakukan  pada  tahap  tindakan  bertujuan  untuk 

mengkonndisikan  siswa  agar  siap melaksanakan  proses  pembelajaran.  Kegiatan  yang 

dilakukan  guru  berupa menyapa  siswa, menanyakan  keadaan,  dan melakukan  tanya 

jawab tentang pengalaman siswa dalam bercerita. 

Pada  tahap  pelaksanaan,  pembelajaran  diawali  dengan  memberikan  materi 

tentang  bercerita  sesuai  dengan  kompetensi  dasar.  Selanjutnya  peneliti memberikan 

penjelasan  tentang  pembelajaran  bercerita  melalui  teknik  pemetaan  pikiran  dengan 

media  foto  yang  akan  dilaksanakan  selanjutnya.  Dengan  cara  ini  siswa  mengetahui 

bagaimana  arah  kegiatan  sehingga mereka paham bagaimana harus bertindak. Dalam 

tahap tindakan ini peneliti melakukan kolaborasi dengan guru pengampu mata pelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia. 

Pembelajaran bercerita yang dilakukan meliputi:  (1) membentuk kelas menjadi 

kelompok kecil yang masing‐masing kelompok terdiri atas 3 sampai 4 siswa; (2) masing‐

masing kelompok diberi alat tulis dan perlengkapan membuat peta pikiran, dan diminta 

memilih salah satu gambar dari beberapa foto yang ditawarkan; (3) masing‐masing siswa 

dalam kelompok diminta menentukan topik cerita berdasarkan gambar yang dipilih; (4) 

dalam  masing‐masing  kelompok,  siswa  berdiskusi,  saling  bertanya,  dan  saling 
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melengkapi  informasi  tentang  topik  cerita mereka masing‐masing;  (5)  siswa membuat 

peta  pikiran  berdasarkan  topik  cerita  masing‐masing;  (6)  masing‐masing  siswa 

melakukan  simulasi/latihan  bercerita  secara  individual;  (7)  guru  mengamati  dan 

mengarahkan kegiatan siswa; (8) secara bergantian masing‐masing siswa praktik brcerita 

di  depan  kelompoknya  dengan  memperlihatkan  peta  pikiran  yang  telah  dibuat, 

sementara  itu  teman‐teman satu kelompok yang  lain mendengarkan dan memberikan 

masukan ataupun komentar secara  tertulis;  (9) guru menunjuk dua siswa yang  terbaik 

untuk tampil di depan kelas. 

Tindak lanjut pembelajaran dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan 

siswa  tentang kesulitan yang dihadapi  siswa dalam bercerita melalui  teknik pemetaan 

pikiran dengan media foto. 

3.1.1.3 Observasi 

  Observasi dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Pada tahap 

ini  kegiatan  dipusatkan  pada  proses  dan  hasil  pembelajaran  beserta  segala  hal  yang 

melingkupinya. Peneliti dibantu oleh dua orang teman sejawat sebagai observer dalam 

tahap  ini. Observasi dilakukan  secara  langsung, wawancara, dan menggunakan  jurnal. 

Peneliti mencatat mencatat  siswa  yang  aktif,  yang meremehkan  pembelajaran,  yang 

kurang memperhatikan, yang bercakap‐cakap sendiri, dan lain‐lain selama pembelajaran 

bercerita berlangsung.   

3.1.1.4 Refleksi 

Reflesi  adalah  mengkaji,  melihat,  mempertimbangkan  hasil/dampak  dari 

tindakan.  Berdasarkan  hasil  refleksi  ini,  peneliti  dapat  melakukan  revisi  terhadap 

rencana  tindakan  selanjutnya  atau  rencana  awal  tes  siklus  II.  Pada  tahap  ini,  peneliti  
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menganalisis  hasil  tes dan  nontes  siklus  I. Analisis  tes  dilakukan  dengan menganalisis 

nilai  tes  keterampilan  siswa  dalam  bercerita.  Analisis  hasil  nontes  dilakukan  dengan 

menganalisis  hasil  observasi,  wawancara,  dan  jurnal.  Jika  hasil  tes  tersebut  belum 

memenuhi  target, akan dilakukan  tindakan  siklus  II, dan masalah‐masalah yang  timbul 

pada  siklus  I  akan  dicarikan  alternatif  pemecahannya  pada  siklus  II.  Kemudian, 

kelebihan‐kelebihan yang ada pada siklus I akan dipertahankan dan ditingkatkan.   

Berdasarkan  data  yang  diperoleh  selama  pelaksanaan  siklus  I,  siswa  belum 

sepenuhnya melakukan tahapan pembelajaran bercerita menggunakan teknik pemetaan 

pikiran  dengan  baik.  Hal  ini  karena  siswa  baru  pertama  kali mengikuti  pembelajaran 

bercerita menggunakan teknik pemetaan pikiran dengan media foto. Terdapat beberapa 

siswa yang masih bingung ketika mengikuti pembelajaran bercerita menggunakan teknik 

pemetaan pikiran dengan media foto. Siswa tersebut belum bisa membuat peta pikiran 

sesuai yang diarahkan, sehingga masih belum lancar ketika tampil bercerita.  

Selanjutnya,  setelah  melihat  hal  tersebut  peneliti  mencoba  mencari  akar 

permasalahan  tersebut  untuk  menemukan  kekurangan‐kekurangan  yang  perlu 

diperbaiki. Berdasarkan masukan dari wawancara dan  jurnal, peneliti menemukan  tiga 

kekurangan  yang  perlu  diperbaiki,  yaitu  kekurangsesuaian    gambar  pada media  foto 

dengan  pengalamn  siswa,  cara mengajar peneliti  yang  kurang  tegas  dan meyakinkan, 

dan  alokasi waktu  tahapan  pembelajaran  yang  kurang  efektif.  Oleh  karena  itu,  pada 

pembelajaran  berikutnya  peneliti  perlu  meningkatkan  persiapan  pembelajaran  lebih 

matang  lagi  untuk  memperbaikai  kekurangan  tersebut,  yaitu  dengan  melakukan 

penyesuaian  gambar  pada  media  foto  dengan  pengalaman  siswa,  melaksanakan 
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pembelajaran yang lebih tegas dan meyakinkan, dan memberikan alokasi waktu tahapan 

pembelajaran bercerita yang lebih efektif.  

Hasil tes keterampilan bercerita siswa pada siklus  I menunjukkan nilai rata‐rata 

kelas  mencapai  62,66  termasuk  dalam  kategori  cukup.  Dengan  demikian,  dapat 

disimpulkan  bahwa  pembelajaran  bercerita  pada  siklus  I  belum  berhasil  karena  nilai 

rata‐rata kelas yang dicapai belum mencapai  target yang ditentukan  sekolah  tersebut, 

yaitu 67. 

3.1.2 Siklus II 

Proses siklus II sama dengan siklus I, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi, yang selengkapnya dipaparkan berikut ini. 

3.1.2.1 Perencanaan 

Perencanaan  pada  siklus  II  ini  merupakan  perbaikan  dari  perencanaan  pada 

siklus  I dan merupakan upaya perbaikan dari kekurangan‐kekurangan yang ditemukan 

setelah dilakukan refleksi pada siklus  I. Perbaikan dilakukan setelah peneliti melakukan 

diskusi  dan  koordinasi  dengan  guru  mata  pelajaran  Bahasa  Indonesia  kelas  VII‐F. 

Perbaikan yang akan dilakukan pada siklus ini meliputi perbaikan rencana pembelajaran, 

perbaikan media pembelajaran,  dan perbaikan instrumen penelitian.  

Kegiatan‐kegiatan  yang  dilakukan  pada  perencanaan  adalah  melakukan 

koordinasi  dengan  guru  mata  pelajaran  Bahasa  Indonesia  kelas  VII‐F  mengenai 

penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, menyusun rencana pembelajaran bercerita 

melalui  teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto  siklus  II.  Kemudian  peneliti 

mempersiapkan  instrumen  penelitian  berupa  rubrik  penilaian,  pedoman  observasi, 
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pedoman wawancara,  pertanyaan  jurnal  siswa  dan  guru,  dan  pedoman  dokumentasi 

foto dan video.  

3.1.2.2 Tindakan 

Sebagaimana  tindakan pada  siklus  I,  tindakan pada  siklus  II  adalah melakukan 

pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah diperbaiki. Pembelajaran 

bercerita  pada  siklus  II  dilakukan  perbaikan  berupa:  penggantian  media  foto  yang 

gambarnya  kurang  sesuai  dengan  pengalaman  siswa;  perbaikan  cara  mengajar  guru 

yaitu dengan tidak terlalu banyak bersikap kompromistis dengan keinginan dan tingkah 

laku siswa yang bermacam‐macam; dan memberikan alokasi waktu  lebih banyak pada 

saat siswa membuat peta pikiran dan latihan bercerita.    

Pembelajaran bercerita  terdiri atas tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, 

dan  tindak  lanjut.  Pada  persiapan  pembelajaran,  guru mengondisikan  siswa  agar  siap 

mengikuti proses pembelajaran. Untuk  itu  guru harus  lebih  komunikatif dibandingkan 

pada  siklus  I.  Guru  juga  memberikan  motivasi  kepada  siswa  agar  mengikuti 

pembelajaran  lebih  aktif  dan  bersungguh‐sungguh.  Selain  itu,  guru  perlu  mengulas 

secara singkat pembelajaran pada siklus sebelumnya untuk memberi penguatan materi. 

Pelaksanaan pembelajaran pada  siklus  II  ini di awali dengan diskusi dan  tanya 

jawab  guru  dengan  siswa  tentang  kesulitan dan  kendala‐kendala  yang dihadapi  siswa 

saat  dilaksanakan  pembelajaran  bercerita.  Kemudian,  guru  memberikan  tambahan 

materi  sesuai  kekurangan pada pembelajaran  siklus  I. Guru memberikan pengulangan 

dan penekanan pembelajaran bercerita melalui teknik pemetaan pikiran dengan media 

foto. Selanjutnya, dilakukan pembelajaran bercerita yang meliputi: (1) membentuk kelas 

menjadi  kelompok  kecil  yang masing‐masing  kelompok  terdiri  atas  3  sampai  4  siswa 
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(sesuai  pertemuan  sebelumnya);  (2)  masing‐masing  kelompok  diberi  alat  tulis  dan 

perlengkapan  membuat  peta  pikiran,  dan  diminta  memilih  salah  satu  gambar  dari 

beberapa  foto  yang  ditawarkan;  (3)  masing‐masing  siswa  dalam  kelompok  diminta 

menentukan  topik  cerita  berdasarkan  gambar  pada  foto;  (4)  dalam  masing‐masing 

kelompok,  siswa  berdiskusi,  saling  bertanya,  dan  saling melengkapi  informasi  tentang 

topik cerita; (5) siswa membuat peta pikiran berdasarkan topik cerita (6) masing‐masing 

siswa melakukan  simulasi/latihan bercerita  secara  individual;  (7)  guru mengamati dan 

mengarahkan kegiatan siswa; (8) secara bergantian masing‐masing siswa praktik brcerita 

di  depan  kelompoknya  dengan  memperlihatkan  peta  pikiran  yang  telah  dibuat, 

sementara  itu  teman‐teman satu kelompok yang  lain mendengarkan dan memberikan 

masukan ataupun komentar secara  tertulis;  (9) guru menunjuk dua siswa yang  terbaik 

untuk tampil di depan kelas. 

Tindak lanjut pembelajaran siklus II dilakukan dengan mengadakan tanya jawab 

dengan  siswa  tentang  kesulitan  yang  dihadapi  siswa  dalam  bercerita  menggunakan 

teknik  pemetaan  pikiran  dengan media  foto.  Selanjutnya,  guru mengadakan  refleksi 

pembelajaran bercerita dengan meminta siswa memberikan komentar dan pendapatnya 

terhadap pembelajaran bercerita. 

3.1.2.3 Observasi 

  Observasi yang dilakukan pada sikluls  II yaitu dengan mencatat segala perilaku 

siswa selama mengikuti pembelajaran bercerita menggunakan teknik pemetaan pikiran 

dengan media  foto. Observasi dilakukan secara  langsung, wawancara, dan  jurnal. Pada 

observasi  siklus  II  peneliti  masih  dibantu  oleh  dua  orang  teman  sejawat  sebagai 

observer.  Segala  perilaku  siswa  selama  pembelajaran  bercerita menggunakan  teknik 
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pemetaan pikiran dicatat secara rinci. Tahap ini membutuhkan pengamatan yang cermat 

untuk mendapatkan data yang akan digunakan pada refleksi siklus II. 

3.1.2.4 Refleksi 

Pada  siklus  II  ini,  refleksi  dimaksudkan  untuk  membuat  simpulan  dari 

pelaksanaan  tindakan pada pembelajaran  siklus  II.  Pada  tahap  ini  peneliti  diharapkan 

dapat  mengetahui  jawaban  tentang  peningkatan  dan  perubahan  perilaku  siswa 

terhadap pembelajaran bercerita menggunakan teknik pemetaan pikiran dengan media 

foto.  

Hasil  tes  siklus  II menunjukkan  bahwa  pembelajaran  bercerita menggunakan 

teknik pemetaan pikiran dengan media foto terbukti dapat meningkatkan keterampilan 

bercerita siswa. Nilai rata‐rata kelas keterampilan bercerita mengalami peningkatan dari 

siklus  I. Nilai  rata‐rata  kelas  pada  siklus  II  yaitu  69,73. Nilai  tersebut  telah mencapai 

target yang diharapkan yaitu 67. Sementara  itu, dari hasil nontes menunjukkan adanya 

perubahan  perilaku  siswa  ke  arah  positif  setelah  mengikuti  pembelajaran  bercerita 

menggunakan  teknik pemetaan pipkiran dengan media  foto. Siswa menjadi  lebih aktif 

dalam  mengikuti  setiap  tahapan  pembelajaran  bercerita.  Selain  itu,  respon  siswa 

terhadap  pembelajaran  bercerita  menjadi  lebih  baik.  Hal  ini  membuktikan  bahwa 

penggunaan teknik pemetaan pikiran dengan media foto dalam pembelajaran bercerita 

dapat  menigkatkan  keterampilan  bercerita  siswa.  Hasil  pembelajaran  siklus  II  telah 

meningkatakan keterampilan bercerita  siswa melampaui  target yang ditetapkan, maka 

penelitian ini cukup dilakukan sampai pada siklus II saja. 
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3.2 Subjek Penelitian 

Penelitian  ini  berupaya  untuk  meningkatkan  keterampilan  bercerita.  Dalam 

penelitian  ini,  subjek  yang  menjadi  sasaran  penelitian  yaitu  keterampilan  bercerita 

melalui teknik pemetaan pikiran dengan media  foto pada siswa kelas VII. Sumber data 

penelitian  ini yaitu  siswa kelas VII‐F MTs Al Asror Semarang yang berjumlah 39  siswa, 

terdiri atas 21  siswa putra dan 18  siswa putri. Kompetensi bercerita merupakan  salah 

satu kompetensi dasar aspek berbicara kebahasaan yang harus dicapai siswa kelas VII. 

Penentuan  subjek penelitian  tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan berikut 

ini. 

1) Keterampilan bercerita merupakan  kompetensi dasar  aspek berbicara  kebahasaan 

dalam KTSP SMP/MTs kelas VII‐F. 

2) Hasil wawancara  dengan  guru mata  pelajaran  Bahasa  Indonesia  kelas  VII‐F  pada 

tanggal  22  Juli  2008,  yang mengatakan  bahwa  sebagian  bersar  siswa  kelas  VII‐F 

masih memiliki keterampilan bercerita yang rendah. 

3) Selama  ini pembelajaran bercerita pada kelas VII‐F MTs Al Asror  Semarang belum 

begitu efektif, yang  salah  satunya adalah belum adanya  teknik pembelajaran yang 

bervariasi sesuai perkembangan zaman. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel  dalam  penelitian  ini  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  keterampilan 

bercerita dan teknik pemetaan pikiran dengan media foto. 

3.3.1 Variabel Keterampilan Bercerita 

Variabel penelitian  ini adalah keterampilan bercerita siswa kelas VII SMP/MTs. 

Keterampilan bercerita yang dimaksud dalam penelitian adalah  sesuai yang  tercantum 
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dalam  KTSP,  yaitu  kompetensi  dasar  bercerita  dengan  urutan  yang  baik,  suara,  lafal, 

intonasi, gestur, dan mimik yang tepat.  

Target  tingkat  keberhasilan masing‐masing  siswa  yaitu  siswa  dapat  bercerita 

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

Peningkatan keterampilan bercerita siswa dibandingkan antara hasil tes prasiklus, siklus 

I, dan siklus II. Target keberhasilan pembelajaran yaitu nilai rata‐rata kelas pada hasil tes 

pembelajaran bercerita  tiap siklus sebesar 67. 

3.3.2 Variabel Teknik Pemetaan Pikiran dengan Media Foto 

Teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto  merupakan  perpaduan  antara 

pemetaan pikiran (mind mapping) dengan media foto. Perpaduan tersebut menjadikan 

teknik sebagai sebauh strategi pembelajaran bercerita yang efektif dan menyenangkan 

bagi  siswa. Dalam  pembelajaran  bercerita melalui  teknik  ini,  siswa  diminta membuat 

peta  pikiran  tentang  sebuah  cerita  yang  diilhaminya  dari  sebuah  gambar  foto  yang 

dilihatnya.  Peta  pikiran  tersebut  berupa  gambar/simbol  dan  kata‐kata  kunci  yang 

dihubungkan  garis melengkung.  Dengan  bermodalkan  kertas  putih  dan  pensil/spidol 

warna‐warni,  siswa  dapat  bercerita  secara mudah  dan mengalir  dengan  sebuah  peta 

pikiran di tangannya.  

3.4 Instrumen Penelitian 

Dalam  penelitian  tindakan  kelas  ini,  peneliti menggunakan  instrumen  tes  dan 

nontes. Berikut ini akan diuraikan kedua jenis instrumen tersebut. 
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3.4.1 Instrumen Tes 

Bentuk  instrumen  tes  pada  penelitian  ini  adalah  berupa  tes  performansi 

bercerita. Aspek  yang dinilai dalam  tes performansi  ini meliputi:  (1) urutan  cerita;  (2) 

kenyaringan suara; (3) ketepatan ucapan; (4) intonasi; (5) gestur, dan (6) mimik. 

Kriteria Penilaian 

Tes Performansi Bercerita 

Aspek Nilai  Kriteria Kategori 

1. Keruntutan 

cerita 

85-100 Alur cerita memiliki urutan yang jelas dan 

logis  

SB 

75-84 Alur cerita memiliki urutan yang jelas B 

60-74 Alur cerita masih melompat-lompat (1-2 

kali) 

C 

0-59 Alur cerita sering melompat-lompat dan 

terputus-putus (3-4 kali atau lebih) 

K 

2. Kenyaringan 

suara 

 

 

 

85-100 Suara terdengar nyaring (sampai bagian 

belakang kelas)  

SB 

75-84 Suara terdengar nyaring (tetapi dari bagian 

belakang kelas terdengar kurang jelas) 

B 

60-74 Suara terdengar sampai bagian tengah kelas C 

0-59 Suara terdengar sayup-sayup (terdengar pada 

bagian depan kelas saja) 

K 

3. Ketepatan Lafal 85-100 Melafalkan setiap bunyi bahasa dengan tepat SB 

75-84 Melakukan kesalahan 1-2 kali B 

60-74 Melakukan kesalahan 3-4 kali C 

0-59 Sering melakukan kesalahan (lebih dari 4 

kali) 

K 

4. Ketepatan 

intonasi 

85-100 Bercerita dengan intonasi yang tepat SB 

75-84 Bercerita dengan intonasi tidak monoton ( 

sebagian besar dari penampilan 

menggunakan intonasi yang tepat)  

B 

60-74 Bercerita dengan intonasi agak datar 

(kadang-kadang menggunakan intonasi yang 

C 
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tepat)  

0-59 Bercerita dengan intonasi datar dan monoton K 

5. Ketepatan 

gestur 

 

85-100 Bercerita dengan gestur dengan tepat  SB 

75-84 Sebagian besar penampilan menggunakan 

gestur yang tepat (terlihat kurang tepat 1-2 

kali ) 

B 

60-74 Bercerita dengan gestur agak kaku (terlihat 

kurang tepat 3-4 kali)  

C 

0-59 Bercerita tidak menggunakan gestur, 

walaupun menggunakan gestur tetapi terlihat 

sangat kaku. 

K 

6. Ketepatan 

mimik 

 

 

85-100 Bercerita dengan mimik yang tepat SB 

75-84 Sebagian besar penampilan menggunakan 

mimik yang tepat (terlihat kurang tepat 1-2 

kali) 

B 

60-74 Bercerita dengan mimik agak datar (terlihat 

kurang tepat 3-4 kali) 

C 

0-59 Bercerita dengan mimik sangat datar (tidak 

mau berusaha menggunakan mimik yang 

tepat) 

K 
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Keterangan:  

SB    : Sangat Baik 

B    : Baik 

C    : Cukup 

K    : Kurang 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Instrumen  nontes  yang  digunakan  salam  penelitian  ini  adalah  observasi, wawancara, 

jurnal, sosiometri, dan dokumentasi foto. 

3.4.2.1 Observasi 

Aspek‐aspek yang diamati meliputi: (1) perhatian serta antusias siswa terhadap 

penjelasan guru; (2) keaktifan siswa dalam kegiatan pemetaan pikiran; (3) respon siswa 

terhadap teknik yang digunakan peneliti; (4) keaktifan sisa dalam bertanya dan mejawab 

pertanyaan;  (5)  keseriusan  sikap  siswa.  Kolom  pada  lembar  observasi masing‐masing 

aspek diisi dengan huruf A (sangat baik), B (baik), C (cukup baik), atau D (kurang). 

3.4.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada siswa yang memperoleh nilai  tinggi,  rendah dan 

sedang.  Aspek‐aspek  yang  diwawancarakan  meliputi:  (1)  perasaan  siswa  selama 

menerima materi pembelajaran bercerita; (2) penyebab kesulitan siswa dalam bercerita; 

(3)  perasaan  siswa  selama  pembelajaran  bercerita  menggunakan  teknik  pemetaan 

pikiran  dengan  media  foto;  (4)  perasaan  siswa  ketika  bercerita  menggunakan  peta 
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pikiran;  (5) hambatan atau kesulitan yang dialami siswa ketika bercerita menggunakan 

teknik  peta  pikiran  dengan  media  foto;  (6)  pendapat  siswa  tentang  pembelajaran 

bercerita menggunakan teknik peta pikiran dengan media foto.  

3.4.2.3 Jurnal 

Aspek yang diungkap melalui  jurnal  siswa meliputi:  (1) perasaan  siswa  selama 

mengikuti pembelajaran bercerita menggunakan teknik pemetaan pikiran dengan media 

foto;  (2)  letak  kesulitan/hambatan  siswa dalam mengikuti pembelajaran bercerita;  (3) 

perubahan keterampilan  siswa  setelah menggunakan  teknik pemetaan pikiran dengan 

media  foto;  (3) pendapat siswa terhadap penggunaan teknik pemetaan pikiran dengan 

media foto; (4) pendapat siswa terhadap cara mengajar guru (peneliti);  (5) saran siswa 

untuk pembelajaran bercerita. 

Aspek  yang  diungkap  dalam  jurnal  guru  meliputi:  (1)  kesiapan  siswa  dalam 

mengikuti  pembelajaran  bercerita;  (2)  keaktifan  siswa  selama  mengikuti  proses 

pembelajaran; (3) kesan guru terhadap pembelajaran bercerita melalui teknik pemetaan 

pikiran  dengan media  foto;    (4)  respon  siswa  terhadap  penggunaan  teknik  pemetaan 

pikiran  dengan  media  foto;  (5)  perkembangan  keteampilan  bercerita  siswa  setelah 

menggunakan teknik pemetaan pikiran dengan media foto; dan (6) kesan guru terhadap 

penampilan siswa. 

3.4.2.4 Dokumentasi foto dan video 

Hasil  dokumentasi  foto  memuat  sejumlah  aktivitas  pembelajaran  dari  awal 

hingga  akhir.  Aktivitas  yang  didokumentasi  selama  pembelajaran  bercerita 

menggunakan  teknik pemetaan pikiran dengan media  foto berlangsung antara  lain  (1) 

peneliti  memulai  pembelajaran;  (2)  peneliti  menerangkan  pembelajaran  bercerita 
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mengunakan teknik pemetaan pikiran dengan media foto; (3) aktivitas siswa mengamati 

foto;  (4)  aktivitas  siswa  membuat  peta  pikiran;  (5)  aktivitas  siswa  praktik  bercerita 

menggunakan peta pikiran.  Sementara  itu, hasil dokumentasi  video memuat  rekaman 

sampel hasil pembelajaran bercerita berupa performansi bercerita siswa menggunakan 

teknik pemetaan pikiran dengan media foto. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes 

dan  nontes.  Teknik  tes  digunakan  untuk  memperoleh  gambaran  hasil  pembelajaran 

bercerita melaui teknik pemetaan pikiran dengan media foto. Teknik nontes digunakan 

untuk  mengetahui  respon  siswa  terhadap  pembelajaran  bercerita  melalui  teknik 

pemetaan pikiran dengan media foto. 

3.5.1 Teknik Tes  

Tes dalam penelitian ini dilakukan dua kali, yaitu pada siklus I dan II. Bentuk tes 

yang  digunakan  adalah  tes  performansi  bercerita  secara  individu  di  depan  kelompok. 

Teknis  pelaksanaan  tes  ini,  peneliti  dibantu  oleh  guru  kelas  dan  dua  orang  teman. 

Masing‐masing  akan  melakukan  penilaian  tes  bercerita  siswa  pada  tiap  kelompok. 

Bentuk tes dan kriteria penilaian antara siklus I dan siklus II sama. Langkah‐langkah yang 

dilakukan pada pelaksanaan tes  ini meliputi:  (1) menyiapkan alat tes, berupa pedoman 

penilaian, (2) menyiapkan kelengkapan pembelajaran, berupa foto untuk masing‐masing 

kelompok  dan  alat‐alat  untuk pembuatan  peta  pikiran  (kertas HVS  dan  spidol warna‐

warni); (3) tiap siswa praktik bercerita pada masing‐masing kelompok secara bergantian; 
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(4) ketika seorang  siswa praktik bercerita,  siswa yang  lain menyimak dan memberikan 

tanggapan; (5) penilai menilai masing‐masing siswa yang praktik bercerita. 

3.5.2 Teknik Nontes 

Pengumpulan data dengan  teknik nontes  ini dilakukan dengan  cara observasi, 

wawancara, jurnal, sosiometri, dan dokumentasi foto. 

3.5.2.1 Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengetahui  segala perilaku  siswa pada  saat proses 

pembelajaran  bercerita  melalui  teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto 

berlangsung. Observasi dilakukan dengan  cara meminta bantuan  guru mata pelajaran 

Bahasa  Indonesia,  dua  orang  teman,  dan  peneliti  sendiri  sambil  melakukan  proses 

pembelajaran.  Dalam melakukan observasi, observer tinggal mengisi pedoman obsrvasi 

yang telah dibuat sesuai dengan aspek‐aspek observasi.cara pengisian lembar observasi 

adalah  dengan  cara menuliskan  huruf  A/B/C/D  pada  setiap  aspek  observasi. Huruf  A 

berarti termasuk dalam kategori baik sekali, B berarti baik, C berarti cukup baik, dan D 

apabila dalam kategori kurang.     

3.5.2.2 Wawancara  

Wawancara  digunakan  untuk  mengungkap  data  tentang  kesulitan  siswa, 

penyebab  kesulitan,  dan  hambatan  dalam  pembelajaran  bercerita  melalui  teknik 

pemetaan  pikiran  dengan  media  foto.  Wawancara  ini  dilakukan  setelah  proses 

pembelajaran. Wawancara  diajukan  kepada  enam  orang  siswa,  2  siswa  yang  nilainya 

baik,  2  siswa  yang  nilainya  sedang,  dan  2  siswa  yang  nilainya  kurang.  Nilai  tersebut 

didasarkan  pada  hasil  tes  tiap  siklus  dan  berdasarkan  hasil  observasi  selama  proses 
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pembelajaran.  Wawancara  ini  digunakan  untuk  mengungkap  efektivitas  penggunaan 

teknik pemetaan pikiran dengan media  foto. Wawancara dilakukan di dalam kelas dan 

secara individu agar jawaban siswa tidak terpengaruh dengan siswa lainnya. 

3.5.2.3 Jurnal 

Jurnal merupakan  catatan  yang  dimilki  siswa  dan  guru  selama  pembelajaran 

bercerita berlangsung. Jurnal diisi oleh siswa dan peneliti sebagai guru pada setiap akhir 

pembelajaran.  Jurnal  siswa  dibuat  pada  selembar  kertas  mengenai  kesulitan  dalam 

bercerita, mengenai pembelajaran  yang  telah dilakukan peneliti, dan mengenai  kesan 

siswa  tentang  pembelajaran  bercerita melalui  teknik  pemetaan  pkiran  dengan media 

foto. 

Jurnal guru berisi tentang segala sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran 

yang  meliputi  tentang  keaktifan  siswa,  tingkah  laku  siswa,  respon  siswa  terhadap 

pembelajaran,  pembelajaran  yang  sedang  berlangsung,  dan  mengenai  kesan  guru 

tentang pembelajaran bercerita melalui teknik pemetaan pikiran dengan media foto  

3.5.2.4 Dokumentasi foto dan video 

Foto dalam dokumentasi penelitian ini digunakan untuk memperlihatkan potret 

segala  perilaku  siswa  selama mengikuti  pembelajaran  bercerita.  Pengambilan  gambar 

dilakukan saat pembelajaran pada masing‐masing siklus berlangsung.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  secara  kuantitatif  dan 

kualitatif.  
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3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik  kuantitatif dipakai untuk menganalisis data  kuantitatif. Data  kuantitatif 

ini  diperoleh  dari  hasil  tes  bercerita  pada masing‐masing  siklus.  Nilai masing‐masing 

siswa dihitung dan dihitung pula  jumlah dalam satu kelas  (∑N). Selanjutnya, nilai siswa 

dalam satu kelas dihitung dalam persen. 

Nilai siswa dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

N = 
6
S
 

N   : Nilai siswa 

S   : Jumlah skor seluruh aspek  

Persentase nilai siswa satu kelas dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

 NP = %100×
×

∑
RA

N
    

NP   : Persentase nilai siswa  satu kelas 

N∑  : Jumlah nilai siswa dalam satu kelas 

A  : Nilai tertinggi (100) 

R  : Jumlah subjek penelitian 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

Teknik  kualitatif  ini  diperoleh  dari  data  nontes,  yaitu  data  observasi, 

wawancara,  jurnal,  sosiometri, dan dokumentasi. Langkah‐langkah penganalisisan data 

kualitatif yaitu: (1) menganalisis lembar observasi yang telah diisi saat pembelajaran dan 

mengklaridikasikannya dengan observer; (2) menganalisis data wawancara dengan cara 
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membaca kembali hasil wawancara; (3) menganalisis data jurnal dengan cara membaca 

seluruh  jurnal  siswa  dan  guru;  dan  (4)  menganalisis  data  sosiometri  dngan  cara 

membaca kembali sosiometri yang telah ditulis siswa.    
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil  penelitian  diperoleh  melalui  data  tes  dan  nontes  yang  diambil  dari 

prasiklus,  siklus  I,  dan  siklus  II.  Penyajian  data  secara  kuantitatif    digunakan  untuk 

menjelaskan  hasil  penelitian  berupa  tes,  sedangkan  hasil  penelitian  nontes  disajikan 

secara kualitatif. Data hasil  tes berupa angka yang disajikan dalam bentuk  tabel. Data 

nontes dipaparkan dalam bentuk kalimat. Data tes berupa hasil penilaian keterampilan 

bercerita  siswa  yang meliputi  enam  aspek  penilaian.  Keenam  aspek  tersebut  adalah 

keruntutan cerita, kenyaringan suara, ketepatan ucapan, intonasi, ketepatan gestur, dan 

ketepatan mimik.  Sementara  itu, data nontes pada  siklus  I dan  siklus  II meliputi hasil 

observasi, hasil wawancara, dan hasil jurnal. 

   

4.1.1 Hasil Prasiklus 

    Hasil tes pada prasiklus berupa kondisi awal keterampilan bercerita siswa kelas 

VII‐F  sebelum  diterapkan  teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto  dalam 

pembelajaran  bercerita.  Aspek‐aspek  yang  dinilai  pada  prasiklus  ini  meliputi  (1) 

keruntutan  cerita,  (2)  kenyaringan  suara,  (3)  ketepatan  ucapan,  (4)  intonasi,  (5) 

ketepatan gestur, dan (6) ketepatan mimik. Hasil penilaian  ini dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini 
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Tabel 1. Nilai Keterampilan Bercerita pada Prasiklus 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

37
2,1954

 

= 52,82 

2.  74 - 84 Baik - - - 

3.  60 - 74 Cukup 7 448,35 18,92 % 

4.  0 - 59 Kurang 30 1505,85 81,08 % 

 Jumlah 37 1954,2 100 % 

 

Berdasarkan  tabel 1  tersebut dapat diketahui bahwa nilai  rata‐rata yang dicapai  siswa 

pada prasiklus adalah 52,82 yang  termasuk dalam kategori kurang. Sebanyak 30 siswa 

atau  81,08  %  dari  jumlah  keseluruhan  tergolong  dalam  kategori  kurang.  Siswa  yang 

tergolong dalam kategori cukup yaitu sebanyak 7 siswa atau 18,92 %.  

 

4.1.1.1 Aspek Keruntutan Cerita 

  Nilai siswa pada aspek keruntutan cerita dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Nilai Aspek Keruntutan Cerita pada Prasiklus 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

37
2070

 

= 55,94 

2.  74 - 84 Baik 3 225 8,11 % 

3.  60 - 74 Cukup 6 365 16,22 % 

4.  0 - 59 Kurang 28 1480 75,68 % 

 
Jumlah 37 2070 100 % 
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Dari data pada tabel 2 di tersebut tampak bahwa nilai rata‐rata yang dicapai siswa dalam 

aspek keruntutan cerita yaitu 55,94 .Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori kurang 

berjumlah 28 siswa atau 75,68 %. Kategori cukup pada aspek ini berjumlah 6 siswa atau 

16,22 %. Selanjutnya, siswa yang memperoleh nilai dalam kategori baik berjumlah tiga 

siswa atau 8,11 %. 

   

4.1.1.2 Aspek Kenyaringan Suara 

  Nilai  yang  diperoleh  siswa  pada  aspek  kenyaringan  suara  dapat  dilihat  pada 

tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Nilai Aspek Kenyaringan Suara pada Prasiklus 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

37
2330

 

= 57,7 

2.  74 - 84 Baik 4 300 10,81 % 

3.  60 - 74 Cukup 12 740 32,43 % 

4.  0 - 59 Kurang 21 1095 56,76 % 

 
Jumlah 37 2135 100 % 

 

Tabel  3  tersebut  menunjukkan  bahwa  nilai  dengan  kategori  kurang  pada  aspek  ini 

mencapai 56,76 % dengan  jumlah siswa sebanyak 21 orang siswa. Pada kategori cukup 

terdapat 12 siswa dengan persentase 32,43 %. Selanjutnya , terdapat empat orang siswa 

memperoleh kategori baik dengan persentase 10,81 %. 
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4.1.1.3 Aspek Ketepatan Ucapan 

  Nilai ketepatan ucapan siswa dalam bercerita dapat dilihat pada tabel 4 berikut 

ini. 

Tabel 4. Nilai Aspek Ketepatan Ucapan pada Prasiklus 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

37
2010

 

= 54,32 

2.  74 - 84 Baik 3 225 8,11 % 

3.  60 - 74 Cukup 6 375 16,22 % 

4.  0 - 59 Kurang 28 1410 75,68 % 

 
Jumlah 37 2010 100 % 

 

Dari tabel 4 tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 75,68 % siswa atau sebanyak 28 

orang siswa  termasuk dalam kategori kurang. Kemudian pada kategori cukup  terdapat 

enam orang siswa atau 16,22 %.  Pada kategori baik terdapat tiga orang siswa atau 8,11 

%. Jumlah nilai keseluruhan siswa sebesar 2010, dan nilai rata‐rata siswa untuk aspek ini 

yaitu 54,32. 

 

4.1.1.4 Aspek Ketepatan Intonasi  

  Table  5  berikut  ini  berisi  hasil  perolehan  nilai  rata‐rata  siswa  pada  aspek 

ketepatan intonasi. 
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Tabel 5. Nilai Ketepatan Intonasi pada Prasiklus 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

37
1865

 

= 50,4  

2.  74 - 84 Baik 2 150 5,41 % 

3.  60 - 74 Cukup 4 245 10,81 % 

4.  0 - 59 Kurang 31 1470 83,78 % 

 Jumlah 37 1865 100 % 

Pada  aspek  ketepatan  intonasi  didominasi  oleh  siswa  yang  termasuk  dalam  kategori 

kurang,  yaitu  sebanyak  31  orang  siswa  atau  83,78 %  dari  keseluruhan  jumlah  siswa 

dalam penelitian  ini. Terdapat empat  siswa atau 10,81 %  siswa dalam kategori cukup. 

Sementara  itu,  terdapat  dua  orang  siswa  atau  5,41  %  siswa  yang  termasuk  dalam 

kategori baik. 

4.1.1.5 Aspek Ketepatan Gestur 

  Perolehan nilai rata‐rata siswa pada aspek ketepatan gestur dapat dilihat pada 

table 6 berikut ini. 

Tabel 6. Nilai Aspek Ketepatan Gestur pada Prasiklus 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

37
1805

 

= 48,78 

2.  74 - 84 Baik - - - 

3.  60 - 74 Cukup 5 315 13,51 

4.  0 - 59 Kurang 32 1490 86,49 % 

 Jumlah 37 1805 100 % 
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Dari data pada tabel 6 di atas tampak bahwa nilai rata‐rata hasil perolehan siswa pada 

aspek ketepatan gestur yaitu 48,78. Sementara  itu, pada aspek  ini tidak terdapat siswa 

yang  termasuk dalam  kategori baik. Dari  37  jumlah  siswa,  sebanyak  86,49 %  atau  32 

orang  siswa  termasuk  dalam  kategori  kurang.  Lima  orang  siswa  atau  13,51  %  dari 

keseluruhan jumlah siswa termasuk dalam kategori cukup. 

 

4.1.1.6 Aspek Ketepatan Mimik 

  Nilai siswa pada aspek ketepatan mimik dalam bercerita dapat dilihat pada tabel 

7 berikut ini. 

Tabel 7. Nilai Aspek Ketepatan Mimik pada Prasiklus 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik    

37
1840

 

= 49,73 

2.  74 - 84 Baik - - - 

3.  60 - 74 Cukup 5 365 13,51 % 

4.  0 - 59 Kurang 32 1310 86,49 % 

 Jumlah 37 1840 100 % 

 

Nilai  rata‐rata  yang  dicapai  siswa pada  aspek  ketepatan mimik  adalah  sebesar  49,73. 

Pada aspek  ini terdapat 32 orang siswa atau 86,49 % tergolong dalam kategori kurang. 

Sisanya, yaitu sebanyak lima siswa termasuk kategori cukup.   

  Apabila  dilihat  dari  nilai  siswa  pada  prasiklus  dapat  dinyatakan  bahwa masih 

perlu  dilakukan  peningkatan  hasil  belajar  melalui  variasi  teknik  atau  media  yang 
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digunakan  saat  guru mengajar.  Pemerolehan nilai  rata‐rata  setiap  aspek dapat dilihat 

pada diagram 1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Nilai Rata‐rata Keterampilan Bercerita Prasiklus  

Dari  diagram  1  tersebut  dapat  dikemukakan  bahwa  nilai  rata‐rata  siswa  pada  aspek 

kenyaringan  suara menempati urutan  tertinggi, yaitu  sebesar 57,7.   Aspek keruntutan 

cerita  dan  ketepatan  ucapan  menempati  urutan  kedua  dan  ketiga,  yaitu  55,94  dan 

54,32. Selanjutnya, aspek ketepatan intonasi dan ketepatan mimik memiliki nilai hampir 

sama  yaitu  masing‐masing  50,4  dan  49,73,  dan  sedangkan  aspek  ketepatan  gestur 

memnempati posisi terendah yaitu 48,78.  

  Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prasiklus ini nilai rata‐rata 

siswa dalam bercerita masih dalam kategori kurang sehingga perlu dilakukan perbaikan 

untuk meningkatkan hasil belajar  siswa. Untuk  itulah  teknik pemetaan pikiran dengan 
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media foto digunakan dalam pembelajaran bercerita. Penggunaan teknik ini merupakan 

upaya untuk meningkatkan keterampilan bercerita siswa. 

4.1.2 Hasil Siklus I 

    Peneliti melakukan upaya tindakan pada siklus I untuk memperbaiki kekurangan 

dan  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  pada  prasiklus.  Pada  siklus  I  ini,  peneliti 

menggunakan  teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto  pada  pembelajaran 

berbicara. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan instrumen tes dan nontes. 

 

4.1.2.1 Hasil Tes 

  Aspek  penilaian  pada  siklus  I  ini  masih  sama  dengan  keenam  aspek  yang 

digunakan pada prasiklus. Hasil perolehan siswa pada siklus ini dapat dilihat pada tabel 8 

berikut ini. 

Tabel 8. Nilai Keterampilan Bercerita pada Siklus I 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

37
3,2318

 

= 62,66 

2.  74 - 84 Baik 5 380,83 13,51 % 

3.  60 - 74 Cukup 17 1069,97 45,95 % 

4.  0 - 59 Kurang 15 867,5 40,54 % 

 Jumlah 37 2318,3 100 % 

 

Berdasarkan data pada tabel 8 di atas, tampak bahwa pada siklus I nilai rata‐rata siswa 

meningkat menjadi 62,66. Nilai  siswa   mengalami peningkatan  sebesar 9,84 poin atau 
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meningkat  sebesar 18,63 % dari nilai  sebelumnya  yaitu 52,82. Pada aspek  keruntutan 

cerita meningkat  sebesar 18,61%,  yaitu dari 55,94 pada prasiklus menjadi 66,35 pada 

siklus  I. Kemudian, pada aspek‐aspek yang  lain  juga mengalami peningkatan. Berturut‐

turut  dari    aspek  kenyaringan  suara,  ketepatan  ucapan  dan  ketepatan  intonasi 

mengalami peningkatan  sebesar 13,34 % dari 57,7, 17,42 % dari 54,32, daan 22,80 % 

dari  50,4.  Selanjutnya  pada  aspek  ketepatan  gestur  dan  ketepatan  mimik,  masing‐

masing mengalami peningkatan 22,45 % dari 48,7 dan 18,20 % dari 49,73. 

  Jika pada prasiklus hasil perolehan nilai  siswa hanya  terdapat  kategori  kurang 

dan  cukup  yang  masing‐masing  30  siswa  dan  7  siswa,  maka  pada  siklus  I  terjadi 

peningkatan.  Pada  siklus  I  ini  siswa  yang  memperoleh  nilai  dalam  kategori  kurang 

sebanyak 15 orang siswa, sedangkan siswa yang memperoleh nilai dalan kategori cukup 

sebanyak 17 orang siswa. Kemudian, siswa yang memperoleh nilai dalam kategori baik 

sebanyak 5 orang siswa.  

 

1) Aspek Keruntutan Cerita 

  Perolehan nilai  siswa pada  aspek  keruntutan  cerita dapat dilihat pada  tabel  9 

berikut ini. 

Tabel 9. Nilai Aspek Kerututan Cerita pada Siklus I 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

37
2455

 

= 66,35 
2.  74 - 84 Baik 6 470 16,22 % 

3.  60 - 74 Cukup 28 1820 75,68 % 
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4.  0 - 59 Kurang 3 165 8,11 % 

 Jumlah 37 2455 100 % 

 

Nilai  rata‐rata  siswa  pada  aspek  keruntutan  cerita  mengalami  peningkatan.  Pada 

prasiklus  rata‐rata  nilai  siswa  55,94  meningkat  menjadi  66,35  pada  siklus  I,  atau 

mengalami  peningkatan  sebesar  18,61  %.  Selanjutnya,  jumlah  hasil  perolehan  siswa 

yang tergolong kategori kurang, menurun dari 28  menjadi 3 orang saja. Sebaliknya pada 

kategori cukup dan baik,  terjadi peningkatan masing‐masing adalah enam menjadi 28, 

dan tiga menjadi enam.  

 

2) Aspek Kenyaringan Suara 

  Pada  tabel  10  berikut  ini  dapat  dilihat  hasil  perolehan  siswa  pada  aspek 

kenyaringan suara. 

Tabel 10. Nilai Aspek Kenyaringan Suara pada Siklus I 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

37
2420

 

= 65,4 

2.  74 - 84 Baik 12 925 32,43 % 

3.  60 - 74 Cukup 14 905 37,84 % 

4.  0 - 59 Kurang 11 590 29,73 % 

 Jumlah 37 2420 100 % 
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Aspek kenyaringan suara mengalami pada siklus I mengalami peningkatan dari 57,7 pada 

prasiklus menjadi 65,4. Dengan demikian terajadi peningkatan sebesar 13,34 % dari nilai 

awal.  Persentase masing‐masing  kategori  berturut‐turut  dari  kategori  kurang,  cukup, 

dan baik adalah 29,73 %, 37,84 %, dan 32, 43 %. Pada prasiklus  jumlah hasil perolehan 

siswa yang termasuk kategori kurang adalah 21 siswa, sedangkan pada siklus I menurun 

menjadi  11  siswa.  Kemudian  pada  kategori  cukup  meningkat  dari  12  menjadi  14, 

sedangkan pada kategori baik meningkat dari empat menjadi 12. 

 

3) Aspek Ketepatan Ucapan 

  Pada  tabel 11 berikut  ini disajikan perolehan nilai siswa pada aspek ketepatan 

ucapan. 

Tabel 11. Nilai Aspek Ketepatan Ucapan pada Siklus I 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

37
2360

 

= 63,78 

2.  74 - 84 Baik 6 450 16,22 % 

3.  60 - 74 Cukup 21 1385 56,76 % 

4.  0 - 59 Kurang 10 525 27,02 % 

 Jumlah 37 2360 100 % 

 

Nilai rata‐rata yang diperoleh siswa dalam siklus I pada aspek ketepatan ucapan adalah 

63,78.    Pada  siklus  ini,  aspek  ketepatan ucapan mengalami peningkatan  sebesar  9,46 

poin, atau 17,42 % dari prasiklus. Semula pada prasiklus perolehan siswa adalah 54,32, 

dan meningkat menjadi 63,78.  Jumlah perolehan  siswa yang  tergolong kurang,  cukup, 
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dan baik pada prasiklus secara berturut‐turut adalah 28, 6, dab 3. Namun pada siklus  I 

mengalami  perubahan  positif.  Kategori  kurang  menyusut  menjadi  10  orang  siswa, 

sedangkan kategori cukup dan baik meningkat menjadi 20 dan 6. 

4) Aspek Ketepatan Intonasi 

  Pada  tabel 12 berikut  ini disajikan hasil perolehan siswa pada aspek ketepatan 

intonasi. 

Tabel 12. Nilai Aspek Ketepatan Intonasi pada Siklus I 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

37
2290

 

= 61,89 

2.  74 - 84 Baik 6 455 16,22 % 

3.  60 - 74 Cukup 20 1235 54,05 % 

4.  0 - 59 Kurang 11 600 29,73 % 

 Jumlah 37 2290 100 % 

 

Nilai  rata‐rata  aspek  ketepatan  intonasi  pada  siklus  I  adalah  61,89.  Sebelumnya,  nilai 

rata‐rata  pada  prasiklus  adalah  50,4.  Dengan  demikian  rata‐rata  siswa  meningkat 

sebesar 22,80 %.  Jumlah perolehan  siswa  yang  termasuk dalam  kategori  kurang pada 

siklus  I menurun dari 31 menjadi 11 orang  siswa. Kemudian pada  kategori  cukup dan 

baik meningkat dari 4 menjadi 20 dan 2 menjadi 6.  

5) Aspek Ketepatan Gestur 

  Pada  tabel 13 berikut  ini disajikan perolehan nilai siswa pada aspek ketepatan 

gestur. 
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Tabel 13. Nilai Aspek Ketepatan Gestur pada Siklus I 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

 

37
2210

 

= 59,73 

2.  74 - 84 Baik 4 300 10,81 % 

3.  60 - 74 Cukup 17 1065 45,95 % 

4.  0 - 59 Kurang 16 845 43,24 % 

 Jumlah 37 2210 100 % 

 

Aspek  ketepatan  gestur  mengalami  peningkatan  pada  siklus  I.  Perolehan  siswa 

sebelumnya pada prasiklus adalah 48,78. kemudian pada siklus  I nilai siswa meningkat 

sebesar 22,45 % menjadi 59,73. Jumlah perolehan siswa yang termasuk kategori kurang 

dan kategori cukup pada parsiklus berturut‐turut adalah 5 dab 32 siswa. Kategori kurang 

mendominasi  hasil  perolehan  siswa,  yaitu  sebesar  86,47  %  dari  jumlah  keseluruhan 

siswa. Kemudian pada siklus I terjadi perubahan positif. Kategori kurang yang semula 32 

siswa menurun menjadi  setengahnya, yaitu 16 orang  siswa, sedangkan kategori cukup 

meningkat menjadi 17 orang siswa. Selanjutnya, pada siklus I muncul empat orang siswa 

termasuk kategori baik.  

 

6) Aspek Ketepatan Mimik 

  Perolehan nilai  siswa pada aspek ketepatan mimik dapat dilihat pada  tabel 14 

berikut ini. 
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Tabel 14. Nilai Aspek Ketepatan Mimik pada Siklus I 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

37
1905

 

= 58,78 

2.  74 - 84 Baik 6 455 16,22 % 

3.  60 - 74 Cukup 10 625 27,02 % 

4.  0 - 59 Kurang 21 1095 56,76 % 

 Jumlah 37 2175 100 % 

 

Nilai  rata‐rata  siswa  aspek  ketepatan mimik mengalami peningkatan  sebesar 18,20 % 

dari perolehan prasiklus. Semula nilai rata‐rata siswa hanya 49,73. Kemudian nilai rata‐

rata  siswa  meningkat  9,05  poin  menjadi  58,78.    Pada  prasiklus  kategori  kurang 

berjumlah 32 siswa atau 86,47 % dari jumlah keseluruhan siswa, sedangkan pada siklus I 

turun  menjadi  21  orang  siswa.  Kategori  cukup  pada  prasiklus  terisi  lima  siswa, 

sedangkan  pada  siklus  I meningkat menjadi  10 orang  siswa.  Selanjutnya  pada  siklus  I 

muncul enam siswa tergolong kategori baik. 

  Berdasarkan  paparan  di  atas,  dapat  dirangkum  nilai  rata‐rata  keterampilan 

bercerita  siswa  untuk  tiap  aspek pada  siklus  1. Data  tersebut  disajikan dalam  bentuk 

diagram batang agar dapat dilihat selisih masing‐masing aspek penilaian, yaitu sebagai 

berikut. 
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Diagram 2. Nilai Rata‐rata Keterampilan Bercerita Siklus I 

Diagram  2  menunjukkan  bahwa  nilai  rata‐rata  siswa  pada  aspek  keruntutan  cerita 

menempati urutan tertinggi, yaitu 66,35. Secara berturut‐turut nilai tertinggi berikutnya 

ditempati oleh  aspek  kenyaringan  suara 65,4,  ketepatan ucapan  63,78 dan  ketepatan 

intonasi 61,89. Aspek ketepatan gestur dan ketepatan mimik menempati posisi terendah 

yang masing‐masing yaitu 59,73, dan 58,78. Pada  siklus 1  ini  terjadi peningkatan nilai 

rata‐rata sebesar 18,63 % dari 52,82 menjadi 62,66. 

4.1.2.2 Hasil Nontes  

  Selain  hasil  tes  juga  terdapat  hasil  nontes  pada  hasil  penelitian  siklus  I. Hasil 

nontes diperoleh dari observasi, wawancara, dan jurnal. 

1) Hasil Observasi 

  Seluruh  aktivitas  siswa  selama  proses  pembelajaran  terekam  pada  saat 

dilakukan  observasi.  Aspek  pengamatan  pada  penelitian meliputi:  (1)  perhatian  serta 
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antusias siswa terhadap penjelasan guru; (2) keaktifan siswa dalam kegiatan pemetaan 

pikiran;  (3)  respon  siswa  terhadap  teknik  yang digunakan peneliti;  (4)  keaktifan  siswa 

dalam  bertanya  dan  mejawab  pertanyaan;  (5)  keseriusan  sikap  siswa.  Kolom  pada 

lembar  observasi masing‐masing  aspek  diisi  dengan huruf A  (sangat  baik), B  (baik),  C 

(cukup baik), atau D (kurang). 

Secara  keseluruhan,  hasil  observasi    pada  siklus  I  dapat  dilihat  pada  tabel  15 

berikut ini. 

Tabel 15. Observasi Pembelajaran Bercerita Siklus I 

Aspek 
Hasil Observasi 

Skor A B C D 
Jml % Jml % Jml % Jml % 

1 7 18,92  13 35,14  11 29,73  6 16,22  132 

2 10 27,02  12 32,43  10 27,02  5 13,51  138 

3 11 29,73  15 40,54  6 16,22 5 13,51  143 

4 4 10,81  5 13,51  12 32,43  16 43,24  108 

5 9 24,32  13 35,14  9 24,32  6 16,22  136 

Jumlah 657 

 

Berdasarkan  tabel  15  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  perhatian  dan  antusias  siswa 

terhadap penjelasan guru  sudah baik. Terdapat  tujuh  siswa  (18,92 %) memperhatikan 

dengan sangat baik, 13 siswa (35,14 %) baik, dan 11 siswa (29,73 %) cukup baik. Hanya 

ada enam siswa yang masih kurang memperhatikan penjelasan guru.  

  Selanjutnya  aspek  observasi  kedua, mengenai  keaktifan  siswa  dalam  kegiatan 

pembuatan peta pikiran. Terdapat 10 siswa (27 %) sangat aktif dalam pembuatan peta 
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pikiran. Selebihnya terdapat 12 siswa (32,43 %) aktif, 10 siswa (27,02 %) cukup aktif, dan 

5 siswa (13,51) masih kurang aktif. 

  Aspek  observasi  ketiga  adalah  respon  siswa  terhadap  teknik  yang  digunakan 

peneliti.  Terdapat  11  siswa  (29,73 %) merespon  sangat  baik  teknik  pemetaan  pikiran 

dengan media foto yang peneliti terapkan. Kemudian, sebanyak siswa 15 siswa (40,54 %) 

merespon baik, enam (16,22 %) merespon cukup baik, dan  lima siswa  (13,51 %) masih 

kurang merespon teknik yang peneliti gunakan. 

  Sementara  itu,  pada  aspek    keaktifan  siswa  dalam  bertanya  dan  menjawab 

pertanyaan,  terlihat  paling  rendah  dibandingkan  aspek  yang  lain.  Terdapat  16  siswa 

(43,24 %) masih kurang aktif. Sebanyak empat siswa  (10,81 %) sangat aktif,  lima siswa 

(13,51 %) aktif, dan 12 siswa (32,43 %) cukup aktif. 

  Keseriusan  sikap  siswa  dalam melakukan  segala  aktivitas  dalam  pembelajaran 

bercerita merupakan  aspek  observasi  yang  terakhir.  Terdapat  sembilan  siswa  terlihat 

sangat serius dalam mengikuti pembelajaran bercerita. Selanjutnya, 13 siswa (35,14 %) 

serius mengikuti pembelajaran, sembilan siswa (24,32 %) cukup serius, dan enam siswa 

(16,22 %) masih kurang serius dalam mengikuti pembelajaran bercerita pada siklus I.    

 

2) Hasil Wawancara 

  Pada penelitian ini wawancara ditujukan kepada siswa yang memperoleh nilai 

paling tinggi, siswa yang memperoleh nilai paling rendah, serta siswa yang memperoleh 

nilai  sama  dengan  rata‐rata,  yang  peneliti  anggap mewakili  subjek  penelitian.  Aspek 

yang  ditanyakan  dalam  wawancara  ini  meliputi  perasaan  siswa  selama  menerima 
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mataeri pembelajaran bercerita, penyebab kesulitan  siswa dalam bercerita, kesan dan 

pendapat siswa tentang penggunaan teknik pemetaan pikiran dengan media foto. 

  Hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa senang mengikuti pembelajaran 

bercerita dengan menggunakan  teknik pemetaan pikiran dengan media  foto. Perasaan 

senang  ini  dikemukakan  oleh  siswa  yang  memperoleh  nilai  tinggi  dan  siswa  yang 

memperoleh nilai  sama dengan  rata‐rata kelas. Alasan mereka merasa  senang dengan 

pembelajaran adalah karena mereka merasa bisa lebih bebas berkreasi dalam menyusun 

materi  cerita.  Cara  yang  digunakan  pun  cenderung  membuat  mereka  senang  dan 

bersemangat. Berbeda dengan siswa yang memperoleh niai  tinggi dan standard, siswa 

yang  memperoleh  nilai  rendah  merasa  kesulitan  ketika  belajar  dengan  teknik  yang 

peneliti  gunakan.  Siswa  tersebut merasa bahwa penggunaan  teknik pemetaan pikiran 

dengan media foto belum bisa menghilangkan rasa canggung atau malu saat bercerita. 

Hal  ini  dikarenakan  siswa  masih mempunyai  gangguan  kecemasan  dalam  berbicara. 

Siswa masih belum bisa menguasai diri ketika tampil bercerita di depan teman sendiri. 

  Berdasarkan  dua  jenis  tanggapan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  belum 

semua siswa menerima pembelajaran bercerita menggunakan teknik pemetaan pikiran 

pada  siklus  I.  Masih  ada  siswa  yang  merasa  kesulitan  ketika  menggunakan  teknik 

tersebut. Hal  ini dikarenakan belum  semua  siswa menguasai  teknik pemetaan pikiran 

pada  pembelajaran  siklus  I.  Namun,  teknik  pemetaan  pikiran  dengan media  foto  ini 

mendapat respon yang positif oleh sebagian siswa yang yang  lain. Teknik  ini membuat 

pembelajaran menjadi mudah dan menyenangkan.  

  Selanjutnya adalah mengenai tingkat kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Siswa 

yang  memperoleh  nilai  tinggi  berpendapat  bahwa  tidak  ada  kesulitan  berarti  saat 
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pembelajaran  bercerita  menggunakan  peta  pikiran.  Mulai  dari  proses  persiapan 

bercerita  dengan mengamati  foto  dan membuat  peta  pikiran,  hingga  tampil  praktik 

bercerita, semuanya berjalan lancar. Namun, siswa merasa kesulitan jika peristiwa pada 

foto  yang  diamati  masih  asing  atau  belum  pernah  dilihat  dan  dialami  siswa  secara 

langsung. Oleh  karena  itu,  saat  pembagian  foto,  terdapat  beberapa  siswa  yang  ingin 

menukar foto yang didapatnya dengan foto yang lain. hal ini karena peristiwa dalam foto 

tersebut tidak sesuai dengan pengalaman siswa. 

  Siswa  yang  memperoleh  nilai  rendah  mengatakan  bahwa  penyebab  siswa 

tersebut  sulit  dalam  bercerita  adalah  adanya  rasa  grogi,  malu,  serta  takut  apabila 

berbicara di muka umum. Alasan yang  lain adalah siswa enggan untuk tampil bercerita 

karena  belum menguasai materi.  Padahal  sebenarnya  siswa  sudah  punya  topik  cerita 

yang  akan  disampaikan.  Namun,  siswa  takut  tampil  karena  ceritanya  belum  tertata 

dengan susunan yang runtut.       

  Kemudian  siswa  yang mendapat nilai  rata‐rata  berpendapat  bahwa  penyebab 

kesulitan  saat  tampil  bercerita  adalah  karena  unsur‐unsur  pokok  jalan  cerita  belum 

tertata rapi dalam peta pikiran yang  ia buat. Hal  ini karena waktu yang diberikan guru 

masih sangat terbatas sehingga peta pikiran yang dibuat masih kurang baik. Selain  itu, 

waktu yang berikan untuk membuat peta pikiran perlu ditambah  lagi agar peta pikiran 

yang dibuat telah selesai dengan baik. 

  Kemudian,  pendapat  siswa  tentang  perbedaan  pembelajaran  bercerita 

menggunakan  teknik  pmetaan  pikiran  dengan  media  foto  dengan  pembelajaran 

bercerita sebelum menggunakan teknik tersebut, ketiga siswa yang menjadi perwakilan 

subjek  penelitian  memberikan  pendapat  yang  sama.  Mereka  berpendapat  bahwa 
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penggunaan  teknik pemetaan pikiran  sangat membantu mereka  saat  tampil bercerita. 

Menurut mereka  teknik  pemetaan  pikiran  dengan media  foto  ini  sangat membantu 

mulai dari menentukan topik cerita, menyusun alur cerita, hingga saat tampil bercerita. 

Ketika  tampil  bercerita  siswa  merasa  sangat  mudah  mengungkapkan  cerita  yang 

terekam dalam pikirannya. Cerita mengalir begitu saja saat mereka mulai bercerita. 

 

3) Hasil Jurnal Siswa 

  Jurnal  siswa  memuat  ungkapan  perasaan  siswa  tentang  kesan  atau  kritikan 

terhadap pembelajaran bercerita yang telah diikuti. Dari keseluruhan siswa yang mengisi 

jurnal,  hampir  semua  siswa  menyatakan  senang  mengikuti  pembelajaran  bercerita. 

Menurut mereka,  teknik  ini  sangat membantu dalam  pembelajaran  bercerita.  Selama 

ini,  di  sekolah  tersebut  belum  pernah menggunakan  teknik  pemetaan  pikiran  dengan 

media foto. Teknik ini menjadi pembelajaran yang baru dan tidak membosankan. 

  Dari  37  siswa  yang  mengikuti  pembelajaran  berbicara,  sejumlah  18  siswa 

menyatakan tidak mengalami kesulitan pada saat pembelajaran bercerita menggunakan 

teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto.  Mereka  mengaku  senang  dan  dapat 

mengikuti  proses  pembelajaran  dengan  lancar.  Hanya  saja  mereka  masih  belum 

sepenuhnya menguasai teknik berbicara dengan baik saat tampil, sehingga masih perlu 

banyak  latihan.  Sementara  itu,  terdapat  12  siswa menyatakan masih  kesulitan  dalam 

membuat  peta  pikiran  karena  belum  begitu  paham  cara membuatnya.  Kemudian,  7 

siswa menyatakan masih mengalami kesulitan karena masih grogi dan malu saat tampil 

di depan teman‐temannya. 
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  Selanjutnya, mengenai  pengaruh  penggunaan  teknik  pemetaan  pikiran  dalam 

pembelajaran bercerita, sebagian besar siswa menyatakan teknik  ini sangat membantu 

mereka  dalam  bercerita.  Ketika menyusun  cerita  dengan  cara membuat  peta  pikiran, 

siswa  mengaku  sangat  mudah  mengingat  dan  menemukan  ide‐ide  cerita  dari 

pengalamannya. Bahkan banyak  siswa yang  sebelumnya  sangat  sulit menyusun  cerita, 

namun  setelah  mencoba  membuat  petapikiran,  ide‐idenya  begitu  mudah  mengalir 

bersama coretan gambar simbol  dan tulisan warna‐warni.  

  Mengenai cara mengajar peneliti, sebagian besar menyatakan sudah cukup baik. 

Materi  yang disampaikan dapat dicerna dengan baik. Hanya  saja  karena  keterbatasan 

waktu  pelajaran,  kadangkala  penyampaian materi  terlalu  cepat.  Selain  itu,  ada  juga 

sebagian siswa yang menyatakan cara mengajar peneliti masih kurang menarik. Peneliti 

belum menyampaikan materi dengan atraktif. Mereka juga menyatakan bahwa peneliti 

masih  kurang  tegas  dalam  mengajar.  Saat  mengajar  kadangkala  peneliti  terlalu 

kompromistis dengan siswa sehingga terkesan kurang tegas. 

   

4) Hasil Jurnal Guru 

  Hasil  jurnal guru pada siklus  I  ini menunjukkan bahwa pada awal pembelajaran 

suasana kelas relatif kondusif. Hal ini sangat berpengaruh dengan kesiapan siswa. Hanya 

dengan memberikan  sedikit  dialog  dan  cerita  pembuka  saja,  sebagian  siswa  di  kelas 

sudah dapat  terkondisikan untuk mengikuti pembelajaran. Hanya  saja, masih  terdapat 

beberapa  siswa  putra  yang  duduk  di  bangku  bagian  belakang  berperilaku  gaduh  dan 

cendrung  mencari  perhatian  siswa  lainnya.  Namun,  guru  berusaha  menenangkan 

beberapa siswa tersebut dengan tetap menjalin komunikasi dengan mereka.  
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  Di  awal  pembelajaran,  guru mulai menunjukkan media  foto  berupa  foto‐foto 

peristiwa  untuk memulai  pembelajaran  bercerita.  Terlihat  siswa  saling  berebut  untuk 

melihat  gambar.  Antusias  siswa  cukup  tinggi.  Beberapa  siswa  yang  sebelumnya  lebih 

suka  membuat  keributan  mulai  tertarik  dan  mengikuti  pembelajaran  lebih  serius. 

Keaktifan siswa terlihat cukup baik. 

  Selanjutnya,  guru  mulai  mengajarkan  siswa  bagaiamana  langkah‐langkah 

persiapan bercerita menggunakan  teknik pemetaan pikiran dengan media  foto. Secara 

umum,  siswa  cukup  senang  dengan  teknik  ini.  Sebelumnya  siswa  belum  pernah 

menjumpai  teknik  seperti  ini.  Meskipun  masih  terlihat  beberapa  siswa  mengalami 

kesulitan  di  sana‐sini,  namun  sering  berjalannya  waktu  siswa  dapat memahami  dan 

melaksanakan  teknik  tersebut. Bahkan, dari  suasana kelas  terlihat bahwa  siswa  cukup 

menikmati  pembelajaran.  Tidak  banyak  kegaduhan  terjadi  di  dalam  kelas.  Masing‐

masing siswa sibuk menyelesaikan tuasnya masing‐masing. 

  Selang  beberapa  waktu  kemudian,  para  siswa  terlihat  telah  menyelesaikan 

pembuatan  peta  pikiran.  Sesuai  dengan  langkah‐langkah  teknik  pemetaan  pikiran 

dengan  media  foto  ini,  siswa  mulai  berlatih  bercerita  dalam  kelompoknya  masing‐

masing. Terlihat siswa saling mengomentari peta pikiran hasil buatan mereka. Beberapa 

siswa  cukup  bangga  dengan  hasil  karyanya.  Siswa  berlatih  cukup  serius  di  hadapan 

teman satu kelompoknya. Namun, sebagian siswa masih terlihat takut dan malu untuk 

tampil bercerita. 

  Pembelajaran  bercerita menggunakan  teknik  pemetaan  pikiran  dengan media 

foto pada siklus I ini berjalan cukup lancar. Secara umum, siswa telah memahami fungsi 

dan manfaat peta pikiran dalam membantu  tampil bercerita. Hanya  saja  siswa masih 
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perlu mendapatkan pengulangan materi pembuatan peta pikiran. Hal ini dilakukan agar 

siswa lebih baik lagi dalam membuat peta pikiran. 

 

5) Refleksi 

  Pembelajaran pada siklus I ini cukup baik. Hasil tes keterampilan bercerita siswa 

pada  siklus  I  lebih  baik  dari  pada  prasiklus.  Pembelajaran  bercerita  dengan 

menggunakan  teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto  dapat  meningkatkan 

keterampilan  bercerita  siswa.  Hasil  tes  keterampilan  bercerita  siswa  pada  siklus  I 

termasuk dalam kategori cukup. Namun, nilai siswa masih di bawah KKM. Oleh karena 

itu,  masih  perlu  dilakukan  tindakan  pada  siklus  berikutnya  agar  nilai  keterampilan 

bercerita siswa dapat mencapai KKM.  Pada  masing‐masing  aspek  penilaian  siklus  I 

sudah mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan prasiklus. Akan tetapi, nilai 

rata‐rata siswa kelas VII‐F masih di bawah Kriteria ketuntasan Minimal, yaitu 6,7. Agar 

nilai rata‐rata kelas siswa kelas VII‐F dapat mencapai 6,7 perlu dilakukan perbaikan pada 

siklus II. Perbaikan yang dilakukan berdasarkan observasi, wawancara, serta jurnal yang 

memberikan masukan kepada peneliti. Perbaikan‐perbaikan tersebut meliputi perbaikan 

media, perbaikan cara mengajar peneliti, dan penambahan alokasi  waktu untuk latihan 

bercerita. 

  Perbaikan  media  berupa  penggantian  foto  yang  gambarnya  kurang  sesuai 

dengan  pengalaman  sehari‐hari  siswa. Misalnya,  foto  yang  berisi  gambar  orang  naik 

becak.  Foto  tersebut merupakan  foto  yang  kurang  sesuai dengan pengalaman  sehari‐

hari siswa MTs Al Asror yang secara geografis berada di daerah Kecamatan Gunungpati. 

Peristiwa  dalam  foto  tersebut  kurang  sesuai  dengan  konteks masyarakat Gunungpati 
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yang dalam kehidupan sehari‐harinya tidak menggunakan alat transportasi  jenis becak. 

Becak  tidak  pernah  dijumpai  di  daerah  Gunungpati  sehingga  siswa  tidak mempunyai 

pengalaman  yang  serupa  dengan  foto  tersebut.  Oleh  karena  itu,  media  foto  harus 

diganti  dengan  foto  lain  yang  berisi  gambar  atau  peristiwa  yang  akarab  atau  dekat 

dengan kehidupan sehari‐hari siswa. 

  Selain  perbaikan  media,  perbaikan  juga  perlu  dilakukan  pada  cara mengajar 

peneliti. Berdasarkan masukan siswa pada lembar jurnal siswa, terdapat beberapa siswa 

yang merasa bahwa cara mengajar peneliti kurang tegas. Peneliti terlalu banyak bersikap 

kompromistis  dengan  kemauan  siswa  sehingga  siswa  seringkali  ramai  karena  punya 

keinginan bermacam‐macam. Akibatnya perhatian siswa saat pembelajaran berlangsung 

menjadi kurang  fokus. Oleh karena  itu, peneliti perlu memikirkan  segala kemungkinan 

yang mungkin  terjadi  saat pembelajaran berlangsung untuk mengantisipasi  hambatan 

tersebut.  Untuk  mengantisipasi  hambatan  tersebut,  peneliti  akan  berinteraksi  lebih 

dekat  dengan  siswa  saat  pembelajaran  berlangsung.  Siswa  yang  seringkali  ramai  saat 

pembelajaran berlangsung cenderung akan berubah ketika didekati guru. Di samping itu, 

guru akan lebih mudah membantu jika siswa tersebut ternyata mengalami kesulitan. 

  Perbaikan  juga  dilakukan  dengan  mengalokasikan  waktu  lebih  lama  untuk 

persiapan dan  latihan bercerita.  Pada  pembelajaran  siklus  I, waktu banyak digunakan 

untuk membahas materi  dasar‐dasar  keterampilan  berbicara  dan mengajarkan  siswa 

membuat peta pikiran. Teknik pemetaan pikiran merupakan teknik yang masih baru bagi 

siswa dan belum pernah diterapkan di sekolah. Untuk  itu, alokasi waktu pembelajaran 

bercerita perlu lebih diefektifkan lagi agar alokasi untuk persiapan dan latihan bercerita 

dapat lebih banyak. Untuk mengefektifkan waktu, maka pada pembelajaran selanjutnya, 
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guru  cukup  mengulas  materi‐materi  penting  yang  belum  dipahami  siswa  saja. 

Selanjutnya,  penyampaian  materi  cukup    disisipkan  disela‐sela  pembelajaran  saat 

terdapat siswa yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, maka waktu untuk  latihan 

praktik bercerita untuk siswa dapat lebih lama. 

  Hasil Penelitian Siklus II 

  Tindakan  siklus  II  ini  merupakan  upaya  untuk  meningkatkan  keterampilan 

bercerita yang sudah diperoleh siswa pada siklus I. Perbaikan yang dilakukan pada siklus 

II  yaitu  dengan mengganti media  foto  yang  kurang  sesuai  dengan  pengalaman  siswa 

sehari‐hari,  melakukan  perencanaan  dan  persiapan  pembelajaran  lebih matang  agar 

guru  (peneliti) dapat bersikap  tegas dan meyakinkan  saat mengajar, dan mengalokasi 

waktu  lebih  banyak  untuk  praktik  bercerita  siswa.  Hasil  penelitian  siklus  II  ini  dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini. 

 

4.1.3.1 Hasil Tes  

  Penilaian pada siklus  II menggunakan aspek‐aspek penilaian yang sama dengan 

siklus  I  dan  prasiklus.  Namun,  pembelajaran  pada  siklus  ini  masing‐masing    siswa 

menggunakan  foto  yang  berbeda  dengan  siklus  I.  Dengan  demikian  siwa mempunyai 

topik  cerita  yang berbeda pula dengan  siklus  I. Perolehan nilai  siswa pada  siklus  II  ini 

dapat dilihat dalam tabel 16 berikut ini. 
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Tabel 16. Nilai Keterampilan Bercerita pada Siklus II 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

37
2580

 

= 69,73 

2.  74 - 84 Baik 8 615,85 21,62 % 

3.  60 - 74 Cukup 24 1669,98 64,87 % 

4.  0 - 59 Kurang 5 294,17 13,51 % 

 Jumlah 37 2580 100 % 

 

Secara umum, nilai rata‐rata siswa dalam pembelajaran bercerita pada siklus II termasuk 

dalam kategori cukup. Perolehan nilai rata‐rata siswa pada siklus II ini meningkat sebesar  

7,07 poin atau 11,28 % dari siklus I yaitu 62,66. Sebagian besar siswa memperoleh nilai 

dalam kategori  cukup yaitu  sebanyak 24  siswa atau 64,87 % dari  jumlah keseluruhan. 

Kemudian delapan orang siswa (21,62 %) termasuk dalam kategori baik, dan sisanya lima 

orang siswa (13,51 %) termasuk dalam kategori kurang. 

 

1) Aspek Keruntutan Cerita 

  Nilai  rata‐rata  siswa pada aspek  keruntutan  cerita dapat dilihat pada  tabel 20 

berikut ini. 
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Tabel 17. Nilai Aspek Keruntutan Cerita pada Siklus II 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

 

37
2650

 

= 71,62 

2.  74 - 84 Baik 16 1225 43,24 % 

3.  60 - 74 Cukup 21 1425 56,76 % 

4.  0 - 59 Kurang - - - 

 Jumlah 37 2650 100 % 

 

Pada aspek keruntutan cerita sudah tidak terdapat siswa yang memperoleh nilai dalam 

kategori  kurang.  Dari  keseluruhan  siswa,  sebanyak  21  siswa  atau  56,76 %  tergolong 

kategori  cukup.  Sementara  itu,  sisanya  16 orang  siswa  termasuk dalam  kategori baik. 

Nilai  rata‐rata  siswa pada  aspek  ini  telah meningkat 7,94 % dari nilai  siklus  I menjadi 

71,62.  

2) Aspek Kenyaringan Suara 

  Nilai  rata‐rata  siswa  pada  aspek  kenyaringan  suara  disajikan  pada  tabel  21 

berikut ini. 
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Tabel 18. Nilai Aspek Kenyaringan Suara pada Siklus II 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

37
2755

 

= 74,46 

2.  74 - 84 Baik 27 2285 72,98 % 

3.  60 - 74 Cukup 10 470 27,02 % 

4.  0 - 59 Kurang - - - 

 Jumlah 37 2755 100 % 

 

Pada  siklus  II  ini  10  orang  siswa  termasuk  dalam  kategori  cukup,  yaitu  27,02 %  dari 

jumlah keseluruhan siswa. Sementara  itu, 27 orang siswa atau 72,98 % telah mencapai 

kategori baik. Rata‐rata nilai siswa untuk aspek  ini adalah 74,46. dibandingkan dengan 

siklus  I  rata‐rata  nilai  siswa  aspek  kenyaringan  suara  meningkat  13,85  %.  Jika 

sebelumnya  pada  siklus  I  terdapat  11  orang  siswa  termasuk  dalam  kategori  kurang, 

maka pada siklus  II  ini sudah  tidak ada.  Jumlah kategori menurun dari 14 pada siklus  I 

menjadi  10  pada  siklus  II.  Penurunan  itu  terjadi  karena  adanya  peningkatan  pada 

kategori baik, yaitu meningkat dari yang semula 12 menjadi 27 siswa. 

 

3) Aspek Ketepatan Ucapan 

  Nilai rata‐rata siswa pada aspek ketepatan ucapan dapat dilihat pada tabel 22 

berikut ini. 
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Tabel 19. Nilai Aspek Ketepatan Ucapan pada Siklus II 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

37
2545

 

= 68,78 

2.  74 - 84 Baik 12 905 32,43 % 

3.  60 - 74 Cukup 23 1535 62,16 % 

4.  0 - 59 Kurang 2 105 5,41 % 

 Jumlah 37 2545 100 % 

 

Pada  siklus  II  ini  terdapat  dua  siswa  (5,41  %)  yang  perolehan  nilai  aspek  ketepatan 

ucapannya  termasuk  kategori  kurang,  sejumlah  23  (62,16 %)  siswa  lainnya  termasuk 

dalam  kategori  cukup, dan  sisanya 12  siswa  (32,43)  termasuk  kategori baik. Rata‐rata 

nilai siswa untuk aspek ketepatan ucapan pada siklus II adalah 68,78. Dengan demikian 

rata‐rata  siswa mengalami peningkatan  sebanyak 7,84 %. Meningkat  sebanyak 5 poin 

dari siklus I yaitu 63,78.  

 

4) Aspek Ketepatan Intonasi 

  Hasil perolehan siswa dalam aspek ketepatan intonasi dapat dilihat pada tabel 

23 berikut ini. 
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Tabel 20. Nilai Aspek Ketepatan Intonasi pada Siklus II 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

37
2500

 

= 67,57 

2.  74 - 84 Baik 11 845 29,73 % 

3.  60 - 74 Cukup 22 1440 59,46 % 

4.  0 - 59 Kurang 4 215 10,81 % 

 Jumlah 37 2500 100 % 

 

Perolehan  siswa  aspek  ketepatan  intonasi  pada  siklus  II  ini memngalami  peningkatan 

9,18 % dari siklus sebelumnya, yaitu meningkat dari 61,89 menjadi 67,57. Kategori nilai 

siswa yang semula pada siklus I yaitu 31, 4, dan 2 untuk masing‐masing kategori kurang, 

cukup, dan baik, maka pada siklus II ini mengalami perubahan positif menjadi 4, 22, dan 

11 untuk masing‐masing kategori yang sama. 

5) Aspek Ketepatan Gestur 

Tabel 24 berikut ini berisi hasil perolehan siswa pada aspek ketepatan gestur. 

Tabel 21. Nilai Aspek Ketepatan Gestur pada Siklus II  

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

 

37
1510

 

= 67,84 

2.  74 - 84 Baik 8 605 21,62 % 

3.  60 - 74 Cukup 25 1695 67,57 % 

4.  0 - 59 Kurang 4 210 10,81 % 

 Jumlah 37  100 % 
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Pada  siklus  II  rata‐rata hasil perolehan nilai  siswa  adalah 67,84. dibandingkan dengan 

siklus  sebelumnya  nilai  rata‐rata  pada  siklus  ini  telah  meningkat  sebanyak13,58  %. 

Sebanyak  empat  orang  siswa  masih  menempati  kategori  kurang  atau  10,81  %  dari 

jumalah  keseluruhan  siswa.  Kemudian  25  orang  siswa  (67,57 %) menempati  kategori 

cukup, dan sisanya delapan orang siswa telah mencapai kategori baik. 

6) Aspek Ketepatan Mimik 

  Hasil  perolehan  nilai  siswa  pada  aspek  ketepatan mimik  dapat  dilihat  pada 

tabel 25 berikut ini. 

Tabel 22. Nilai Aspek Ketepatan Mimik pada Siklus II 

No Rentang 
Nilai Kategori Frekuensi Jumlah 

Nilai Persentase Nilai Rata-
rata 

1.  85 -100 Sangat Baik - - - 

 

37
2520

 

= 68,11 

2.  74 - 84 Baik 8 625 21,62 % 

3.  60 - 74 Cukup 26 1735 70,27 % 

4.  0 - 59 Kurang 3 160 8,11 % 

 Jumlah 37 2520 100 % 

 

Dari  tabel  di  atas  tampak  bahwa  rata‐rata  nilai  siswa  pada  aspek  ketepatan  mimik 

adalah 68,11. Dibandingkan siklus I rata‐rata nilai siklus II mengalami peningkatan 15,87 

%. Secara keseluruhan kategori nilai perolehan nilai siswa aspek ketepatan mimik pada 

siklus  ini  masing‐masing  secara  berturut‐turut  dari  kategori  kurang,  cukup  dan  baik 

adalah ditempati oleh tiga, 26, dan delapan orang siswa.  
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Perbandingan  nilai  rata‐rata  siswa  setiap  aspek  pada  siklus  II  ini  dapat  dilihat 

pada diagram 3 berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. Nilai Rata‐rata Keterampilan Bercerita Siklus II 

Dari  diagram  3  tersebut  tampak  bahwa  aspek  kenyaringan  suara  menempati  posisi 

tertinggi  dengan  nilai  74,46.  Selanjutnya,  nilai  tertinggi  kedua  ditempati  oleh  aspek 

keruntutan  cerita  dengan  nilai  71,62.    Aspek  ketepatan  ucapan  dengan  nilai  68,78 

menempati urutan ketiga. Berikutnya secara berturut‐turut dari posisi tinggi ke rendah 

adalah  aspek  ketepatan mimik 68,11,  ketepatan  gestur 67,84, dan  ketepatan  intonasi 

67,57. 

  Berdasarkan  uraian  hasil  tes  siklus  II  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa 

pembelajaran bercerita menggunakan teknik pemetaan pikiran dengan media foto pada 

siklus  II  ini  mengalami  peningkatan.    Nilai  rata‐rata  keterampilan  bercerita  siswa 

mengalami peningkatan 11,28 % dari siklus I, yaitu meningkat dari 62,66 menjadi 69,73 
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pada siklus II. Dengan demikian, nilai rata‐rata keterampilan bercerita siswa pada siklus 

II telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 6,7.  

 

4.1.3.2 Hasil Nontes  

  Penelitian  siklus  II  tidak  hanya menggunakan  instrumen  tes  saja,  tetapi  juga 

menggunakan instrumen nontes. Pada penelitian siklus II instrumen nontes masih sama 

dengan penelitian siklus I, yaitu meliputi observasi, wawancara, dan  jurnal.  

1) Hasil Observasi 

Seluruh aktivitas siswa selama proses pembelajaran siklus  II terekam pada saat 

dilakukan observasi. Aspek pengamatan siklus II pada penelitian ini masih sama dengan 

siklus  I.  Aspek‐aspek  tersebut  meliputi:  (1)  perhatian  serta  antusias  siswa  terhadap 

penjelasan guru; (2) keaktifan siswa dalam kegiatan pemetaan pikiran; (3) respon siswa 

terhadap  teknik  yang  digunakan  peneliti;  (4)  keaktifan  siswa  dalam  bertanya  dan 

mejawab pertanyaan; (5) keseriusan sikap siswa. Kolom pada  lembar observasi masing‐

masing aspek diisi dengan huruf A (sangat baik), B (baik), C (cukup baik), atau D (kurang). 

Secara  keseluruhan,  hasil  observasi    pada  siklus  I  dapat  dilihat  pada  tabel  26 

berikut ini. 
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Tabel 23. Hasil Observasi Pembelajaran Bercerita Siklus II 

Aspek 
Hasil Pengamatan 

Skor A B C D 
Jml % Jml % Jml % Jml % 

1 9 24,32  15 40,54  9 24,32  4 10,81  144 

2 10 27,02  18 48,65  6 16,22  3 8,11  146 

3 9 24,32  19 51,35  6 16,22  3 8,11  145 

4 5 13,51  5 13,51  16 43,24 11 29,73  115 

5 12 32,43  9 24,32  13 35,14  3 8,11  141 

Jumlah  691 

 

Berdasarkan  tabel  26  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  perhatian  dan  antusias  siswa 

terhadap  penjelasan  guru  sudah  baik.  Terdapat  sembilan  siswa  (24,32  %) 

memperhatikan  dengan  sangat  baik,  15  siswa  (40,54 %)  baik,  dan  9  siswa  (24,32 %) 

cukup  baik.  Hanya  ada  empat  siswa  (10,81  %)  yang  masih  kurang  memperhatikan 

penjelasan guru.  

  Selanjutnya  aspek  observasi  kedua, mengenai  keaktifan  siswa  dalam  kegiatan 

pembuatan peta pikiran. Terdapat 10 siswa (27 %) sangat aktif dalam pembuatan peta 

pikiran. Selebihnya terdapat 18 siswa (48,65 %) aktif, 6 siswa (16,22 %) cukup aktif, dan 

tiga siswa (8,11) masih kurang aktif. 

  Aspek  observasi  ketiga  adalah  respon  siswa  terhadap  teknik  yang  digunakan 

peneliti.  Terdapat  sembilan  siswa  (24,32  %) merespon  sangat  baik  teknik  pemetaan 

pikiran dengan media foto yang diterapkan. Kemudian, sebanyak siswa 19 siswa (51,35 

%) merespon baik, enam (16,22 %) merespon cukup baik, dan tiga siswa (13,51 %) masih 

kurang dalam merespon teknik yang peneliti gunakan. 
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  Sementara  itu,  pada  aspek    keaktifan  siswa  dalam  bertanya  dan  menjawab 

pertanyaan, masih  terlihat  paling  rendah  dibandingkan  aspek  yang  lain.  Terdapat  11 

siswa  (29,73 %) masih  kurang  aktif.  Sebanyak  lima  siswa  (13,51 %)  sangat  aktif,  lima 

siswa (13,51 %) aktif, dan 16 siswa (43,24 %) cukup aktif. 

  Aspek observasi yang  terakhir adalah keseriusan  sikap  siswa dalam melakukan 

segala  aktivitas  dalam  pembelajaran  bercerita.  Terdapat  12  siswa  (32,43  %)  terlihat 

sangat  serius dalam mengikuti pembelajaran bercerita. Selanjutnya, 9  siswa  (24,32 %) 

serius mengikuti pembelajaran, 13 siswa (35,14 %) cukup serius, dan tiga siswa (8,11 %) 

masih kurang serius dalam mengikuti pembelajaran bercerita pada siklus II.    

 

2) Hasil Wawancara 

  Pada  siklus  II wawancara  dilakukan  di  dalam  kelas  pada  saat  setelah  siswa 

praktik  bercerita,  yaitu  di  sela‐sela waktu mengisi  lembar  junal. Wawancara  siklus  II 

masih sama dengan siklus I, dilakukan kepada siswa yang memperoleh nilai paling tinggi, 

siswa yang memperoleh nilai paling rendah, dan siswa yang memperoleh nilai standar, 

yang peneliti anggap mewakili subjek penelitian. Ketiga siswa tersebut adalah siswa yang 

sama dengan yang diwawancarai pada siklus I. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui 

perkembangan yang mereka alami selama pembelajaran bercerita menggunakan teknik 

pemetaan  pikiran  dengan media  foto.  Aspek  yang  ditanyakan  dalam  wawancara  ini 

masih  sama  dengan  siklus  I,  meliputi  perasaan  siswa  selama  menerima  materi 

pembelajaran bercerita, penyebab kesulitan siswa dalam bercerita, kesan dan pendapat 

siswa tentang penggunaan teknik pemetaan pikiran dengan media foto. 
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  Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap siswa yang memperoleh 

nilai  tertinggi,  menunjukkan  bahwa  siswa  tersebut  tidak  mengalami  kesulitan  saat 

mengikuti  pembelajaran  menggunakan  teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto. 

Siswa mengaku  sangat  terbantu  dengan  adanya  teknik  tersebut.  Pembelajaran  terasa 

mudah dan menyenangkan. Dengan membuat peta pikiran,  siswa dapat menuangkan 

banyak cerita yang masih berkesan.  

  Sementara  itu,  siswa  yang  memperoleh  nilai  standar  mengaku  semakin 

meningkat  keterampilannya  dengan   menggunakan  teknik  pemetaan  pikiran  dengan 

media  foto. Meskipun  pada  siklus  I  siswa  sudah  cukup  senang  dan  terbantu  dengan 

adanya  teknik  tersebut,  namun  keterampilannya  dalam membuat  peta  pikiran masih 

kurang begitu baik. Akan tetapi pada siklus  II kemmapuan membuat peta pikiran siswa 

sudah semakin baik, sehingga sangat menunjang ketika tampil bercerita. 

  Kemudian,  siswa  yang  memperoleh  nilai  rendah  ketika  diwawancarai 

menyatakan  sudah mulai menyukai  teknik pemetaan pikiran dengan media  foto. Pada 

mulanya  saat  siklus  I  ia masih  belum  begitu menerima  teknik  yang  peneliti  gunakan 

karena masih belum bisa menghilangkan  rasa cemas dan grogi saat berbicara di muka 

umum. Namun pada  siklus  II hambatan   kecemasan berbicara  sudah mulai berkurang. 

Hal  ini karena peneliti begitu menekankan pentingnya keberanian dalam pembelajaran 

berbicara saat materi siklus II. Peneliti berusaha memotivasi siswa agar tidak perlu takut 

dan  grogi  saat  tampil  bercerita.  Selain  itu,  peneliti  juga  berusaha  senantiasa 

menciptakan  suasana  yang  seakrab  mungkin  dengan  siswa  ketika  pembelajaran 

berlangsung. 
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  Berdasarkan  analisis  data,  disimpulkan  bahwa  siswa  senang  mengikuti 

pembelajaran  menggunakan  teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto.  Semua 

kategori  nilai  sudah  dapat  menerima  pengggunaan  teknik  ini.  Selain menyenangkan 

teknik ini sangat membantu siswa dalam pembelajaran bercerita. 

  Mengenai  tingkat  kesulitan yang dihadapi  siswa,  siswa yang memperoleh nilai 

tinggi meyatakan  tidak ada kesulitan berarti  selama mengikuti pembelajaran bercerita 

pada siklusII. Siswa tersebut menyatakan bahwa pada siklus II ini ia sudah mulai terbiasa 

menggunakan  teknik  tersebut,  sehingga  pembelajaran  pada  siklus  II  dapat  ia  lalui 

dengan sangat mudah. Selain itu, dengan ditambahnya waktu dan disesuaikannya media 

foto dengan  konteks  kehidupan  siswa, pembelajaran bercerita menjadi  sangat mudah 

dan menyenangkan. 

  Tidak jauh berbeda dengan pendapat siswa yang memperoleh nilai tinggi, siswa 

yang  memperoleh  nilai  standar  menyatakan  tidak  mengalami  kesulitan  yang  berarti 

selama  mengikuti  pembelajaran  bercerita.  Meskipun  perolehan  nilai  masih  standar, 

tetapi  selama pembelajaran  ia begitu menaikmati  suasana yang menyenangkan. Kalau 

pun ada sedikit kesulitan saat menyusun alur cerita, siswa dapat mengatasinya dengan 

mendiskusikannya bersama‐sama teman sekelompok. 

  Selanjutnya,    siswa  yang  memperoleh  nilai  rendah  pada  siklus  II  ini  telah 

mengalami  peningkatan  dibandingkan  siklus  I.  Sebelumnya  siswa  merasa  kesulitan 

karena faktor kecemasan berbicara atau demam panggung. Namun, pada siklus II siswa 

sudah mulai berani  tampil di depan  teman‐temannya. Suasana yang akarab dan dekat 

baik anatar siswa maupun antara siswa dengan peneliti membuat siswa semakin berani 

dan  tidak minder  lagi. Meskipun di  sela‐sela penampilan  siswa  terdapat  sendau gurau 
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dan  saling  mengejek,  tetapi  tidak  mengurangi  keseriusan  siswa  dalam  mengikuti 

pembelajaran.   

  Mengenai  perbedaan  pembelajaran  bercerita menggunakan  teknik  pemetaan 

pikiran pada siklus I dan siklus II, ketiga perwakilan subjek penelitian menjawab hampir 

sama.  Pada  pembelajaran  siklus  II  ini  siswa  dapat  mengikutinya  dengan  lebih  baik. 

Mulanya pada siklus I masih terdapat siswa yang masih kesulitan membuat peta pikiran, 

yaitu  siswa  yang  memperoleh  nilai  rendah.  Namun  setelah  dilakukan  perbaikan 

pembelajaran  pada  siklus  II,  siswa  sudah  mulai  memahami  pembelajaran  bercerita 

menggunaka  teknik  ini.  Misalnya  adalah  dengan  penambahan  alokasi  waktu  pada 

pembuatan  peta  pikiran  dan  latihan  bercerita,  siswa menjadi  lebih maksimal  optimal 

saat tampil bercerita.  

  Dari hasil wawancara  yang peneliti  lakukan pada  ketiga  siswa  tersebut, dapat 

disimpulkan  bahwa  pembelajaran  pada  siklus  II  lebih  baik  dari  pembelajaran  siklus  I. 

Tahapan persiapan untuk  tampil bercerita  secara umum  telah dilakukan  siswa dengan 

baik. Media foto yang digunakan telah menyesuaikan dengan konteks kehidupan siswa 

sehingga  siswa  mudah  untuk  menentukan  topik  cerita  dan  menyusun  alurnya. 

Efektivitas waktu  pada  pembelajaran  siklus  II memberi  kesempatan  yang  cukup  bagi 

siswa untuk memaksimalkan penampilan berceritanya.   
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3) Hasil Jurnal Siswa 

  Jurnal siswa yang digunakan pada siklus II masih sama dengan jurnal siswa pada 

siklus  I,  yaitu  memuat  beberapa  pertanyaan  mengenai  tanggapan  siswa  terhadap 

pembelajaran bercerita menggunakan teknik pemetaan pikiran. Pertenyaan‐pertanyaan 

tersebut  meliputi  perasaan  siswa  selama  mengikuti  pembelajaran,  perkembangan 

keterampilan bercerita siswa pada siklus II, serta saran‐saran mereka terhadap peneliti. 

  Pada  siklus  II  ini,  hasil  jurnal  siswa menunjukkan  sebagian  besar  siswa,  yaitu 

sejumlah  23  siswa  tidak mengalami  kesulitan  dalam  pembelajaran  bercerita. Mereka 

beralasan bahwa penggunaan peta pikiran  telah banyak membantu mereka mengatasi 

berbagai  kesulitan.  Kesulitan  yang  paling  banyak  dialami  adalah  yaitu  kesulitan 

mengemukakan isi pikiran dalam bentuk kata‐kata ketika hendak menyusun alur cerita. 

Ketika  meraka  menggunakan  teknik  peta  pikiran,  kesulitan  tersebut  telah  banyak 

teratasi.  Dengan  kata  lain  peta  pikiran memberikan  kemudahan  kepada  siswa  untuk 

tampil bercerita. Di samping itu juga karena pembelajaran menggunakan teknik tersebut 

sangat menyenangkan dan berbeda dengan pembelajaran sebelumnya.  

  Kemudian,  terdapat  empat  siswa  yang  mengaku  sedikit  kesulitan  saat 

pembelajaran  bercerita.  Alasan  mareka  adalah  suasana  kelompok  kurang  kondusif 

karena  teman‐teman kelompoknya  sering berbuat gaduh dan  kurang  serius mengikuti 

pembelajaran. Selain  itu, kesulitan  siswa  juga karena kurangnya  rasa percaya diri  saat 

tampil  bercerita  yang  disebabkan materi  cerita  kurang menarik  dan  adanya  demam 

panggung saat tampil. 

  Selanjutnya,  terdapat  sepuluh  siswa  yang  mengaku  kesulitan  dengan 

pembelajaran  bercerita.  Terdapat  beberapa  alasan  yang  menyebabkan  kesulitan 
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tersebut.  Alasan  pertama  adalah  siswa  sulit menemukan  pengalaman  berkesan  yang 

akan  dijadikan  topik  cerita. Menurut mereka,  tidak  banyak  peristiwa  berkesan  yang 

masih ingat kronologis kejadiannya, sehingga mereka bingung menentukan topik cerita. 

Kemudian  alasan  kedua  adalah  siswa  masih  kesulitan  membuat  peta  pikiran. 

Berdasarkan pengmatan peneliti, kesulitan siswa membuat peta pikiran adalah karena 

siswa tersebut tidak bisa atau kurang begitu bagus dalam membuat gambar atau simbol‐

simbol  menarik.  Siswa  merasa  malu  atau  kurang  percaya  diri  untuk  membuat  peta 

pikiran  karena  hasilnya  kurang  menarik  dilihat.  Padahal  yang  dipentingkan  saat 

membuat peta pikiran adalah bagaimana siswa mengorganisasikan  ide menjadi sebuah 

simbol‐simbol  atau  gambar‐gambar  yang  dapat  memudahkan  siswa  untuk 

mengingatnya  kembali  saat  tampil bercerita.  Selanjutnya,  alasan  yang  terakhir  adalah 

siswa  masih  kurang  percaya  diri  atau  malu  dan  takut  untuk  tampil  bercerita.  Pada 

beberapa siswa memang sulit sekali untuk menghilangkan gejala demam panggung saat 

tampil berbicara di muka  teman‐temannya. Hal  ini membutuhkan penanganan  jangka 

panjang dengan memperbanyak latihan dan frekuensi tampil berbicara di muka umum. 

  Dari  hasil  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  teknik  pemetaan  pikiran 

pada  siklus  II memberikan  perubahan  positif  kepada  siswa  kelas  VII‐F MTs  Al  Asror 

Semarang. Hal itu terlihat pada siklus II sebagian besar siswa tidak mengalami kesulitan 

saat pembelajaran bercerita menggunakan teknik pemetaan pikiran. 

  Mengenai  perasaan  siswa  selama mengikuti  pembelajaran  bercerita  siklus  II, 

terdapat bermacam‐macam  jawaban. Sebagian besar siswa menyatakan sangat senang 

dengan pembelajaran bercerita menggunakan  teknik pemetaan pikiran dengan media 

foto.  Kemudian  beberapa  siswa  menyatakan  cukup  senang,  dan  ada  pula  yang 
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menyatakan  masih  bingung  dengan  pembelajaran  bercerita  menggunakan  teknik 

tersebut. 

  Kemudian, mengenai  tanggapan  siswa  terhadap penggunaan  teknik pemetaan 

pikiran  dengan  media  foto,  secara  umum  siswa  menyambut  positif  terhadap 

penggunaan  teknik  tersebut.  Dengan  penggunaan  teknik  tersebut  terjadi  perubahan 

positif  amat  signifikan  pada  sebagian  besar  siswa.  Teknik  ini  sangat membantu  siswa 

dalam mengatasi permasalahan yang dialami sebelum menggunakan teknik tersebut. 

  Selanjutnya, saran siswa terhadap peneliti adalah agar peneliti lebih menarik lagi 

saat  mengajar,  yaitu  dengan  menggunakan  humor‐humor  yang  mendidik.  Dengan 

demikian pembelajaran akan terasa lebih hidup dan tidak terkesan sepaneng. Selain itu, 

peneliti juga harus bisa bersikap tegas terhadap siswa yang kurang serius belajar.   

     

4) Hasil Jurnal Guru 

  Jurnal yang diisi guru pada siklus  II berisi pendapat mengenai seluruh kejadian 

yang dilihat dan dirasakan selama proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan jurnal 

guru  pada  siklus  II,  dapat  dilihat  bahwa  pembelajaran  bercerita menggunakan  teknik 

pemetaan pikiran dengan media foto menunjukkan hasil yang cukup maksimal.   

  Di  awal  pembelajaran  suasana  kelas  terlihat  cukup  kondusif.  Sebagian  besar 

siswa  sudah memahami  langkah‐langkah pembelajaran bercerita menggunakan  teknik 

pemetaan pikiran dengan media foto. Setelah guru mempersilakan siswa untuk memulai 

tugasnya,  siswa  langsung membentuk  kelompok  sesuai  dengan  pembelajaran  siklus  I. 

Selanjutnya, siswa mulai mengamati media foto yang bagikan, dan mulai menyusun alur 

cerita dengan membuat peta pikiran. Kemudian,  langkah terakhir yang dilakukan siswa 
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adalah  latihan bercerita secara individu, dan selanjutnya praktik bercerita menggunakan 

peta  pikiran  yang  sudah  selesai  dibuat  di  dalam  kelompok  secara  bergantian..  Pada 

tahap  ini, siswa mendapat alokasi waktu paling banyak sehingga dapat memaksimalkan 

hasil pembelajaran.  

  Mengenai  perkembangan  atau  peningkatan  keterampilan  siswa  pada  siklus  II, 

terlihat  adanya  perubahan  positif  dibandingkan  siklus  I.  Pada  siklus  II  ini  keberanian 

siswa  untuk  tampil meningkat  drastis.  Sikap  grogi,  takut  ataupun malu  ketika  tampil 

tidak  banyak  terlihat.  Selain  itu masing‐masing  aspek  penilaian menunjukkan  banyak 

peningkatan. Dari segi materi cerita yang ditampilkan, alur cerita semakin lengkap. 

  Kemudian, tentang respon siswa terhadap penggunaan teknik pemetaan pikiran 

dengan media foto pada siklus  II, terlihat bahwa siswa cukup senang selama mengikuti 

pembelajaran bercerita. Hal  tersebut  tampak dari antusiasme  siswa yang cukup bagus 

dalam mengikuti arahan dari guru, dan sebagian besar siswa terlihat sangat aktif dalam 

pembelajaran.  

 

5) Refleksi 

Pembelajaran  pada  siklus  II  ini  telah  peningkatan  cukup  signifikan.  Perbaikan 

pembelajaran  bercerita  pada  siklus  II  ini  telah meningkatkan  keterampilan  bercerita 

siswa menjadi  lebih  baik  dari  siklus  I.  Peningkatan  hasil  keterampilan  bercerita  siswa 

pada  siklus  II  telah mencapai  target minimal  yang diharapkan  sesuai dengan   Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Sebelumnya, pada siklus I nilai rata‐rata siswa adalah 62,66. 
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Kemudian  pada  siklus  II  nilai  rata‐rata  siswa  meningkat  menjadi  69,73.  Terjadi 

peningkatan nilai sebesar 11,28 % 

Setiap  aspek penilaian  keterampilan bercerita  pada  siklus  II  sudah mengalami 

peningkatan bila dibandingkan dengan siklus I. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek 

ketepatan mimik.  Semula  nilai  rata‐rata  ketepatan mimik  pada  siklus  I  adalah  58,78. 

Kemudian  pada  siklus  II  meningkat  sebanyak  15,87  %  menjadi  68,11.  Selanjutnya 

peningkatan  terrendah  terjadi pada aspek ketepatan ucapan. Terjadi peningkatan nilai 

sebanyak 7,84 % dari 63,78 menjadi 68,78.  

Perbaikan pembelajaran siklus II dilakukan berdasarkan masukan hasil observasi, 

wawancara,  serta  jurnal pada  siklus  I. Perbaikan  tersebut meliputi perbaikan dari  segi 

media, cara mengajar peneliti, dan penambahan waktu pembelajaran. 

  Perbaikan media yang sudah dilakukan yaitu dengan mengganti media foto yang 

gambarnya  kurang  sesuai  dengan  pengalaman  siswa  sehari‐hari.  Media  foto  yang 

digunakan  pada  siklus  II  ini  berisikan  gambar  atau  peristiwa  yang  akarab  atau  dekat 

dengan kehidupan sehari‐hari siswa sehingga dapat memudahkan untuk menyusun alur 

cerita  berdasarkan  pengalamannya  yang  sesuai  dengan  gambar  pada  media  foto 

tersebut.  Saat mengamati  gambar  siswa  terlihat  cukup  antusias untuk menyusun  alur 

cerita dalam bentuk peta pikiran.  

  Selain  dari  segi media,  perbaikan  yang  sudah  dilakukan  pada  siklus  II  adalah 

dalam hal cara mengajar peneliti. Setelah mempertimbangkan berbagai masukan pada 

siklus  I, maka  pada  pembelajaran  siklus  II  peneliti mencoba  berinteraksi  lebih  dekat 

dengan  siswa.  Saat  pembelajaran  berlangsung  peneliti  seringkali  berjalan  berpindah 
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posisi mendekati  para  siswa.  Ternyata  di  antara  para  siswa  yang  seringkali membuat 

kegaduhan,  kebanyakan  dari  mereka  mengalami  kesulitan.  Peneliti  memanfaatkan 

kesempatan tersebut untuk membantu mengatasi kesulitan. Dengan perbaikan tersebut 

pembelajaran siklus II ini dapat berlangsung lebih fokus.   

  Selanjutnya, perbaikan yang dilakukan pada siklus  II yaitu mengenai efektivitas 

pengalokasian waktu pembelajaran. Berdasarkan masukan pada siklus  I, ternyata siswa 

membutuhkan waktu lebih banyak pada saat pembuatan peta pikiran dan latihan praktik 

bercerita.  Kurangnya  alokasi waktu  pada  saat  tersebut menjadikan  penampilan  siswa 

kurang maksimal. Dengan alokasi waktu yang  lebih banyak maka kesiapan siswa untuk 

praktik bercerita  terlihat  lebih matang. Sebelumnya, pada  siklus  I  cukup banyak  siswa 

yang  belum  memaksimalkan  waktu  untuk  latihan.  Akibatnya,  ketika  diminta  tampil 

bercerita banyak  siswa  yang mengaku belum  siap. Namun, pada  siklus  II  ini  sebagian 

besar  siswa  terlihat  telah  mengmaksimalkan  waktu  latihan,  sehingga  ketika  siswa 

diminta untuk tampil bercerita terlihat cukup antusias. 

  Nilai  rata‐rata  kelas  hasil  pembelajaran  bercerita  menggunakan  teknik 

pemetaan pikiran pada  siklus  II  telah melampaui  target yang ditentukan yaitu  sebesar 

67, maka penelitian cukup dilakukan sampai pada siklus II saja.  

4.2 Pembahasan 

Penelitian  ini diperoleh dari hasil penelitian  tiga  tahap, yaitu prasiklus, siklus  I, 

dan siklus II. Siklus I dan siklus II dilakukan dengan siklus yang berdaur melalui beberapa 

tahap,  yaitu  perencanaan,  tindakan,  observasi,  dan  refleksi.  Peneliti  melakukan 

perbaikan pada siklus  I dan siklus  II. Siklus  I adalah perbaikan dari prasiklus, sedangkan 

siklus  II  adalah  perbaikan  dari  siklus  I.  Penelitian  pada  prasiklus  hanya menggunakan 
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instrumen  tes.  Berbeda  dengan  prasiklus,  penelitian  pada  siklus  I  dan  siklus  II 

menggunakan  instrumen  tes dan nontes untuk memperoleh data  yang  lebih  lengkap. 

Kemudian  setelah  dua  siklus  tersebut  dilakukan,  maka  dapat  diketahui  peningkatan 

keterampilan  bercerita  siswa.  Berikut  ini  adalah  paparan  peningkatan  keterampilan 

bercerita  siswa  kelas  VII‐F  MTs  Al  Asror  Semarang  setelah  dilakukan  pembelajaran 

menggunakan teknik pemetaan pikiran dengan media foto.   

5.2.1 Peningkatan  Keterampilan  Bercerita  Siswa  Kelas VII‐F MTs Al Asror  Semarang 

setelah Dilakukan Pembelajaran Menggunakan Teknik Pemetaan Pikiran dengan 

Media Foto  

Nilai  rata‐rata  siswa  baik  pada  siklus  I  maupun  pada  siklus  II  mengalami 

peningkatan  yang  signifikan. Pengunaan  teknik pemetaan pikiran dalam pembelajaran 

bercerita  dapat  membantu  siswa  dalam  tampil  bercerita.  Berikut  ini  dipaparkan 

perbandingan  nilai  rata‐rata  siswa  pada  prasiklus  dan  siklus  I  untuk  mengetahui 

koefisien peningkatan keterampilan bercerita siswa kelas VII‐F MTs Al Asror Semarang. 

Tabel 24. Perbandingan Nilai Rata‐rata Siswa pada Prasiklus dan Siklus I 

No Aspek Prasiklus Siklus I Peningkatan 

1.  Keruntutan Cerita 55,94 66,35 18,61 % 

2.  Kenyaringan Suara 57,7 65,4 13,34 % 

3.  Ketepatan Ucapan 54,32 63,78 17,42 % 

4.  Ketepatan Intonasi 50,4 61,89 22,80 % 

5.  Ketepatan Gestur 48,78 59,73 22,45 % 

6.  Ketepatan Mimik 49,73 58,78 18,20 % 

Rata-rata 52,82 62,66 18,63 % 
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Berdasarkan  tabel di atas dapat diketahui bahwa peningkatan nilai rata‐rata siswa dari 

prasiklus  ke  siklus  I  adalah  sebesar  18,63 %.  Peningkatan    rata‐rata  nilai  yaitu  pada 

prasiklus  perolehan  nilai  rata‐rata  siswa  adalah  52,82  meningkat  menjadi  62,66. 

Meningkatnya nilai rata‐rata siswa dapat dilihat pada kenaikan nilai rata‐rata pada tiap 

aspek penilaian. 

Aspek  keruntutan  cerita  mengalami  peningkatan  sebesar  18,61  %.  Mulanya 

pada prasiklus rata‐rata nilai siswa pada aspek keruntutan cerita adalah 55,94. kemudian 

setelah  pembelajaran  siklus  I  nilai  siswa meningkat menjadi  66,35.  Penerapan  teknik 

pemetaan pikiran dengan media foto dapat membantu siswa dalam menentukan urutan 

peristiwa  dalam  bercerita.  Siswa  lebih  mudah  mengingat  cerita  yang  telah  direkam 

dalam  bentuk  gambar  peta  pikiran  dibandingkan  dengan  yang  dicatat menggunakan 

teknik  pencatatan  konvesional.  Peta  pikiran  lebih  disukai  siswa  karena  lebih menarik 

untuk dilihat dan lebih mudah dipahami maknanya ketika tampil bercerita.  

Pada siklus I aspek kenyaringan suara mengalami peningkatan sebesar 13,34 %. 

Persentase tersebut diperoleh dari peningkatan nilai pada prasiklus adalah 57,7 menjadi 

65,4 pada  siklus  II. Suara  siswa  saat bercerita pada  siklus  I  lebih nyaring dibandingkan 

pada prasiklus. Mulanya siswa bercerita dengan suara alakadarnya saja. Suara siswa saat 

bercerita  cenderung  samar‐samar  dan  kurang  terdengar  jelas.  Kemudian  pada 

pembelajaran  siklus  I  guru  berusaha  meningkatkan  rasa  percaya  diri  siswa  untuk 

bercerita dengan suara lebih nyaring. Siswa diminta menceritakan pengalamannya yang 

paling menarik  yang  ada  pada   peta pikiran  yang  telah  dibuatnya.  Peta pikiran dapat 

meningkatkan rasa percaya diri siswa untuk tampil bercerita karena siswa tidak kesulitan 

lagi untuk menyampaikan cerita. 



 

 

102

Sementara  itu,  aspek  ketepatan  ucapan  juga  mengalami  peningkatan  yang 

signifikan.  Semula  pada  prasiklus  nilai  rata‐rata  siswa  adalah  54,32,  kemudian  pada 

siklus  I  mengalami  peningkatan  17,42  %  menjadi  63,78.  Siswa  senantiasa  berusaha 

melafalkan  kata‐kata  dengan  baik.  Pada  saat  pembelajaran,  guru  senantiasa 

menegaskan  bagaimana  melafalkan  kata‐kata  dengan  benar  berikut  dengan  contoh‐

contoh yang salah.  

Selanjutnya, peningkatan  tertinggi adalah pada aspek ketepatan  intonasi. Pada 

prasiklus  perolehan  nilai  rata‐rata  siswa  adalah  50,4.  Kemudian  setelah  diadakan 

pembelajaran  siklus  I  nilai  rata‐rata  siswa meningkat  22,80  % menjadi  61,89.    Pada 

prasiklus seringkali siswa bercerita dengan intonasi datar. Belum banyak terlihat adanya 

variasi  nada  maupun    jeda  dan  penekanan  saat  tampil  bercerita.  Namun,  setelah 

pembelajaran  siklus  I  siswa  menjadi  lebih  paham  tentang  pentingnya  penggunaan 

intonasi  saat bercerita. Seiring dengan penggunaan peta pikiran  saat  tampil bercerita, 

ternyata  siswa menjadi  lebih  ekspresif    saat  bercerita.  Pengalaman  yang  ia  torehkan 

dalam bentuk peta pikiran terasa lebih hidup. 

Peningkatan yang tinggi juga terjadi pada aspek ketepatan gestur. Nilai rata‐rata 

siswa pada aspek  ini mulanya pada prasiklus adalah 48,73. Kemudian pada siklus  I nilai 

tersebut meningkat 22,45 % menjadi 59,73. Pada prasiklus  siswa belum menunjukkan 

adanya  penggunaan  gestur  saat  bercerita.  Namun,  setelah  memahami  bagaimana 

penggunaan gestur saat bercerita, pada siklus I siswa mulai menerapkannya. 

Aspek  yang  terakhir,  ketepatan mimik,  juga mengalami  peningkatan. Awalnya 

nilai  rata‐rata siswa pada prasiklus adalah 49,73. kemudian pada siklus  I nilai  rata‐rata 

siswa meningkat menjadi 58,78. dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 18,20 % . 
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Pada prasiklus  siswa masih belum menggunakan mimik untuk menghidupkan  suasana 

saat bercerita. Siswa masih terlihat malu tampil di depan teman‐temannya. Namun pada 

siklus  I siswa sudah mulai menggunakan mimik untuk mendukung penyampaian cerita. 

Secara keseluruhan perbandingan nilai rata‐rata siswa pada diagram batang berikut ini. 

 

 

 

 

 

Diagram 4. Perbandingan Nilai Rata‐rata Prasiklus dan Siklus I 

Pada tabel 31 berikut  ini dipaparkan perbandingan nilai rata‐rata keterampilan 
bercerita pada siklus I dan siklus II 

Tabel 25. Perbandingan Nilai Rata‐rata Siswa antara Siklus I dan Siklus II 

No Aspek Siklus I Siklus II Peningkatan 

1.  Keruntutan Cerita 66,35 71,62 7,94 % 

2.  Kenyaringan Suara 65,4 74,46 13,85 % 

3.  Ketepatan Ucapan 63,78 68,78 7,84 % 

4.  Ketepatan Intonasi 61,89 67,57 9,18 % 

5.  Ketepatan Gestur 59,73 67,84 13,58 % 

6.  Ketepatan Mimik 58,78 68,11 15,87 % 

Rata-rata 62,66 69,73 11,28 % 

Dari  tabel 25  tersebut  tampak bahwa aspek keruntutan cerita mengalami peningkatan 

sebesar 7,94 %. Pada siklus  I nilai rata‐rata siswa adalah 66,35, dan meningkat menjadi 
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71,62 pada siklus II. Siswa pada siklus II lebih memahami cara membuat membuat peta 

pikiran. Peta pikiran yang dibuat sudah  lebih bagus. Di samping  itu, unsur‐unsur pokok 

cerita  telah  tertata dengan baik dan menarik. Dengan demikian  runtutan  cerita dapat 

disampaikan dengan mudah oleh siswa. 

  Kemudian, pada  aspek  kenyaringan  suara  terjadi peningkatan  lebih  tinggi dari 

aspek pertama, yaitu sebesar13,85 %. Nilai rata‐rata siswa aspek ini pada siklus I adalah 

65,4.  Selanjutnya  pada  siklus  II  nilai  rata‐rata  siswa mengalami  peningkatan menjadi 

74,46. Suara siswa saat bercerita pada siklus II sudah lebih baik dari siklus sebelumnya. 

  Sementara itu, aspek ketepatan ucapan mengalami peningkatan sebesar 7,84 %. 

Nilai rata‐rata yang diperoleh siswa pada siklus  I adalah 63,78. Kemudian pada siklus  II 

mengalami  peningkatan  menjadi  68,78.  Dalam  pembelajaran  guru  senantiasa 

memberikan  masukan  kepada  siswa  ketika  terjadi  kesalahan‐esalahan  dalam 

pengucapan  kata.  Dengan  demikian  siswa  dapat  melakukan  perbaikan  saat  tampil 

bercerita. 

  Kenaikan  sebesar 9,18 %  terjadi pada aspek ketepatan  intonasi. Nilai  rata‐rata 

siswa  pada  siklus  I  adalah  61,89.  Kemudian  naik  menjadi  67,57  pada  siklus  II. 

Penguasaan materi  cerita  saat  tampil bercerita menjadikan  siswa  lebih  fokus. Dengan 

demikian  penggunaan  intonasi  dengan  sendirinya  muncul.  Siswa  bercerita  dengan 

antusias kepada temn‐temannya. 

  Aspek  ketepatan  gestur mengalami  peningkatan  13,58%  pada  siklus  II.  Pada 

siklus  I,  nilai  rata  siswa  aspek  ini  adalah  59,73,  kemudian  mengalami  peningkatan 

menjadi 67,84 pada siklus II. Sama halnya dengan aspek ketepatan intonasi, pada siklus 
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II  sebagian besar  siswa  tampil dengan menggunakan  gestur. Cukup baik.  Siswa  sudah 

mulai menjadikan gestur sebagai bagian tak terpisahkan saat tampil bercerita.  

  Pada siklus II ini aspek ketepatan gestur mengalami peningkatan tertinggi, yaitu 

sebesar 15,87 %. Mulanya pada siklus I siswa masih malu dan ragu untuk menampakkan 

mimik yang mendukung penyampaian cerita. Pada siklus  II sebagian besar siswa sudah 

mulai berani dan terbiasa menggunakan mimik saat bercerita.  

  Perbandingan nilai  siswa pada  siklus  I dengan  siklus  II dapat dilihat  lebih  jelas 

pada diagram 5 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5. Perbandingan Nilai Rata‐rata Keterampilan Bercerita Siswa pada Siklus 
I dan Siklus II 
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  Penelitian  dilakukan mulai  tahap  prasiklus,  siklus  I  dan  siklus  II.  Peningkatan 

secara keseluruhan dihitung dari prasilus  sampai  siklus  II. Untuk mengetahui koefisien 

peningkatan keterampilan siswa dalam bercerita dari prasiklus hingga siklus II, berikut ini 

disajikan perbandingan perolehan nilai siswa dari prasiklus hingga siklus II. 

Tabel 26 Perbandingan Nilai Rata‐rata Siswa dari Prasiklus sampai dengan Siklus II 

No Aspek Prasiklus Siklus I Siklus II Peningkatan 

1.  Keruntutan Cerita 55,94 66,35 71,62 28,03 % 

2.  Kenyaringan Suara 57,7 65,4 74,46 29,05 % 

3.  Ketepatan Ucapan 54,32 63,78 68,78 26,62 % 

4.  Ketepatan Intonasi 50,4 61,89 67,57 34,07 % 

5.  Ketepatan Gestur 48,78 59,73 67,84 39,07 % 

6.  Ketepatan Mimik 49,73 58,78 68,11 36,96 % 

Rata-rata 52,82 62,66 69,73 32,01 % 

 

Berdasarkan  data  pada  tabel  26  tersebut  tampak  bahwa  aspek  keruntutan  cerita 

mengalami peningkatan 28,03 %. Kemudian aspek kenyaringan  suara meningkat 29,05 

%,  sedangkan  kenaikan  sebesar  26,62  %  terjadi  pada  aspek  ketepatan  ucapan. 

Ketepatan  intonasi  mengalami  peningkatan  sebesar  34,07  %.  Selanjutnya,  aspek 

ketepatan  gestur  dan  ketepatan  mimik  masing‐masing  mengalami  peningkatan 

sebanyak 39,07 % dan 36,96 %.  

  Berikut  ini  disajikan  diagram  perbandingan  nilai  rata‐rata  siswa  pada masing‐

masing aspek penilaian dari prasiklus sampai dengan siklus II.  
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Diagram 6. Perbandingan Nilai Rata‐rata Keterampilan Bercerita Siswa pada 
Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II   

Nilai rata‐rata keterampilan bercerita siswa pada siswa kelas VII‐F MTs Al Asror 

Semarang mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Persentase  peningkatan  nilai  dari 

prasiklus  sampai dengan  siklus  I  adalah  sebesar 18,63 %.  Setelah dilakukan perbaikan 

pembelajaran pada siklus II, terjadi peningkatan sebesar 11,28 % dari siklus I ke siklus II. 

Jadi,  peningkatan  nilai  rata‐rata  keterampilan  bercerita  siswa  dari  prasiklus  sampai 

dengan siklus II adalah sebesar 32,01 %.  
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Secara  keseluruhan,  peningkatan  keterampilan  bercerita  siswa  dari  prasiklus 

sampai dengan siklus II dapat dilihat pada diagram batang berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram  7.  Peningkatan  Keterampilan  Bercerita  Siswa  dari  Prasiklus  sampai 
dengan Siklus II 

Peningkatan  keterampilan  bercerita  siswa  tersebut  adalah  sebesar  32,01  %. 

Persentase tersebut berasal dari peningkatan nilai rata‐rata siswa pada prasiklus  hingga 

siklus II. Nilai rata‐rata keterampilan bercerita siswa pada prasiklus yaitu sebesar 52,82. 

Pada  siklus  I  nilai  rata‐rata  keterampilan  bercerita  siswa  yaitu  62,66,  mengalami 

peningkatan sebesar 18,63 % dari nilai prasiklus. Kemudian, pada siklus II nilai rata‐rata 

keterampilan bercerita siswa yaitu 69,73, mengalami peningkatan sebesar 11,28 % dari 

nilai siklus I. 

Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan  teknik  pemetaan 

pikiran  dengan media  foto dalam pembelajaran bercerita dapat memberikan dampak 
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positif,  yaitu  berupa  peningkatan  nilai  rata‐rata  siswa.  Penggunaan  teknik  tersebut 

terbukti dapat meningkatkan keterampilan bercerita pada siswa kelas VII‐F MTs Al Asror 

Semarang sebesar 32,01 %. 

 

5.2.2 Perubahan  Perilaku  Siswa  Kelas  VII‐F  MTs  Al  Asror  Semarang  dalam 

Pembelajaran Bercerita Menggunakan Teknik Pemetaan Pikiran dengan Media 

Foto  

  Perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran bercerita dapat dilihat dari hasil 

perolehan data nontes. Data nontes tersebut meliputi observasi, wawancara, jurnal, dan 

dokumentasi foto. 

 

Tabel  27.  Perubahan  Jumlah  Siswa  pada  Tiap  Aspek  Observasi  dan  Kategori  Hasil 

Observasi 

No Apek Observasi 
Perubahan Jumlah 

Siswa  Skor  
A B C D 

1.  
Perhatian serta antusiasme siswa terhadap 
penjelasan guru 

 
+ 2 + 2 - 2 - 2 + 12 

2.  Keaktifan siswa dalam kegiatan pemetaan pikiran 
 0 + 6 - 4 - 2 + 8 

3.  
Respon siswa terhadap teknik yang digunakan 
peneliti 

 
- 2 + 4 0 - 2 + 2 

4.  
Keaktifan siswa dalam bertanya dan mejawab 
pertanyaan 

 
+ 1 0 + 4 - 5 + 7 

5.  
Keseriusan sikap siswa dalam setiap kegiatan 
pembelajaran 
 

+ 3 - 4 + 4 - 3 + 5 
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Berdasarkan  hasil  observasi  siklus  I  dan  siklus  II  terlihat  bahwa  terjadi 

peningkatan  dan  penurunan  jumlah  angka  pada  kategori  hasil  observasi  pada  setiap 

aspek  observasi.  Peningkatan  dan  penurunan  angka  tersebut  menunjukkan  adanya 

perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran. Peningkatan dan penurunan terjadi pada 

kategori  A,  B,  dan  C.  Peningkatan  dan  penurunan  jumlah  pada  kolom  kategori  hasil 

observasi  tersebut senantiasa mengarah pada perubahan positif. Hal  tersebut ditandai 

dengan menurunnya jumlah pada kolom kategori D. 

  Pada  aspek  observasi  yang  pertama,  yaitu  perhatian  serta  antusiasme  siswa 

terhadap penjelasan guru, terjadi peningkatan pada kolom A dan B masing‐masing dua 

siswa. Peningkatan tersebut karena terjadi penurunan pada kolom C dan D. Kemudian, 

pada kolom skor  terjadi peningkatan sebesar 12 poin. 

  Selanjutnya, pada aspek kedua yaitu keaktifan siswa dalam kegiatan pemetaan 

pikiran,  tidak  terjadi  perubahan  pada  kolom  A.  Namun,  pada  kolom  B  terjadi 

peningkatan sebanyak enam siswa. Peningkatan tersebut karena terjadi penurunan pada 

kolom C dan D. Pada kolom C terjadi penurunan sebanyak empat siswa, sedangkan pada 

kolom  D  terjadi  penurunan  sebanyak  dua  siswa.  Kemudian,  pada  kolom  skor  terjadi 

peningkatan sebanyak delapan poin. 
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  Aspek observasi yang ketiga yaitu respon siswa terhadap teknik yang digunakan 

peneliti.  Pada  aspek  ini  terjadi  penurunan  pada  kolom  A  dan  D  yang masing‐masing 

sebanyak  dua  siswa.  Pada  kolom  C  tidak  terjadi  perubahan.  Namun  demikian,  pada 

kolom  B  terjadi  peningkatan  sebanyak  empat  siswa.  Peningkatan  juga  terjadi  pada 

kolom skor, yaitu meningkat sebanyak dua poin. 

  Berikutnya, aspek observasi keempat yaitu keaktifan siswa dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan. Pada  aspek  ini  terjadi peningkatan pada  kolom A dan C. Pada 

kolom A meningkat sebanyak satu siswa, sedangkan pada kolom B meningkat sebanyak 

empat  siswa.  Sementara  itu,  pada  kolom  B  tidak  terjadi  perubahan,  sedangkan  pada 

kolom D terjadi penurunan sebanyak  lima siswa. Selanjutnya, pada kolom skor terlihat 

meningkat sebanyak tujuh poin. 

  Aspek  observasi  yang  terakhir,  yaitu mengenai  keseriusan  sikap  siswa  dalam 

setiap  kegiatan  pembelajaran.  Pada  aspek  ini  terjadi  peningkatan  pada  kolom  A 

sebanyak tiga siswa. Pada kolom B terjadi penurunan sebanyak empat siswa. Berikutnya, 

pada kolom C terjadi peningkatan sebanyak empat siswa. Sementara  itu, pada kolom D 

terjadi penurunan sebanyak  tiga siswa. Pada kolom skor  terjadi peningkatan sebanyak 

lima poin. 
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  Selain  dari  hasil  observasi,  perubahan  perilaku  siswa  juga  dapat  dilihat  pada 

ketiga siswa yang dianggap kondisi kelas pada setiap siklusnya. Berdasarkan wawancara 

tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  siswa  senang  dengan  pembelajaran  bercerita 

menggunakan teknik pemetaan pikiran dengan media foto. Siswa lebih senang terhadap 

pembelajaran  bercerita  menggunakan  teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto 

dibandingkan  pembelajarn  sebelum  menggunakan  teknik  tersebut.  Setelah 

menggunakan  teknik pemetaan pikiran dengan media  foto, siswa merasa  lebih mudah 

dalam  menyusun  materi  cerita.  Selain  itu,  siswa  juga  merasa  lebih  mudah  dalam 

mengekspresikan berbagai perasaan dan pengalamannya yang dikemas menjadi sebuah 

peta pikiran. Dengan demikian, penampilan  siswa  saat bercerita menjadi  lebih mudah 

dan menyenangkan. 

  Berdasarkan jurnal siswa, teknik pemetaan pikiran dengan media fotografi pada 

siklus I memberikan perubahan positif yang signifikan pada siswa kelas VII MTs Al Asror 

Semarang.  Selanjutnya, perbaikan  yang dilakukan pada pembelajaran  siklus  II  terbukti 

dapat  memberika  perubahan  perilaku  yang  lebih  baik  lagi  pada  siswa.  Penggunaan 

teknik ini sangat membantu mereka dalam mempersiapkan materi cerita. Dengan teknik 

tesebut  siswa  tidak  lagi  kesulitan  menentukan  alur  atau  kerangka  jalannya  cerita. 

Dengan  demikian, maka  siswa  dapat  bercerita  dengan  runtut  tanpa  harus menghafal 

setiap kata dan kalimat yang dipersiapkan  sebelumnya. Kemudian, penguasaan materi 
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cerita yang baik akan berdampak pada meningkatnya rasa percaya diri siswa saat tampil 

bercerita.  Dengan  rasa  percaya  diri  yang  cukup  dan  bekal  pengetahuan  dasar‐dasar 

keterampilan  bercerita  yang  cukup  pula  maka  siswa  akan  mampu  tampil  bercerita 

dengan optimal. 

  Berdasarkan  uraian  data  nontes  di  atas  dapat  diperoleh  kesimpulan  bahwa 

setelah  digunakan  teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto  pada  pembelajaran 

kompetensi bercerita  terjadi perubahan perilaku positif pada  siswa  kelas VII‐F MTs Al 

Asror  Semarang.  Siswa  lebih  senang  dengan  pembelajaran  bercerita  menggunakan 

teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto.  Dengan  menggunakan  teknik  tersebut 

siswa tidak lagi kesulitan menentukan alur atau kerangka jalannya cerita sehingga siswa 

dapat  bercerita  dengan  runtut  tanpa  harus menghafal  setiap  kata  dan  kalimat  yang 

dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian, siswa dapat tampil bercerita dengan  lebih 

percaya diri.   

Dokumen  foto dan video digunakan sebagai data autentik dalam penelitian  ini. 

Berikut  ini  disajikan    dokumen  foto  dan  video  yang  menggambarkan  pelaksanaan 

pembelajaran  bercerita  menggunakan  teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto. 

(Dokumen video terlampir). 
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nnya cerita. Dengan demikian, maka  siswa dapat bercerita dengan  runtut  tanpa harus 

menghafal  setiap  kata  dan  kalimat  yang  dipersiapkan  sebelumnya.  Kemudian, 

penguasaan materi cerita yang baik akan berdampak pada meningkatnya  rasa percaya 

diri  siswa  saat  tampil  bercerita.  Dengan  rasa  percaya  diri  yang  cukup  dan  bekal 

pengetahuan  dasar‐dasar  keterampilan  bercerita  yang  cukup  pula  maka  siswa  akan 

mampu tampil bercerita dengan optimal. 

  Berdasarkan  uraian  data  nontes  di  atas  dapat  diperoleh  kesimpulan  bahwa 

setelah  digunakan  teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto  pada  pembelajaran 

kompetensi bercerita  terjadi perubahan perilaku positif pada  siswa  kelas VII‐F MTs Al 

Asror  Semarang.  Siswa  lebih  senang  dengan  pembelajaran  bercerita  menggunakan 

teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto.  Dengan  menggunakan  teknik  tersebut 

siswa tidak lagi kesulitan menentukan alur atau kerangka jalannya cerita sehingga siswa 

dapat  bercerita  dengan  runtut  tanpa  harus menghafal  setiap  kata  dan  kalimat  yang 

dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian, siswa dapat tampil bercerita dengan  lebih 

percaya diri.   

Dokumen  foto dan video digunakan sebagai data autentik dalam penelitian  ini. 

Berikut  ini  disajikan    dokumen  foto  dan  video  yang  menggambarkan  pelaksanaan 

pembelajaran  bercerita  menggunakan  teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto. 

(Dokumen video terlampir). 
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  1.a  1.b 

Gambar 1. a. b. Peneliti sedang melakukan pembelajaran bercerita (siklus I) 

 

Gambar  di  atas  adalah  saat  peneliti  bersama‐sama  siswa  sedang  melakukan 

pembelajaran  bercerita  menggunakan  teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto. 

Peneliti  menjelaskan  langkah‐langkah  persiapan  bercerita  menggunakan  teknik 

pemetaan pikiran dengan media foto. Gambar 1.a. adalah saat peneliti menjelaskan cara 

bercerita menggunakan  teknik  pemetaan  pikiran  dengan media  foto;  dan  gambar  2b 

adalah  saat peneliti memberikan pemodelan bercerita menggunakan  teknik pemetaan 

pikiran dengan media foto. 
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  2. a  2. b 

Gambar 2. a. b. Siswa sedang mengamati foto (siklus I) 

 

Gambar  di  atas  adalah  saat  siswa  sedang mengamati  gambar  pada media  foto  yang 

dibagikan  pada  masing‐masing  kelompok.  Siswa  diminta  untuk  mengamati  gambar 

untuk menentukan topik dan alur cerita. 

 

 

 

 

 

  3. a  3. b 

Gambar 3. a. b. Siswa sedang membuat peta pikiran (siklus I) 
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Gambar di atas adalah saat siswa membuat peta pikiran. Siswa membuat peta pikiran 

pada selembar kertas putih menggunakan spidol berwarna. Siswa membuat peta pikiran 

berdasarkan alur atau kronologis peristiwa cerita yang telah disusun.  

 

 

 

 

 

  4. a  4. b 

Gambar 4. a. b. Siswa sedang praktik bercerita (siklus I) 

 

Gambar  di  atas  adalah  saat  siswa  partik  bercerita menggunakan  peta  pikiran.  Siswa 

diminta praktik bercerita pada masing‐masing kelompok secara bergantian. Kemudian, 

salah satu anggota kelompok dipilih untuk tampil bercerita di depan kelas.  

 

 

 

 

 

  5.a  5. b 

Gambar 5. a. b. Peneliti sedang melakukan pembelajaran bercerita (siklus II) 
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Gambar  di  atas  adalah  saat  peneliti memberi materi  bercerita menggunakan  teknik 

pemetaan  pikiran  dengan media  fotopada  sikls  II.  Peneliti  perlu mengulang  kembali 

materi  tersebut  pada  siklus  II  karena  belum  semua  siswa  paham  pada  penyampaian 

materi siklus I.  

 

 

 

 

 

  6.a  6. b 

Gambar 6. a. b. Siswa sedang mendiskusikan foto (siklus II) 

Gambar di atas adalah saat siswa sedang mendiskusikan gambar pada media foto yang 
telah dibagikan.  Siswa mengamati peristiwa pada gambar  tersebut,  kemudian mereka 
menyusun  sebuah alur  cerita dari pengalaman pribadi yang paling mengesankan yang 
berkaitan dengan gambar pada media foto tersebut.   

 

 

 

 

  7.a  7. b 

Gambar 7. a. b. Siswa sedang membuat peta pikiran (siklus II) 
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Gambar di atas adalah saat siswa membuat peta pikiran. Pada masing‐masing kelompok, 

siswa membuat peta pikiran   pada selembar kertas putih dengan menggunakan spidol 

berwarna.  Peta  pikiran  yang  dihasilkan  kemudian  akan  digunakan  untuk  tampil 

bercerita. 

 

 

 

 

 

 

  8. a  8. b 

Gambar 8. a. b. Siswa sedang praktik bercerita (siklus II) 

.  Sambil  sesekali  melihat  peta  pikiran,  siswa  bercerita  di  depan  teman‐teman  satu 

kelompoknya . Gambar di atas adalah saat siswa sedang praktik bercerita. Siswa praktik 

bercerita pada masing‐masing kelompok secara bergantian 

 

 

  9. a  9. b 

Gambar  a. b. Peneliti bersama siswa melakukan evaluasi pembelajaran (siklus II) 



 

 

120

Gambar  di  atas  adalah  saat  peneliti  bersama‐sama  siswa  melakukan  evaluasi 

pembelajaran.  Evaluasi  dilakukan  setelah  latihan  praktik  bercerita  selesai.  Pada  sesi 

tersebut  peneliti  melakukan  tanya  jawab  dengan  siswa  untuk  mengetahui 

perkembangan hasil pembelajaran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  tindakan  kelas  ini,  peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut. 

1) Ada  peningkatan  kemampuan  bercerita  pada  siswa  kelas  VII‐F  MTs  Al  Asror 

Semarang  melalui  teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto.  Peningkatan 

tersebut dapat diketahui dari hasil tes prasiklus, siklus I, dan siklus II. Nilai rata‐rata 

siswa pada prasiklus sebesar 52,82 dan termasuk dalam kategori kurang. Nilai rata‐

rata siswa pada siklus  I sebesar 62,66 dan  termasuk dalam kategori cukup. Terjadi 

peningkatan nilai rata‐rata siswa sebesar 18,63 % dari prasiklus ke siklus  I. Namun, 

hasil  tes  tersebut  belum  mencapai  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  yaitu  67,00. 

Selanjutnya,  pada  siklus  II  dilakukan  perbaikan  tindakan  berupa  perbaikan  cara 

mengajar guru, perbaikan media, dan efektivitas alokasi waktu untuk meningkatkan 

keterampilan bercerita siswa. Pada siklus  II rata‐rata nilai siswa meningkat menjadi 

69,73 dan termasuk dalam kategori cukup. Terjadi peningkatan nilai rata‐rata siswa 

sebesar 11,28 % dari siklus I ke siklus  II. Dengan demikian, terjadi peningkatan nilai 

rata‐rata siswa sebesar 32,01 % dari siklus  I ke siklus  II. Hasil tes prasiklus, siklus  I, 

dan  siklus  II menunjukkan  bahwa  pembelajaran melalui  teknik  pemetaan  pikiran 

dengan media foto terbukti dapat meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas 

VII‐F MTs Al Asror Semarang. 



 

 

122

2) Ada perubahan perilaku siswa kelas VII‐F MTs Al Asror Semarang setelah mengikuti 

pembelajaran  bercerita  melalui  teknik  pemetaan  pikiran  dengan  media  foto. 

Perubahan perilaku  tersebut dapat dibuktikan dari hasil data nontes yang meliputi 

observasi,  wawancara,  jurnal  dan  dokumentasi.  Perilaku  siswa  mengalami 

perubahan  ke  arah  positif.  Siswa memberikan  respon  yang  cukup  baik  terhadap 

pembelajaran  bercerita melalui  teknik  pemetaan  pikiran  dengan media  foto  pada 

siklus I dan siklus II. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya keaktifan dan keseriusan 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Pada siklus I sebagian besar siswa telah 

memberikan  respon  positif  terhadap  pembelajaran,  dan  sebagian  kecil  saja  yang 

masih  belum  memberikan  respon  positif.  Setelah  dilakukan  perbaikan  tindakan 

berupa  perbaikan  cara  mengajar  guru,  perbaikan  media,  dan  efektivitas  alokasi 

waktu  pembelajaran  pada  siklus  II,  terjadi  penambahan  jumlah  siswa  yang 

memberikan respon positif terhadap pembelajaran.  

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut. 

1) Guru  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia  dapat menggunakan  teknik  pemetaan  pikiran 

dengan media  foto  pada  pembelajaran  bercerita  karena  teknik  tersebut  terbukti 

dapat meningkatkan kemampuan bercerita siswa. 

2) Para peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan dari penelitian ini untuk  terus 

mengembangkan  dan  meningkatkan  kualitas  pembelajaraan  Bahasa  dan  Sastra 

Indonesia di sekolah. 
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