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Abstrak: Kemampuan berbicara penting dalam meningkatkan kompetensi bercerita siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan: (1) penerapan penggunaan media Telerita Mix 

dalam meningkatkan kemampuan bercerita dan mengidentifikasi unsure cerita pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia  siswa kelas IV SDN Kotalama 1, (2) peningkatan 

kemampuan bercerita dan mengidentifikasi unsure cerita menggunakan media Telerita Mix 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas IV SDN Kotalama 1.Rancangan penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif.Dan jenis dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas.Penelitian ini dilakukan dengan prosedur kerja dilaksanakan 2 siklus terdiri dari empat 

tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Hasil yang diperoleh 

adalah dengan penggunaan media Telerita Mix adalah: (1) membuat siswa menjadi aktif, (2) 

hasil evaluasi kemampuan bercerita dan mengidentifikasi unsure cerita menggunakan media 

Telerita Mix pada siklus 1 nilai rata-rata sebesar 67,7 dan mengalami peningkatan dengan 

nilai rata-rata 84,5 pada siklus 2, dan (3) Kemampuan bercerita meningkat dari 66,01 menjadi 

82,27 terjadi peningkatan 16,26. 
Kata kunci: Kemampuan Bercerita, Media Telerita Mix, Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Abstract: The ability to speak is important in improving the competence of telling students. 

The purpose of this study is to describe: (1) the application of Telerita Mix media usage in 

improving the ability of story telling and identify the story element in learning Indonesian 

fourth grader SDN Kotalama 1, (2) improvement of storytelling ability and identify story 

element using Telerita Mix media on Language Learning Indonesia fourth grade students 

SDN Kotalama 1.The design of this research is descriptive qualitatif.Dan type in this research 

is Classroom Action Research. This research is done by working procedure implemented 2 

cycles consists of four stages, namely planning, action implementation, observation and 

reflection. The result obtained is by using Telerita Mix media are: (1) make student become 

active, (2) result of evaluation of ability of story telling and identify story element using 

media of Telerita Mix at cycle 1 average value equal to 67,7 and increase with value average 

84.5 in cycle 2, and (3) The ability of storytelling to increase from 66,01 to 82,27 happened an 

increase of 16,26. 

Keywords: Ability of Story, Media Telerita Mix, Learning Indonesian 
 

Pendahuluan 

Pembelajaran yang bermakna akan membawa siswa pada pengalaman belajar yang 

mengesankan. Pengalaman yang diperoleh siswa akan semakin berkesan apabila proses 

pembelajaran yang diperolehnya merupakan hasil dari pemahaman dan penemuannya sendiri. 

Dalam konteks ini siswa mengalami dan melakukan sendiri. Proses pembelajaran yang 

berlangsung melibatkan siswa sepenuhnya untuk merumuskan sendiri suatu konsep. 
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Keterlibatan guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran tersebut. Sebagaimana Arsyad 

(2006:15) mengemukakan dua unsur yang amat penting dalam proses pembelajaran dikelas 

yaitu model/strategi dan media pembelajaran. 

Namun kenyataan di lapangan belum menunjukkan kearah pembelajaran yang 

bermakna.Sistem pembelajaran duduk tenang, mendengarkan informasi dari guru sepertinya 

sudah membudaya sejak dulu, sehingga untuk mengadakan perubahan kearah pembelajaran 

yang aktif, kreatif, dan menyenangkan agak sulit. 

Selama ini guru dalam memberikan  materi kepada siswa masih menggunakan cara 

tradisional yaitu guru berdiri di depan kelas menjelaskan dengan metode ceramah, tanya 

jawab, diskusi kelompok, dan pemberian tugas. Dalam pembelajaran guru masih terlalu 

terpaku buku paket.Guru  suka membacakan teks yang terdapat dalam buku paket pada siswa 

dan terkadang memberikan penjelasan atau mencatatnya di papan tulis.Guru menggunakan 

buku paket sebagai satu-satunya sumber belajar tanpa mengaitkan dengan aneka fakta di 

lingkungan sekitar siswa. Hal tersebut berdampak penguasaan materi tidak maksimal, siswa 

sering kali merasa kesulitan menguasai materi, siswa tidak tertarik terhadap materi, dan siswa 

merasa bosan dengan pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah.Oleh karena itu, perlu dirancang 

pembelajaran yang sesuai dengan sifat dan tujuan dari  pendidikan Bahasa Indonesia di 

sekolah.  

Ditemukan fakta bahwa siswa kelas IV SDN Kotalama 1 pada kegiatan pra tindakan 

siswa diajak untuk menceritakan kembali cerita rakyat yang di baca sekilas, hanya sebagian 

kecil yang berani menceritakan ke depan. Kemampuan siswa dalam menceritakan masih 

rendah, hal ini dapat dibuktikan bahasa yang digunakan dalam bercerita bercampur baur 

dengan bahasa daerah, banyak pengulangan bahasa yang tidak  efektif, kebahasaan anak 

kurang dalam bercerita, anak merasa tidak percaya diri dalam bercerita, dan  ketika maju 

sebagian besar lupa dengan hal yang mau diceritakan. Dan banyak siswa yang kurang 

memahami isi dari cerita rakyat tersebut.Ini terbukti ketika diberi pertanyaan banyak yang 

diam tidak bisa menjawab. Berdasarkan pengamatan kemampuan bercerita siswa kelas IV 

SDN Kotalama 1 tergolong rendah, hal tersebut dapat dilihat dari penilaian hasil kemampuan 

bercerita pada pra tindakan menunjukkan bahwa: ada 5 siswa (21,8%) yang berani maju ke 

,ada 10  siswa (33,3%) yang ragu-ragu jika maju, dan ada 8 siswa (34,9%) yang tidak mau 

bercerita. 
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Dalam proses pembelajaran guru bertugas sebagai direktur belajar, fasilitator, dan 

motivator belajar. Guru mempunyai tugas mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas 

belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan tertentu (Iskandarwassid dan Dalang, 2008:158). 

Tugas guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi saja, tetapi membuat siswa mampu 

menguasai materi dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.Siswa diharapkan 

untuk aktif, kreatif, dan berkompeten dalam pembelajaran di kelas. 

Untuk dapat meningkatkan kemampuan bercerita pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

dan tercapainya tujuan pembelajaran dalam bidang studi Bahasa Indonesia, maka guru 

sebagai pendidik harus bisa mengemas bahan pembelajaran dengan baik agar siswa bisa 

tertarik terhadap pelajaran, salah satunya yaitu dengan menggunakan media pembelajaran 

dalam kegiatan belajar mengajar. Media adalah alat atau sarana yang digunakan sebagai 

perantara untuk menyampaikan pesan dalam mencapai tujuan pembelajaran.Fungsi media 

dalam kegiatan pembelajaran adalah penyaji stumilus informasi dan sikap, serta dapat 

mengatur langkah-langkah kemajuan dalam memberikan umpan bailk (Hidayati, dkk, 2009:7-

5). 

Vigotsky (dalam Lapono,dkk. 2010:21) memperbaiki pandangan apa yang disebutnya 

zone of proximal development, yang secara bebas dapat diinterpretasikan sebagai penunjuk 

pada daerah relative mudah, jika ada bantuan khusus dan pembelajaran bermakna. 

Berdasarkan uraian diatas terlihat nyata, bahwa anak dapat bekerja sendiri, menemukan 

sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media “Telerita Mix” membuat siswa 

untuk bekerja sendiri, menemukan dan mengkonstruksi pengetahuannya, sehingga timbul 

keaktifan siswa dalam belajar. 

Dengan merancang pembelajaran bercerita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

SD dengan menggunakan media “Telerita Mix”, maka anak belajar sesuai dengan tuntutan 

taraf perkembangan anak. Hal tersebut sesuai dengan dimensi perkembangan kognitif 

menurut Piaget (dalam Slavin, 1994:46) yaitu masa concrete operasional (7-11 tahun) 

perbaikan kemampuan berpikir logis dan melakukan secara bolak-balik, dengan ciri berpikir 

yang tidak terpusat (decentered), mulai kurang egosentrik, menggunakan bantuan symbol, dan 

tidak dapat berpikir abstrak. 

Penggunaan media “Telerita Mix”  yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

memanfaatkan penggunaan media 3 dimensi yang dibentuk menyerupai televise dan di 

dalamnya berisi potongan gambar cerita rakyat, dan di kolaborasi dengan menggunakan 
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program power point yang dapat membantu proses pembelajaran dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. Dengan menggunakan media ini, siswa dapat mengungkapkan kemampuan 

bercerita serta menentukan unsure cerita dengan mudah dan akan menghasilkan cerita yang 

runtut dan sesuai. Penggunaan media ini  diduga dapat meningkatkan kemampuan bercerita 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, siswa dapat bekerja sendiri, menemukan dan 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan: (1) penerapan penggunaan media 

Telerita Mix dalam meningkatkan kemampuan bercerita dan mengidentifikasi unsure cerita 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas IV SDN Kotalama 1, (2) peningkatan 

kemampuan bercerita dan mengidentifikasi unsure cerita menggunakan media Telerita Mix 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas IV SDN Kotalama 1. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research), 

penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. 

Penelitian Tindakan Kelas adalah proses investigasi terkendali untuk menemukan dan 

memecahkan masalah tersebut secara bersiklus, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan hasil pembelajaran di kelas tertentu (Akbar, 2010:26).Adapun desain 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan model guru sebagai peneliti.Menurut Akbar (2010: 36) ketika guru memilih 

model PTK guru sebagai peneliti, maka dimulai dari persiapan, pelaksanaan penelitian di 

kelas dan pelaporan hasil penelitian dilaksanakan sendiri oleh guru yang bersangkutan. Model 

siklus yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni model Kemis dan MC.Taggart (dalam 

Akbar, 2010 :27-28) pelaksanaan tindakan dalam PTK meliputi empat langkah: (1) 

perencanaan (planning), (2) tindakan (acting) dan observasi (observing), (3) refleksi 

(reflecting), dan (4) perbaikan rencana (revise plan).  

Subyek dalam penelitian ini ialah siswa kelas IV SDN Kotalama 1 Kecamatan 

Kedungkandang dengan jumlah siswa 23 yaitu 11 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. 

Lokasi penelitian dilakukan di SDN Kotalama 1 yang beralamat di jalan Laksamana 

Martadinata Gang 5 No.56 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.  Subyek dalam 

penelitian ini ialah siswa kelas IV SDN Kotalama 1 Kecamatan Kedungkandang Kota 

Malang.Pelaksanaan penelitian ini difokuskan pada kemampuan menceritakan dan 

mengidentifikasi unsure cerita dari cerita rakyat.Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 
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sebanyak 2 siklus, alokasi waktu untuk setiap pertemuan 3 jam pelajaran (3x 35 menit) dan 

pelaksanaannya untuk siklus 1 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015. Dan pada 

siklus 2 dilaksanakan hari Rabu tanggal 13 Mei 2015. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni instrumen untuk mengumpulkan 

data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan instrument yang disusun dan 

dikembangkan peneliti 3 macam instrument berdasarkan bentuknya yaitu: (a) instrument 

bentuk tes, (b) instrumen paduan bentuk observasi, (c) instrumen bentuk angket. Data yang 

digunakan yakni data hasil pembelajaran siswa terhadap soal yang diberikan oleh peneliti 

yang meliputi: tes awal sebelum tindakan, hasil lembar kegiatan siswa, hasil tes akhir.Hasil 

observasi seluruh kegiatan pembelajaran yaitu tentang pelaksanaan tindakan kemampuan 

bercerita dan mengidentifakasi unsure cerita menggunakan media “Telerita Mix”. 

Sumber Data menurut Arikunto (2006:114) sumber data adalah subyek dari mana data 

diperoleh.Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari dari sampel siswa-siswi kelas IV 

SDN Kotalama 1.Data diambil melalui kegiatan wawancara dan observasi. Sumber data yang 

diperoleh antara lain: guru, proses belajar mengajar melibatkan guru dan siswa. 

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui : 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Tes, 4) 

Telaah dokumentasi, yang dapat diuraikan sebagai berikut:1)observasi (pengamatan lapangan)  

observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap sesuatu 

gejala yang tampak pada objek penelitian.Tujuan dari observasi yang dilakukan untuk 

memperoleh data tentang situasi pembelajaran, terutama penggunaan media “Telerita Mix” 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya dalam menceritakan cerita rakyat.2) 

wawancara (interview), wawancara disebut  juga kuesioner lisan adalah kegiatan bertanya 

kepada koresponden untuk memperoleh jawaban yang bertolak pada masalah penelitian. 

Seperti yang diungkapkan Sudjana (2005: 102)wawancara adalah “suatu teknik atau cara 

pengumpulan data dengan mengadakan pembicaraan atau tanya jawab secara lisan antara 

orang yang diwawancarai”.Dalam penelitian inikegiatan wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data tentang pengalaman belajar yang diperoleh sebelum penelitian tindakan 

dilakukan dan sesudah dilakukan penelitian tindakan dilakukan.3)tesadalah serentetan 

pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, 

pengetahuan, intelegensi dan kemampuan yang dimiliki individu atau kelompok. Sedangkan 

pengertian tes menurut Umar dkk, 1996 (dalam Wisadirana, 2005:61) mengatakan bahwa tes 

adalah “himpunan pernyataan yang harus dijawab, pertanyaan yang harus dipilih/ditanggapi 

atau tugas-tugas yang dilakukan oleh orang yang dites (testee)”.Tes ini dirancang untuk 
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mengukur hasil belajar siswa.Dan instrument yang digunakan adalah pedoman tes. 4) telaah 

dokumentasi, dalam penelitian ini telaah dokumentasi yang dipakai adalah pengumpulan foto-

foto pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.  

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif, baik deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Data yang dianalisis secara deskriptif  kuantitatif adalah 

data tentang: keaktifan siswa dalam diskusiserta penggunaan media telerita, kerjasama dengan 

kelompok, dan kemampuan menceritakan cerita rakyat. Keaktifan dan kerjasama dinilai pada 

rubik pengamatan, dan kemampuan menceritakan cerita rakyat yang dinyatakan dengan nilai 

yang dicapai siswa melalui penilaian latihan (LKS) dan hasil uji tes kemampuan siswa dalam 

menceritakan cerita rakyat dan mengidentifikasi unsure instrinsik certa rakyat. 

  Data kualitatif dalam penelitian ini berupa catatan pengamatan, dokumen portofolio 

siswa, dokumen foto, dan rekapan hasil wawancara dalam bentuk catatan lapangan (fieldnote) 

yang akan dianalisis dengan kualitatif dengan tahapan; pemaparan data, penyederhanaan data, 

pengelompokan data, dan pemaknaan.Analisis data melalui langkah-langkah: (1) reduksi data 

merupakan proses penyeleksian, penafsiran, penyederhanaan data lapangan. Proses reduksi 

data berlangsung secara terus-menerus selama pengumpulan data sampai penyusunan laporan 

selesai dilakukan, (2) menyajikan data adalah susunan informasi yang memungkinkan data 

ditarik kesimpulan penelitian. Penyajian data ini direncanakan dapat menggambarkan 

informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan 

sajian, (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan ungkapan akhir dari hasil tindakan 

yang masih perlu diuji kebenarannya dan kesesuaian makna-makna yang muncul dari data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pelaksanaan siklus 1 dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan, untuk pertemuan pertama pada 

hari  Sabtu tanggal 9 Mei 2015. Seperti yang diungkapkan MC.Taggart (dalam Akbar, 2008 

:29) pelaksanaan tindakan dalam siklus 1 meliputi empat langkah: (1) perencanaan 

(planning), (2) tindakan (acting) dan observasi (observing), (3) refleksi (reflecting), dan (4) 

perbaikan rencana (revise plan).Didalam perencanaan pada siklus 1, guru sebagai peneliti 

mempersiapkan pembelajaran  tematik  yaitu Bahasa Indonesia dikaitkan dengan 

pembelajaran IPA dan SBK. Pembelajaran  ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015. 

Persiapan yang dilakukan oleh guru dalam perencanaan tindakan siklus 1 yaitu membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), perangkat instrumentpenilaian  baik penilaian 

proses maupun penilaian hasil, dan media yang digunakan dalam pembelajaran berupa media 
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Telerita Mix. Pelaksanaan siklus 1 dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan, untuk pertemuan 

pertama pada hari Sabtu tanggal 9 Mei  2015. Garis besar proses pembelajaran IPS dengan 

menggunakan media Telerita Mix terbagi menjadi tiga langkah, yakni (a) pendahuluan, (b) 

kegiatan inti, (c) kegiatan akhir. 

 Setelah kegiatan siklus 1 maka dilakukan kegiatan observasi/pengamatan. Observasi 

dilakukan dengan mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dan kegiatan siswa. 

Pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru yang diamati yakni pembuatan RPP dan 

implementasi RPP penilaiannya menggunakan lembar APKG 1 dan APKG 2, sedangkan pada 

kegiatan siswa observasi diarahkan pada kegiatan siswa bercerita dan bekerjasama dalam 

berkelompok. Kegiatan bercerita disini siswa dituntut untuk dapat  menceritakan secara runtut 

cerita rakyat, fabel dan cerita petualangan. Dalam bercerita siswa harus memahami kerangka 

bercerita yang terdapat pada gambar dengan menggunakan  mediaTelerita Mix.  

 Langkah selanjutnya yakni refleksi terhadap tindakan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Kegiatan refleksi dilakukan oleh peneliti. Data dan informasi yang dijadikan bahan 

evaluasi adalah untuk mengungkap keberhasilan tindakan yang dilakukan terhadap 

kemampuan bercerita dengan menggunakan media kartu yakni: (a) kemampuan bercerita, (b) 

pembelajaran bercerita dengan menggunakan media Telerita Mix. 

 Hasil pengamatan pada siklus 1 peningkatan kemampuan bercerita dengan 

menggunakan media Telerita Mix dilihat dari: (a) kemampuan siswa mengurutkan gambar 

yang sesuai cerita masih kurang, (b) mengurutkan kerangka bercerita masih belum runtut, (c) 

kerjasama anggota kelompok dalam mengerjakan LKS masih kurang, (d) keberanian dalam 

bercerita hanya siswa yang menguasai materi, (e) masih banyak siswa yang tidak 

mengungkapkan pendapatnya, dan hanya mengandalkan temannya, (f) dalam berdiskusi 

kelompok siswa perlu dibimbing agar suasana kelas menjadi kondusif, (g) Pada saat 

mengerjakan soal evaluasi, siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal dan 

menoleh kiri kanan untuk meminta jawaban dari teman. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa pencapaian keberhasilan tindakan pada siklus 1 masih dibawah taraf keberhasilan. Hal 

tersebut kemungkinan disebabkan, antara lain: (a) beberapa siswa kurang tertarik terhadap 

media gambar cerita dikarenakan dalam gambar belum jelas, (b) siswa belum siap terhadap 

materi yang akan dipelajari, karena siswa terbiasa dengan mengandalkan penjelasan materi 

atau metode ceramah, (c) waktu yang digunakan saat membaca sekilas tentang cerita rakyat, 

fabel dan cerita petualangan  sangat kurang ini menyebabkan siswa kurang memahami materi, 

(d) kemampuan siswa dalam memahami cerita setelah membaca sekilas berbeda, hal ini 
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menyebabkan siswa yang daya tangkapnya rendah sulit untuk menceritakan secara runtut, (e) 

siswa tidak memiliki rasa percaya diri dalam bercerita didepan kelas, hal ini terbukti dalam 

bercerita sebagian besar siswa mengeluarkan suara yang pelan sehingga sulit didengar oleh 

siswa lainnya, (f) media yang digunakan masih terbatas karena masih perlu perbaikan. 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, guru ingin mengadakan perbaikan yang 

selanjutnya akan dipakai untuk tindakan siklus 2.  

Kemampuan bercerita tentang cerita rakyat, fabel dan cerita petualangan  siswa pada 

siklus 1 dengan menggunakan media  Telerita Mix  dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 1.Penilaian Hasil Kemampuan Bercerita padaTindakan Siklus 1 

N

o 

Nama  Komponen yang dinilai Jumla

h  

Nilai 

rata 

Kualifikasi 

nilai 

Ket 

Sikap  Baha

sa  

Keru

ntuta

n  

Suara   

1. Dimas Putra H 3 3 3 3 12 75 Cukup  T 

2. M. Maulana 

Rafli 

2 2 2 3 9 56,25 Sangat 

Kurang  

BT 

3. M. Taufiq Zaqli 2 3 2 2 9 56,25 Sangat 

Kurang 

BT 

4. Achmad Fauzi 3 2 2 2 9 56,25 Sangat 

Kurang 

BT 

5. Andre Saputra 3 2 2 3 10 62,5 Kurang   BT 

6. Aza Nadivatul 

Q 

4 3 3 3 12 75 Cukup T 

7. - - - - - - - - - 

8. Dinda 

Mauludatu 

2 3 3 2 10 62,5 Kurang  T 

9. El Yana Nur Z 3 3 3 3 12 75 Cukup T 

10

. 

Fitri Novia 3 3 3 3 12 75 Cukup T 

11

. 

Isnaini 3 3 3 3 12 75 Cukup T 

12

. 

Khusnul Aisyah 2 3 3 2 10 62,5 Kurang  BT 

13

. 

Kholifah Nur J 3 3 3 4 13 81 Baik T 

14

. 

Moch. Adil 

Hakim 

3 2 2 2 9 56,25 Sangat 

Kurang 

BT 

15

. 

Moch. Syahrul 

R 

3  2 2 9 56,25 Sangat 

Kurang 

BT 

16

. 

Muh. Adam 

Nur R 

2 2 2 2 8 50 Sangat 

Kurang 

BT 

17

. 

Muh. Syadan 

Ali 

3 2 2 2 9 56,25 Sangat 

Kurang 

BT 

18

. 

Muh. Yazid K 3 2 2 3 10 62,5 Kurang  BT 

19

. 

Ningsih 

Wahyuni 

3 3 3 3 12 75 Cukup T 

20

. 

Nur Aulia Risqa 3 3 4 3 13 81 Baik  T 

21 Riska 3 3 3 3 12 75 Cukup  T 
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. Widianingrum 

22

. 

Sarah Maulidya 3 2 3 3 11 68,75 Kurang  BT 

23

. 

M. Akbar H 3 2 2 3 10 62,5 Kurang BT 

24

. 

Ach. Ivan 3 2 

 

2 3 10 62,5 Kurang  BT 

Jumlah Nilai   1518,25   

Rata-rata kelas  66,01   

Kualifikasi Nilai Kurang    
(Ket;Tuntas=10, Belum Tuntas=13) 

 

 Pada tabel diatas penilaian kemampuan bercerita pada siklus 1, berdasarkan tabel data 

kemampuan bercerita diatas diperoleh bahwa  rata-rata kelas adalah 66,01. Dari data diatas 

ketuntansan klasikal belum mencapai 70% sehingga dikatakan belum tuntas. Dari 23 siswa 

yang memiliki kualifikasi nilai baik sekitar 8%, untuk kualifikasi nilai cukup sekitar 30%, 

dan kualifikasi nilai kurang sebanyak 30%, dan kualifikasi nilai sangat kurang sebanyak 

32%. Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan kemampuan menceritakan cerita 

rakyat, fabel dan cerita petualangan kualifikasi nilai kurang untuk itu perlu dilakukan 

pembelajaran siklus 2. 

Di kegiatan akhir pengamatan yang dilakukan peneliti yakni mengamati nilai pada 

hasil evaluasi akhir.Penilaian tersebut berdasarkan instrument penilaian yang tersedia.Pada 

akhir pembelajaran pada pra tindakan guru memberikaan tes formatif. Prestasi siswa siklus 1 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel2.Penilaian Prestasi Siswa Siklus 1 

N

o  

 

Nama Siswa 

Nilai  

Nilai 

rata-

rata 

 

Kualifikasi 

Nilai 

 

Ket     

Nilai  

proses 

Kema

mpua

n 

cerita 

Nilai 

tes 

Tes 

evalu

asi 

1. Dimas Putra H 83 75 70 70 74.5 Cukup  T 

2. M. Maulana Rafli 75 56,25 50 50 57.8 Sangat Kurang BT 

3. M. Taufiq Zaqli 83 56,25 60 60 64.8 Kurang  BT 

4. Achmad Fauzi 83 56,25 60 60 64.8 Kurang  BT 

5 Andre Saputra 83 62,5 60 50 63.8 Kurang  BT 

6 Aza Nadivatul Q 75 75 70 70 73.75 Cukup  T 

7 - Keluar  - Keluar  Kelua

r  

keluar  Keluar  Keluar 

8 Dinda Mauludatu 75 62,5 80 70 71.8 Cukup T 

9 El Yana Nur Z 83 75 70 70 74.5 Cukup T 

10 Fitri Novia 75 75 60 70 70 Cukup T 

11 Isnaini 83 75 60 70 72 Cukup T 

12 Khusnul Aisyah 91 62,5 60 50 65.8 Kurang  BT 

13 Kholifah Nur J 75 81 70 70 74 Cukup T 

14 Moch. Adil 

Hakim 

75 56,25 50 60 60.3 Kurang  BT 
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15 Moch. Syahrul R 75 56,25 50 60 60.3 Kurang  BT 

16 Muh. Adam Nur 

R 

75 50 70 60 63.75 Kurang  BT 

17 Muh. Syadan Ali 83 56,25 60 60 64.8 Kurang  BT 

18 Muh. Yazid K 75 62,5 70 80 71,8 Cukup  T 

19 Ningsih Wahyuni 83 75 70 70 74.5 Cukup  T 

20 Nur Aulia Risqa 83 81 80 70 78.5 Cukup  T 

21 Riska 

Widianingrum 

83 75 70 70 74.5 Cukup  T 

22

. 

Sarah Maulidya 75 68,75 50 70 65.9 Kurang  BT 

23 M. Akbar H 75 62,5 30 40 51.8 Sangat Kurang BT 

24 Ach. Ivan 83 62,5 60 50 63.8 Kurang  BT 

Jumlah Nilai     1557.5   

Rata-rata     67.7   

Kualifikasi      Kurang     

(Ket:Tuntas=11, Belum Tuntas=12) 

 Berdasarkan hasil data pada tabel diatas diperoleh nilai rata-rata kelas untuk evaluasi 

akhir mencapai nilai  67,7  hal tersebut dapat dikatagorikan dalam kualifikasi kurang. Siswa  

yang mendapat kualifikasi sangat kurang sebanyak 0,9%, untuk kualifikasi nilai kurang 

sebanyak 43,7%, untuk kualifikasi niilai cukup sebanyak 56,3 %. Dan ketuntasan klasikal 

untuk prestasi siswa dalam kualifikasi kurang, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan pada 

siklus 2. 

Tabel 3.Perbandingan Nilai Rata-rata Kemampuan Bercerita,  Nilai Rata-rata  Evaluasi Siswa Pra 

Kegiatan dengan Siklus 1. 

No Nilai Rata-rata 

Kemampuan Bercerita 

Pra Tindakan 

Nilai Rata-rata 

Kemampuan 

Bercerita Siklus 1 

Penilaian Prestasi 

Pra Tindakan 

Penilaian Prestasi  

Siklus 1 

1. 50,02 66,01 56 67,7 

Peningkatan 15,99 Peningkatan  11,7 

 

Berdasarkan tabel diatas perbandingan nilai rata-rata kemampuan bercerita dan 

penilaian prestasi siswa dapat dikatakan ada peningkatan antara pra tindakan dengan siklus 1. 

Pelaksanaan siklus 2 ini dilakukan untuk memperbaiki siklus 1. Pelaksanaannya 

dilaksanakan  pada  hari Rabu  tanggal 13 Mei 2014. Seperti pada siklus pelaksanaan tindakan 

dalam siklus 2 meliputi empat langkah: (1) perencanaan (planning), (2) tindakan (acting), (3) 

observasi (observing),  dan(4) refleksi (reflecting).  

Pada siklus 2 ini, dengan memperhatikan permasalahan yang muncul pada siklus 1, yakni 

target yang diharapkan tercapainya pada siklus ini adalah: (1) peningkatan kemampuan siswa 

dalam menceritakan cerita rakyat, fabel, dan cerita petualangan serta (2) penggunaan media 

Telerita Mix sebagai media untuk dapat menceritakan cerita rakyat, fabel, dan cerita 

petualangan. 
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Setelah kegiatan siklus 2, maka dilakukan kegiatan observasi. Kegiatan observasi pada 

siklus 2 sama dengan siklus 1 yakni: mengamati aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran.Pengamatan siswa saat menceritakan cerita rakyat, fabel dan cerita 

petualangan.Saat kegiatan diskusi siswa sudah terlihat aktif dalam mengeluarkan pendapat 

dan idenya.  Kemampuan bercerita dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5. Penilaian Hasil Kemampuan Bercerita pada Tindakan Siklus 2 

N

o 

Nama  Komponen yang dinilai Jumla

h  

Nilai 

rata 

Kualifikasi 

nilai 

Ket 

Sika

p  

Baha

sa  

Keru

ntuta

n  

Suar

a  

 

1. Dimas Putra H 4 3 4 3 14 87,5 Baik T 

2. M. Maulana Rafli 2 2 2 3 9 56 Sangat 

Kurang  

BT 

3. M. Taufiq Zaqli 3 3 4 3 13 81 Baik  T 

4. Achmad Fauzi 3 3 2 3 11 68,75 Kurang  BT 

5. Andre Saputra 2 4 4 3 13 81 Baik  T 

6. Aza Nadivatul Q 4 4 4 3 15 93,75 Sangat Baik T 

7. - - - - - - Keluar  Keluar  Keluar  

8. Dinda Mauludatu 4 4 4 3 15 93,75 Sangat Baik T 

9. El Yana Nur Z 4 3 4 3 14 87,5 Baik  T 

10 Fitri Novia 4 3 4 3 14 87,5 Baik  T 

11 Isnaini 3 4 4 4 15 93,75 Sangat Baik  T 

12 Khusnul Aisyah 3 4 4 3 14 87,5 Baik  T 

13 Kholifah Nur J 3 4 4 4 15 93,75 Sangat Baik T 

14 Moch. Adil 

Hakim 

3 3 4 3 13 81 Baik  T 

15 Moch. Syahrul R 3 3 2 3 11 68,75 Kurang  BT 

16 Muh. Adam Nur 

R 

3 3 4 3 13 81 Baik  T 

17 Muh. Syadan Ali 3 4 4 3 14 87,5 Baik  T 

18 Muh. Yazid K 3 4 4 3 14 87,5 Baik  T 

19 Ningsih Wahyuni 4 3 4 3 14 87,5 Baik  T 

20 Nur Aulia Risqa 3 4 4 4 15 93,75 Sangat Baik  T 

21 Riska 

Widianingrum 

4 4 4 3 15 93,75 Sangat Baik T 

22 Sarah Maulidya 2 2 2 3 9 56,25 Sangat 

Kurang 

BT 

23 M. Akbar H 2 2 2 4 10 62,5 Kurang BT 

24 Ach. Ivan 3 3 4 3 13 81 Baik  T 

Jumlah Nilai   1892,25   

Rata-rata kelas  82,27   

Kualifikasi Nilai Baik    

(Ket;Tuntas=18, Belum Tuntas=5) 

 Pada tabel diatas penilaian kemampuan bercerita pada siklus 2, berdasarkan tabel data 

kemampuan bercerita diatas diperoleh bahwa  rata-rata kelas adalah 82,27. Dari 23 siswa yang 

memiliki kualifikasi nilai sangat baik sekitar 30%, kualifikasi nilai  baik sekitar 52%, untuk 

kualifikasi nilai sangat kurang sekitar 13%, dan kualifikasi nilai kurang sebanyak 5 %. 

Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan kemampuan siswa dalam menceritakan 
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cerita rakyat, fabel, dan cerita petualangan dalam kualifikasi nilai baik sehingga tidak perlu 

melakukan siklus berikutnya. 

 Di kegiatan akhir pengamatan yang dilakukan peneliti yakni mengamati nilai pada 

hasil evaluasi akhir.Aktivitas yang tampak pada siklus 2 di kegiatan akhir yaitu siswa sudah 

merasa percaya diri untuk mengerjakan lembar evaluasi. 

Tabel  6.Penilaian Prestasi Siswa Siklus 2 

N

o  

 

Nama Siswa 

Nilai  

Nilai 

rata-

rata 

 

Kualifikasi 

Nilai 

 

Ket     

Nilai  

proses 

Kema

mpua

n 

cerita 

Nilai 

tes 

Tes 

evalua

si 

1. Dimas Putra H 91 87,5 100 90 92 Sangat Baik T 

2. M. Maulana Rafli 75 56 90 60 70,2 Cukup T 

3. M. Taufiq Zaqli 91 81 70 80 80,5 Baik T 

4. Achmad Fauzi 83 68,75 80 100 82,9 Baik T 

5 Andre Saputra 91 81 100 90 90,5 Sangat Baik T 

6 Aza Nadivatul Q 75 93,75 100 70 84,6 Baik T 

7 - Keluar  Keluar Keluar  Keluar  keluar  Keluar  Keluar  

8 Dinda Mauludatu 75 93,75 100 100 92,1 Sangat Baik T 

9 El Yana Nur Z 91 87,5 100 100 94,6 Sangat Baik T 

10 Fitri Novia 75 87,5 100 70 83,1 Baik T 

11 Isnaini 83 93,75 100 100 94,1 Sangat Baik T 

12 Khusnul Aisyah 91 87,5 60 60 74,6 Cukup T 

13 Kholifah Nur J 91 93,75 100 90 93,6 Sangat Baik T 

14 Moch. Adil 

Hakim 

91 81 80 80 83 Baik T 

15 Moch. Syahrul R 75 68,75 70 90 75,9 Cukup T 

16 Muh. Adam Nur 

R 

75 81 70 80 76,5 Cukup T 

17 Muh. Syadan Ali 83 87,5 100 100 92,6 Sangat Baik T 

18 Muh. Yazid K 83 87,5 90 80 85,1 Baik T 

19 Ningsih Wahyuni 83 87,5 100 90 90,1 Sangat Baik T 

20 Nur Aulia Risqa 91 93,75 90 100 96,1 Sangat Baik T 

21 Riska 

Widianingrum 

83 93,75 100 100 94,1 Sangat Baik T 

22 Sarah Maulidya 83 56,25 80 70 72,3 Cukup T 

23 M. Akbar H 75 62,5 30 70 59,3 Sangat Kurang BT 

24 Ach. Ivan 91 81 70 100 85,5 Baik T 

Jumlah Nilai     1945,1   

Rata-rata     84,5   

Kualifikasi      Baik    

 (Ket;Tuntas=22, Belum Tuntas=1) 

Berdasarkan hasil data pada tabel diatas diperoleh nilai rata-rata kelas untuk penilaian prestasi 

siswa  mencapai nilai 84,5. Siswa yang mendapat kualifikasi sangat kurang sebanyak 4%, 

untuk kualifikasi nilai cukup sebanyak 21%, untuk kualifikasi nilai baik sebanyak 30%, 

untuk kualifikasi nilaisangat baik adalah 45%.  
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Tabel 7.Perbandingan Nilai Rata-rata Kemampuan Bercerita,  Nilai Rata-rata Penilaian Prestasi Siswa 

Pra Kegiatan dengan Siklus 1. 

N

o 

Nilai Rata-rata 

Kemampuan 

Bercerita Pra 

Tindakan 

Nilai Rata-rata 

Kemampuan 

Bercerita 

Siklus 1 

Nilai Rata-rata 

Kemampuan 

Bercerita 

Siklus 2 

Nilai Rata-rata 

Penilaian 

Siswa Pra 

Tindakan 

Nilai Rata-

rata Penilaian 

Prestasi 

Siklus 1 

Nilai Rata- 

rata 

Penilaian 

Prestasi 

Siklus 2 

1

. 

50,02 66,01 82,27 56 67,7 84,5 

Peningkatan siklus1 dan 2 16,26 Peningkatan siklus1 dan 2 16,8 

Berdasarkan tabel diatas perbandingan nilai rata-rata kemampuan bercerita dan nilai rata-rata 

evaluasi siswa dapat dikatakan ada peningkatan antara tindakan siklus 1 dengan tindakan 

siklus 2. Taraf keberhasilan observasi proses belajar pada siklus 2 dengan penggunaan media 

Telerita Mix mengalami peningkatan. 

Menurut Koyo K dan Zulkariman (dalam Hidayati dkk, 2009:7-4) mendefinisikan 

media sebagai berikut,“Media adalah sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan seseorang sehingga dapat mendorong tercapainya 

proses belajar pada dirinya”. Penggunaan media secara efektif memungkinkan siswa dapat  

belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performan mereka sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai.Pada penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan menceritakan cerita rakyat, fabel 

dan cerita petualangan, guru menggunakan media pembelajaran berupa media Telerita Mix. 

Media ini adalah 3 dimensi yang berbentuk balok menyerupai televise buatan dan didalamnya 

ada rangkaian gambar dari cerita rakyat yang akan diajarkan. Mix disini penggunaan 

medianya digabungkan dengan penggunaan program power point sederhana yang dibuat 

seinteraktif mungkin. Dari penggunaan media ini diharapkan siswa mengkonstruksikan 

kemampuannya untuk menceritakan cerita rakyat dan mengidentifikasi unsure cerita  

berdasarkan rangkaian gambar yang dilihat pada media “Telerita Mix”.Berdasarkan 

pengamatan, media runtutan gambar yang di gunakan pada siklus 1 tidak menarik, sehingga 

ada beberapa anak yang merasa kesulitan untuk memahami kerangka bercerita, hal ini 

menyebabkan anak kesulitan menceritakan dan mengidentifikasi unsure cerita.  Sedangkan 

pada  siklus 2 media bantuan berupa potongan gambar dari cerita rakyat, fabel dan cerita 

petualangan yang digunakan lebih menarik, media dibuat warna-warni, dan media tersebut 

diberi kerangka bercerita. Dari hal tersebut siswa menjadi tertarik dan dapat meningkat 

kemampuan bercerita. 

Bercerita lebih sering ditemukan sebagai bahan pengajaran di sekolah dasar. Proses 

bercerita adalah proses menuturkan suatu tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya 

suatu hal peristiwa atau kejadian (Poerwadarminta, 2007:233). Bercerita pada pembelajaran 
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Bahasa Indonesia adalah menuturkan suatu urutan kejadian peristiwa dalam cerita rakyat dari 

awal cerita sampai akhir.Kegiatan bercerita disini siswa dibantu dengan media “Telerita Mix” 

agar dapat menceritakan dengan bahasa sendiri.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) 

siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian disajikan beberapa cerita rakyat, fabel, 

dan cerita petualangan, (2) setiap kelompok dibagikan gambar-gambar cerita rakyat, fabel, 

dan cerita petualangan, (3) siswa mengurutkan gambar tersebut berdasarkan cerita yang 

dibacanya, (4) siswa memasukkan gambar yang telah diurutkan pada roll televise buatan, (5) 

siswa memutar media Telerita, (6) siswa yang lain mengamati kemudian menanggapi hasil 

runtutan cerita, (7) guru menyajikan rangkaian cerita pada media power point, (8) siswa 

mencerita cerita yang dilihat secara runtut, (9) siswa mengidentifikasi unsure cerita yang 

dilihat.  

Dengan diterapkan penggunaan media Telerita Mix untuk meningkatkan kemampuan 

bercerita dan mengidentifikasi unsure cerita pada pembelajaran Bahasa Indonesia mengalami 

peningkatan. Kemampuan bercerita meningkat dari 66,01 menjadi 82,27 terjadi peningkatan 

16,26. Dalam siklus 1 siswa yang tuntas belajar sebanyak 43%, siswa yang belum tuntas 

sebanyak 57%.Dan di siklus 2 siswa yang tuntas belajar sebanyak 78%, siswa yang belum 

tuntas sebanyak 22%. Pada siklus 2 terdapat 5 siswa yang belum tuntas pada kemampuan 

bercerita hal ini disebabkan siswa tersebut input kecerdasannya sangat rendah. Tetapi dengan 

ketelatenan dan bimbingan guru siswa tersebut dapat mengikuti pelajaran walaupun mendapat 

nilai dengan kualifikasi kurang. Dan penilaian prestasi terhadap hasil evaluasi kemampuan 

bercerita dan mengidentifikasi unsure cerita menggunakan media Telerita Mix pada siklus 1 

nilai rata-rata sebesar 67,7 dan mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 84,5 pada siklus 

2. Sehingga dapat dikatakan bahwa siswa telah mencapai ketuntasan dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 

 

SIMPULAN 

 Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media Telerita 

Mix adalah: (1) membuat siswa menjadi aktif, (2) hasil evaluasi kemampuan bercerita dan 

mengidentifikasi unsur cerita menggunakan media Telerita Mix pada siklus 1 nilai rata-rata 

sebesar 67,7 dan mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 84,5 pada siklus 2, dan (3) 

Kemampuan bercerita meningkat dari 66,01 menjadi 82,27 terjadi peningkatan 16,26. 
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