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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterampilan berbicara adalah keterampilan untuk mengungkapkan gagasan, 

pikiran, dan perasaan secara lisan. Berbicara adalah bentuk komunikasi yang 

membentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, yaitu alat ucap, berupa 

suara, gerakan tubuh, mimik untuk mempertegas isi pembicaraan. Arsjad dan Mukti 

(1988:170) menyatakan, untuk menjadi pembicara yang baik, seorang pembicara 

selain harus memberikan kesan bahwa ia menguasai masalah yang dibicarakan, si 

pembicara juga harus memperlihatkan keberanian dan kegairahan. Pembicara yang 

tidak gugup dan bergairah dalam berbicara merupakan modal utama untuk berbicara.

Faktor yang harus dipenuhi untuk penunjang keefektifan bercerita adalah 

faktor kebahasaan dan nonkebahasaan. Seorang pencerita yang baik harus 

memperhatikan 1) ketepatan ucapan, 2) penempatan tekanan nada, sendi, dan ritme 

sesuai, 3) pilihan kata yang tepat, jelas, dan bervarisi, dan 4) ketepatan sasaran 

pembicaraan. Faktor nonkebahasaan yaitu berkaitan perilaku tingkah laku bercerita 

yaitu 1) sikap wajar tenang, dan tidak kaku, 2) pandangan harus diarahkan kepada 

lawan bicara, 3) ketersediaan menghargai pendapat orang lain, 4) gerak-gerik dan 

mimik yang tepat, 5) kenyaringan suara, 6) kelancaran, 7) relevansi atau penalaran, 8) 

dan penguasaan topik (Arsjad dan Mukti,1988:17). Faktor kebahasaan dan 

nonkebahasaan akan meningkatkan nilai tinggi seorang pencerita. Seseorang yang 

bercerita dengan memperhatikan keefektifan bercerita yaitu faktor kebahasaan dan 

non kebahasaan akan dapat menyampaikan informasi dengan efektif.

Anak SD di kehidupan sehari-hari bercerita pada keluarga, teman-teman, dan 

orang yang ada di sekitarnya. Berdasarkan pengamatan anak SD senang bercerita 

dalam keadaan santai dan terjadi spontanitas. Akan tetapi, apabila bercerita pada guru 

dan teman-temannya di depan kelas anak SD tidak mempunyai keberanian. Siswa 



merasa takut apabila  berbicara dalam kondisi formal atau kondisi resmi, seperti 

dalam lingkungan sekolah

Berdasarkan observasi  awal di SDN Sumberbulus 03, Jember siswa merasa 

takut dalam bercerita. Pada kegiatan pembelajaran bercerita hanya 3 siswa yang 

berani bercerita dengan lancar, sedangkan siswa yang lain masih kurang kemampuan 

berceritanya. Ada siswa yang hanya bercerita satu kalimat atau tiga kalimat, dan ada 

juga siswa yang diam ketika disuruh bercerita. Pada awal siswa menganggap 

bercerita di luar kelas kegiatan yang  menyenangkan akan tetapi, akhirnya  berubah 

menjadi momok ketika berada di dalam kelas. Dalam hal ini, seharusnya siswa 

disarankan untuk lebih membiasakan diri bercerita di depan orang lain dan dibimbing 

untuk menghilangkan rasa malu dan rendah diri.

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu adanya pembenahan suatu proses 

pembelajaran yang dapat menimbulkan ketertarikan siswa dalam bercerita pada guru 

dan teman-temannya. Permasalahan keterampilan bercerita siswa kelas IV SDN 

Sumberbulus 03, Jember rendah dikarenakan sumber belajar yang tersedia masih 

terbatas, metode dan teknik pembelajaran yang kurang menyenangkan, dan interaksi 

antara siswa dengan siswa,dan siswa dengan guru kurang terjalin. 

Sumber belajar adalah modal utama siswa untuk belajar. Sumber belajar yang 

kurang memadai atau terbatas menyebabkan terhambatnya proses belajar mengajar. 

Di SDN Sumberbulus 03, Jember sumber belajar yang tersedia terutama buku cerita 

masih kurang. Buku-buku cerita yang ada hanya sedikit dan buku yang ada sudah 

terbitan lama. Di kelas-kelas terutama kelas IV media yang mendukung di dalam 

kelas juga masih sedikit. Di kelas hanya ada gambar para pahlawan, sedangkan 

mading-mading sebagai hasil karya siswa sebagai ajang kreativitasnya tidak ada. 

Dalam kegiatan pembelajaran sewaktu guru kelas IV SDN Sumberbulus 03, 

Jember metode yang digunakan hanya menggunakan metode ceramah, tanpa ada 

variasi metode yang lain. Meskipun sekarang sudah kurikulum KTSP, akan tetapi 

para guru lebih menyukai metode lama. Guru menerangkan siswa mendengarkan, 

tanpa ada respon dari siswa untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya. 



Permasalahan yang terakhir adalah hubungan  antara siswa dengan siswa dan 

guru dengan siswa kurang terjalin. Siswa di kelas IV SDN Sumberbulus 03, Jember

dalam berinteraksi dengan teman-temannya kurang adanya sosialisasi. Siswa lebih 

menyukai berteman dengan teman sebangkunya saja atau biasanya membentuk 

kelompok sendiri. Masalah hubungan siswa dengan guru ini sungguh 

memprihatinkan. Guru adalah pemimpin dan berkuasa di kelas dan siswa harus 

tunduk pada perintah guru. Ketika guru menerangkan, siswa harus diam 

mendengarkan dan ada rasa ketakutan siswa kepada guru. Ketakutan siswa tampak 

ketika siswa disuruh bertanya atau diberi pertanyaan diam saja dan hanya beberapa 

murid saja yang mempunyai keberaniaan bertanya atau menjawab. Guru  yang 

berfungsi sebagai pembimbing anak didiknya untuk menjadi anak yang cerdas, kreatif 

dan bersosialisasi pada masyarakat kurang berjalan dengan baik. Menurut guru 

pengajaran seperti itu untuk kebaikan siswa, akan tetapi menurut siswa pengajaran itu  

adalah sesuatu yang menakutkan dan membosankan, sehingga mengakibatkan proses 

belajar mengajar kurang terliasisasikan dengan baik.

Tiga permasalahan di atas perlu pembenahan yang betul untuk membawa 

siswa belajar lebih baik, menyenangkan, dan meningkatkan kreativitas siswa. Ada 

sebuah metode yang menarik yang diharapkan bisa mengatasi ketiga masalah di atas. 

Metode yang menarik itu adalah metode permainan kreatif. Arif dan Napitupulu 

(dalam Yeni;2003:11) mengatakan bahwa permainan memberi kesempatan yang 

menyenangkan untuk belajar yang hampir tidak disadari dan alat yang efektif untuk 

merangsang minat warga belajar yang berperan serta. Metode untuk belajar dengan 

suasana santai dan siswa berperan aktif memberi kesempatan siswa belajar karena 

seolah-olah mereka sedang bermain bukan belajar.

Permainan kreatif adalah pengajaran dengan permainan yang tidak 

membosankan dan menjenuhkan, karena adanya variasi-variasi dalam permainan. 

Permainan itu akan mengembangkan diri siswa untuk berperan aktif. Jenis-jenis 

permainan kreatif diantaranya seperti permainan kreatif bercerita dengan kartu, 

permainan kreatif bercerita dengan memutar botol, permainan kreatif bercerita 



dengan boneka, permainan kreatif bercerita dengan topeng, dan sebagainya. 

Pengajaran dengan permainan yang bervariasi tidak hanya bertujuan untuk siswa bisa 

bercerita saja, akan tetapi siswa bisa mengembangkan kreativitas siswa dan 

membentuk kepribadian siswa. Permainan kreatif melatih siswa selain belajar juga 

bisa mengenal lingkungan masyarakat. Permainan kreatif ini melibatkan semua siswa 

untuk berpartisipasi. Suatu permainan tanpa melibatkan orang lain akan 

membosankan dan menjenuhkan. Permainan kreatif dengan melibatkan semua siswa 

juga akan membuat siswa bisa bersosialisasi dan bisa mengenal teman lainnya lebih 

dekat. Permainan kreatif ini terfokus pada tujuan supaya siswa bisa belajar 

menyenangkan dan melatih kreativitas siswa. Pembelajaran dengan permainan 

merupakan sumber belajar yang tidak mahal dan mudah mempratekkannya. Guru 

memberi penjelasan sedikit dan mengawasi, sedangkan siswa mempraktekkan 

Pembelajaran dengan permainan kreatif ini sesuai dengan kurikulum saat ini yaitu 

KTSP yaitu siswa belajar dari sekitarnya dengan kreativitasnya.

Ada beberapa penelitian sebelumnya tentang permainan kreatif relevan  

diantaranya diteliti oleh Cahyaningsih, Wismaningrum dan Sundari. Cahyaningsih 

menerapkan permainan kreatif ular tangga pada mata pelajaran Biologi, 

Wismaningrum menerapkan permainan kreatif teknik puzzle mata pelajaran Biologi, 

dan Sundari mata pelajaran bahasa Inggris melalui teknik permainan kata. Ketiga 

penelitian itu diperoleh hasil bahwa penerapan melalui permainan kreatif  mengalami 

hasil belajar yang baik bagi siswa dan efektivitas permainan kreatif lebih baik 

daripada dengan pengajaran konvensional. Oleh karena itu dari melihat keberhasilan 

dari tiga penelitian di atas, maka peneliti mengadakan penelitian tentang permainan 

kreatif diterapkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada keterampilan bercerita.

Pembelajaran bercerita di SDN Sumberbulus 03, Jember yang kurang 

menyenangkan bagi siswa, karena rasa ketakutan perlu adanya cara yang tepat. 

Apabila guru mengajar dengan menggunakan permainan kreatif, akan berpengaruh 

pada kemampuan siswa dan hasil belajar yang akan dicapai dalam proses 

pembelajaran akan meningkat. Permainan kreatif merupakan cara belajar yang 



efektif, santai, menyenangkan, dan tidak membosankan yang akan membuat rasa 

ketertarikan, motivasi, dan kemampuan siswa belajar lebih tinggi khususnya 

pembelajaran bercerita. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Meningkatkan 

Kemampuan Bercerita Siswa Kelas IV SDN Sumberbulus 03, Jember dengan 

Menggunakan Permainan Kreatif”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut.

1) Bagaimanakah kemampuan siswa kelas IV SDN Sumberbulus 03, Jember

dalam bercerita dengan menggunakan permainan kreatif?

2) Bagaimanakah penerapan pembelajaran dengan menggunakan permainan 

kreatif  yang dapat meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas IV SDN 

Sumberbulus 03, Jember?

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1) mendeskripsikan kemampuan bercerita kelas IV SDN Sumberbulus 03, 

Jember dengan menggunakan permainan kreatif;

2) mendeskripsikan penerapan pembelajaran menggunakan permainan kreatif 

yang dapat meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas IV SDN 

Sumberbulus 03, Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat  yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Bagi guru pada umumnya dan guru SDN Sumberbulus 03, Jember pada 

khususnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk 

menggunakan metode pembelajaran.



2) Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat menambah keberanian siswa untuk 

bercerita dan mengembangkan daya kreativitas siswa.

3) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat memberikan motivasi, ide, 

dan gagasan untuk lebih meneliti pembelajaran bercerita.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberi batasan pengertian terhadap 

istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak menimbulkan persepsi yang 

berlainan, menyamakan pandangan penulis dan pembaca. Berikut ini dijelaskan 

definisi operasionalanya.

1) Permainan kreatif dalam pembelajaran adalah cara mengajar yang di 

dalamnya siswa merasakan belajar yang menyenangkan yang tidak disadari 

siswa dan merangsang minat siswa yang berperan serta untuk lebih kreatif

2) Bercerita berdasarkan kurikulum KBK siswa kelas IV SD adalah apabila 

siswa mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan, 

secara lisan melalui menceritakan pengalaman, membahas masalah-masalah 

aktual, mendeskripsikan benda atau seseorang, menjelaskan petunjuk 

penggunaan, berdiskusi, dan menyampaikan pesan melalui telepon serta 

menceritakan kembali isi dongeng dan bermain peran.

3) Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru dengan siswa melalui 

kegiatan terpadu yang direncanakan oleh pihak guru sehingga tercipta 

aktivitas belajar siswa.

1.6 Hipotesis Tindakan 

Menurut Elliot (dalam Rofi’uddin,1998:25) dalam penelitian tindakan perlu 

memanfaatkan hipotesis tindakan. Rumusan hipotesis tindakan memuat pendapat 

tindakan yang akan dilakukan peneliti untuk menghasilkan perbaikan yang 

diinginkan.



Berdasarkan uraian di atas, hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika 

cara mengajar yang selama ini digunakan oleh guru dalam pembelajaran bercerita 

diganti dengan permainan kreatif maka kemampuan bercerita siswa akan meningkat.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian teori yang mendasari permasalahan dalam penelitian ini meliputi :1) 

pengertian bercerita, 2) faktor penunjang keefektifan bercerita, 3) hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam bercerita, 4) manfaat bercerita, 5) permainan kreatif, 6) simulasi 

kreatif, 7) pembelajaran bercerita dengan menggunakan permainan kreatif, 8) 

perkembangan kognitif anak 9) penelitian sebelumnya yang relevan

2.1 Pengertian Bercerita

Cerita merupakan tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu 

hal, yaitu peristiwa atau kejadian (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional,2003:210). Menurut Arsjad dan Mukti  (1991:12) cerita adalah suatu bentuk 

wacana yang sasaran utamanya tindak tanduk yang dijalani dan dirangkaikan menjadi 

sebuah peristiwa yang terjadi dalam kesatuan waktu. Wigadho (1997:166) 

mengatakan cerita adalah karangan yang menceritakan satu atau beberapa kejadian 

dan bagaimana berlangsungnya peristiwa-peristiwa tersebut. Isi yang diceritakan 

berupa peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi atau tentang sesuatu yang khayal. 

Menurut Rahmulyati (2001:6) bercerita adalah menuturkan suatu peristiwa, kejadian 

atau pengalaman baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun rekaan yang disusun 

menurut urutan waktu. Majid (2002:9) mengatakan bercerita yaitu penyampaian 

cerita kepada pendengar atau membacakannya bagi mereka. Ketika proses bercerita 

dibutuhkan adanya hal-hal yang mencakup posisi duduk, bahasa, suara, gerakan-

gerakan, peragaan agar penceritaan menjadi baik. Bercerita berdasarkan kurikulum 

adalah siswa mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan, 

secara lisan melalui menceritakan pengalaman, membahas masalah-masalah aktual, 

mendeskripsikan benda atau seseorang, menjelaskan petunjuk penggunaan, 

berdiskusi, dan menyampaikan pesan melalui telepon serta menceritakan kembali isi 

dongeng dan bermain peran.



Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat didefinisikan pengertian 

bercerita adalah bentuk perilaku manusia untuk mengutarakan suatu kejadian, baik 

fakta atau khayalan secara lisan dengan memanfaatkan organ tubuh yaitu kepala, 

tangan, roman muka, disusun menurut urutan waktu atau singkatnya menuturkan 

cerita.

2.2 Faktor Penunjang Keefektifan Bercerita

Kemampuan bercerita ialah kemampuan mengucapkan kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan 

(Arsjad dan Mukti,17:1988). Yang dimaksud ucapan adalah seluruh kegiatan yang 

kita lakukan dalam memproduksi bunyi bahasa, yang meliputi artikulasi, yaitu 

bagaimana posisi alat bicara, seperti lidah, gigi, bibir, dan langit-langit pada waktu 

kita membentuk bunyi, baik vokal maupun konsonan. Menjadi pencerita yang baik 

selain harus menguasai kesan bahwa ia menguasai masalah yang dibicarakan, si 

pencerita juga harus memperlihatkan keberanian, kegairahan., dan pencerita harus 

bercerita dengan jelas dan tepat. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh si 

pencerita untuk keefektifan bercerita yaitu faktor kebahasaan dan faktor 

nonkebahasaan. Berikut dijelaskan faktor kebahasaan dan faktor nonkebahasaan 

sebagai penunjang keefektifan bercerita (Arsjad dan Mukti, 1988:17).

1) Faktor Kebahasaan

Faktor penunjang keefektifan bercerita faktor kebahasaan adalah meliputi, 

ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, sendi, dan ritme yang sesuai, plihan 

kata, dan ketepatan sasaran pembicaraan. Faktor-faktor kebahasaan ini diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan bercerita seseorang. Berikut dijelaskan faktor-faktor 

kebahasaan sebagai penunjang keefektifan bercerita.

a) Ketepatan Ucapan

Seorang pencerita harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa 

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

perhatian pendengar. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang tidak tepat atau cacat 



akan menimbulkan kebosanan, kurang menyenangkan, atau kurang menarik. 

Ketepatan ucapan cukup mempengaruhi proses komunikasi. Pengucapan bunyi-bunyi 

bahasa dianggap tidak tepat apabila pencerita menyimpang terlalu jauh dari ragam 

lisan biasa, sehingga mengganggu komunikasi.

b) Penempatan Tekanan, Nada, Sendi dan Ritme yang sesuai

Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan ritme merupakan daya tarik tersendiri 

dalam bercerita. Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik, maka dengan 

penempatan tekanan, nada, sendi, dan ritme yang sesuai, akan menyebabkan 

masalahnya menjadi menarik. sebaliknya jika penyampaiannya datar, akan 

menimbulkan kejenuhan dan keefektifan bercerita berkurang. Pendengar akan lebih 

tertarik dan senang mendengarkan jika pencerita bercerita dengan jelas dalam bahasa 

yang dikuasai pencerita.

c) Pilihan Kata (Diksi)

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

dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. Pendengar akan tertarik dan senang 

mendengarkan kalau pencerita bercerita dengan jelas dalam bahasa yang dikusainya, 

dalam arti yang betul-betul menjadi miliknya, baik sebagai perorangan maupun 

sebagai pembicara.

d) Ketepatan Sasaran Pembicaraan

Ketepatan sasaran pembicaraan berkaitan pemakaian kalimat. Pencerita yang 

menggunakan kalimat efektif akan memudahkan pendengar menangkap isi cerita. 

Seorang pencerita harus mampu menyusun kalimat efektif, kalimat mengenai sasaran, 

sehingga mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan kesan, atau menimbulkan 

akibat. Kalimat efektif mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan 

tergambar lengkap dalam pikiran pendengar seperti apa yang dimaksud oleh 

pencerita.

2) Faktor Nonkebahasaan

Faktor nonkebahasaan menyangkut perilaku atau tingkah laku bercerita yaitu 

1) sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku, 2) pandangan harus diarahkan kepada 



lawan bicara, 3) kesediaan menghargai pendapat orang lain, 4) gerak-gerik dan mimik 

yang tepat, 5) kenyaringan suara, 6) kelancaran, 7) relevansi atau penalaran, 8) 

penguasaan topik. Faktor nonkebahasaan jika dapat dikuasai pencerita akan 

memudahkan penerapan faktor kebahasaan.

Adanya faktor kebahasaan dan non kebahasaan sebagai faktor penunjang 

keefektifan bercerita akan meningkatkan nilai tinggi seorang pembicara. Agar 

menyampaikan informasi dengan efektif, sebaiknya pembicara harus melihat pada 

fakor kebahasaan dan nonkebahasaan yang telah dijabarkan di atas.

2.3 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Bercerita

Kegiatan bercerita merupakan kegiatan berbicara yang memerlukan persiapan 

untuk memulai cerita. Ada bebrapa hal untuk persiapan bercerita. Persiapan bercerita 

menurut Haryadi dan Zamzani (dalam Suhartiningsih,1997:702 ) adalah  1) memilih 

cerita yang tepat, 2) mengetahui isi cerita, 3) merasakan cerita, 4) menyelaraskan 

cerita, 5) pemilihan pokok cerita, 6) menyarikan cerita, 7) memperluas cerita, 8) 

mengisahkan cerita secara langsung, 9) bercerita dengan tubuh yang alamiah, 10) 

menentukan tujuan, 11) memfungsikan kata dan percakapan, 12) melukiskan 

kejadian, 13) menetapkan suasana gerak, 14)  merangkai adegan.

Menurut Suhartiningsih (1997:702 ) untuk menjadi pencerita yang baik adalah 

penguasaan dan penghayatan cerita, penyelarasan dengan situasi dan kondisi, 

pemilihan dan penyusunan kalimat, pengapreasian alami, dan keberanian.

Petunjuk bercerita menurut Setyono (1997:5 ) adalah  1) jangan menghafalkan 

cerita, 2) visulisasikan tokoh cerita dan latar dalam bentuk anda, sehingga anda dapat 

memdeskripsikan seolah-olah anda melihatnya, 3) tulis outline beserta detail-

detailnya di kartu yang dapat anda pegang, tetapi jangan dibaca,  4) rencanakan 

terkebih dahulu cara-cara agar anda dapat memperpanjang atau memperpendek cerita 

tergantung pada waktu yang disediakan dan pendengar cerita, 5) latih terlebih dahulu 

di depan kaca atau kepada orang lain sebelum bercerita, 6)  gunakan alat bantu untuk 



menambah suasana pada saat bercerita, 7) gunakan suara yang berbeda untuk 

menyampaikan rasa gembira, sedih, marah, 8) hadapkan wajah anda ke pendengar.

Berdasarkan sumber di atas hal-hal yang harus diperhatikan untuk bercerita 

adalah 1) memilih cerita yang tepat, 2) penguasaan dan penghayatan cerita 3) 

mengisahkan cerita langsung, 4) gunakan suara yang berbeda untuk menyampaikan 

rasa gembira, marah, dan sedih, 5) hadapkanlah wajah anda ke pendengar, dan 6) 

harus berani.

2.4 Manfaat Bercerita

Suatu kegiatan yang dilaksanakan harus mempunyai manfaat baik bagi diri 

sendiri maupun orang lain. Bercerita mempunyai manfaat tertentu pada pencerita dan 

pendengar cerita. Menurut Suhartiningsih (1997:702) manfaat dari kegiatan bercerita 

adalah 1) memberikan hiburan, 2) mengajarkan kebenaran, dan 3) memberikan 

keteladanan atau model. 

Seseorang akan merasa terhibur bila mendengar orang bercerita. Bercerita 

memberikan kesenangan untuk pencerita dan pendengar cerita. Orang yang 

merasakan kesedihan bila mendengarkan cerita maupun orang bercerita akan 

merasakan beban kesedihannya hilang. Pendengar cerita terhibur mendengarkan 

orang bercerita, pembicara bahagia ada orang yang mau mendengarkan ceritanya dan 

beban sedihnya berkurang dengan bercerita. Akan tetapi seseorang bercerita harus 

melihat kondisi pendengar, apakah sedih atau bahagia.

Cerita akan mengajarkan kebenaran dan memberikan keteladanan. Isi cerita 

akan memperlihatkan yang bisa dijadikan contoh teladan yang baik dan teladan yang 

buruk. Kebenaran suatu cerita mengambil keteladanan yang baik dari suatu cerita.

2.5 Permainan Kreatif 

2.5.1 Pengertian  Permainan Kreatif 

Cremer dan Siregar (1993:XVII) mengungkapkan bahwa permainan kreatif 

adalah cara mengajar yang sesuai untuk belajar keterampilan sosial, karena dengan 



permainan diciptakan suasana santai dan menyenangkan. Aqib (2002:98) 

berpendapat, bahwa permainan adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui 

berbagai bentuk permainan. Permainan memberi kesempatan yang menyenangkan 

untuk belajar yang hampir tidak disadari. (Arif dan Napitupulu dalam Yeni,1997:11)  

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2003:698) mengungkapkan 

permainan adalah cara teratur untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan sesuatu 

yang dipermainkan. Menurut Mulyadi (dalam Sundari,2006: ) permainan merupakan 

kegiatan yang menyenangkan dan beberapa fungsi permainan adalah merangsaang 

perkembangan bahasa, sosial, emosi, kecerdasan, dan kreativitas siswa. Kreatif 

artinya memiliki kemampuan untuk menghendaki kecerdasan dan imajinasi (Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,2003:599). Menurut DePorter dan 

Hernackie (dalam Purwanto, 111:2006) kreativitas adalah kemampuan untuk 

membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsur-unsur yang ada 

untuk membuat pemecahan masalah baru. Orang yang kreatif menggunakan 

pengetahuan yang kita semua memilikinya dan membuat lompatan yang 

memungkinkan mereka memandang segala sesuatu dengan cara-cara yang baru.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

permainan kreatif adalah proses kegiatan dengan suasana santai dan menyenangkan 

yang melibatkan partisipasi siswa secara aktif yang mengandung kreativitas  untuk 

mendapatkan kecerdasan dan imajinasi yang tinggi. Permainan kreatif melibatkan 

tindakan dan perbuatan yang kreatif sehingga menghasilkan hasil belajar yang kreatif 

pula

Ciri-ciri permainan kreatif adalah 1) dalam belajar anak dapat melakukan 

bermain, 2) permainan kreatif melatih kerampilan siswa, 3) permainan dapat 

menumbuhkan kesenangan spontas, 4) permainan kreatif adanyan penghayatan 

langsung yang dapat dihayati anak, 5) Permainan kreatif dapat meningkatkan 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.



2.5.2. Tujuan Permainan Kreatif 

Permainan kreatif dalam pembelajaran mempunyai tujuan-tujuan tertentu 

sebagai dasar dipilihnya metode ini. Penggunaan permainan kreatif menurut Suparno 

(dalam Hafid,2000:4) bertujuan memberikan kepuasaan pribadi dan dapat membantu 

anak-anak mengeksplorasi dan memahami berbagai dimensi dan peran-peran 

interaksi serta membantu siswa menggambar kesadaran diri secara realitas. 

Permaianan kreatif dalam pembelajaran memberi kesempatan yang menyenangkan 

untuk belajar yang hampir tidak disadari dan merupakan alat yang efektif untuk 

merangsang minat warga yang berperan serta (Arif dan Napitupulu, dalam Yeni 

1997:78). Menurut Aqib (2002:93) pengajaran dengan permainan kreatif dapat 

menciptakan sistem pengajaran yang baik, menarik, dan berkualitas sehingga 

motivasi belajar siswa meningkat. Menurut Ahmadi dan Sholeh (106:2005) 

permainan merupakan suatu perbuatan yang mengandung keasyikan yang dilakukan 

atas kehendak diri sendiri, bebas tanpa paksaan dengan bertujuan untuk memperoleh 

kesenangan pada waktu mengadakan kegiatan tersebut.

Hakim (2000:63-65) menyatakan bahwa kejenuhan belajar pada umumnya 

disebabkan suatu proses yang berlangsung secara monoton dan telah berlangsung 

sejak lama. Faktor-faktor yang dapat membuat kejenuhan adalah 1) teknik belajar 

yang tidak bervariasi, 2) belajar hanya dilakukan di tempat tertentu saja, 3) suasana 

yang tidak berubah, 4) kurangnya aktivitas yang menghibur, dan 5) adanya 

ketegangan mental yang kuat dan berlarut-larut pada saat belajar.

Permainan kreatif merupakan solusi untuk mengatasi kejenuhan belajar siswa. 

Kejenuhan belajar siswa mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah dan talenta 

siswa yang mempunyai kreativitas tinggi akan turun dan bisa terpendam. Siswa 

merasakan belajar sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Siswa lebih menyukai 

bermain daripada belajar. Permainan kreatif membuat siswa merasa tidak sadar 

bahwa mereka sedang belajar. Mereka menganggap ini adalah permainan, bukan 

belajar. Perasaan tidak sadar siswa mengubah pemikiran siswa bahwa belajar  dan 

bermain adalah kesatuan yang menyenangkan. Siswa merasa terangsang minatnya 



untuk belajar dengan permainan kreatif. Adanya permainan kreatif akan menciptakan 

percaya diri siswa, kepuasaan, dan adanya kerjasama. 

Berdasarkan beberapa tujuan permainan kreatif dari beberapa ahli dapat 

diuraikan bahwa tujuan permainan kreatif adalah : 1) mengatasi kejenuhan siswa 

dalam belajar, 2) meningkatkan minat belajar siswa, 3) memberikan hiburan dan 

kesenangan siswa, 4) menciptakan sistem pengajaran yang baik, menarik, dan 

berkualitas, dan 5) meningkatkan kreativitas siswa.

2.5.3 Kelebihan dan Kekurangan Permainan Kreatif 

Suatu metode pembelajaran pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti 

halnya permainan kreatif yang digunakan dalam penelitian ini ada kelebihan dan 

kekurangannya. Kelebihan pembelajaran dengan permainan kreatif adalah 1) suasana 

belajar yang menyenangkan, 2) menciptakan kreativitas siswa, 3) menciptakan 

sosialisasi siswa dan, 3) memudahkan siswa belajar. Kekurangan pembelajaran 

dengan permainan kreatif adalah 1) membutuhkan waktu yang lama dan,  2) 

menimbulkan keramaian apabila penerapan tidak berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan uraian di atas, kelebihan permainan kreatif yang menonjol adalah 

dapat memberikan kesenangan, hiburan pada siswa dalam belajar. Karena permainan 

kreatif sesuai dengan kondisi dan keinginan siswa yang menyukai sebuah permainan. 

Selain itu dapat memudahkan siswa dalam melakukan kegiatan belajar termasuk 

kegiatan bercerita karena permainan kreatif memberikan kebebasan, perasaan santai 

dalam belajar. Guru hanya sebagai fasilator saja, siswa belajar dengan permainan 

dengan siswa lainnya, tanpa seperti sedang belajar. Kegiatan ini akan menjadikan 

siswa lebih percaya diri atas kemampuannya dan dapat meningkatkan daya cipta  dan 

kreativitas siswa.

2.5.4 Tingkatan Permainan Anak

Menurut Ahmadi dan Sholeh (108:2005) ada beberapa tingkatan permainan 

anak yaitu.



(a) Umur 0,0 – 1,0 = anak bermain dengan sendiri digunakannya kaki, tangan, 

suara, kemudian alat mainan.

(b) Umur 1,0 – 2,0 = anak bermain dengan menirukan sesuatu.

(c) Umur 2,0 – 3,0 = anak bermain sendiri tetapi ada dorongan untuk bersama 

orang lain.

(d) Umur 3,0 – 5,0 = anak bermain bersama orang lain, dalam status sama.

(e) Umur 5,0 – 6,0 = anak bermain bersama di bawah pimpinan seseorang di 

antara kawannya, meskipun sering terjadi perselisihan.

(f) Umur 6,0 – 8,0 = anak dapat bersandiwara, dengan suatu cerita yang teratur, 

dia tunduk kepada pimpinannya.

(g) Umur 8,0 – 12,0 = anak sudah suka bermain yang mengandung ketelitian serta 

perlu kecerdasan dan keterampilan.

2.5.4 Kreativitas dan Imajinasi

Menurut Echols dan Shadiliy (dalam Purwanto,111:2006) kreativitas 

mempunyai arti daya cipta. Daya cipta adalah kemampuan untuk mencipta atau 

membuat sesuatu baru. Kreativitas menyangkut proses berpikir rasional, merasakan, 

menginderai, dan menyadari.  Ada beberapa pandangan dalam memahami kreativitas 

yaitu 1) kreativitas dipandang sebagai kualitas atau sifat pribadi, 2) kreativitas dilihat 

sebagai hasil merupakan suatu hasil yang bersifat baru atau berbeda, 3) kreativitas 

sebagai proses merupakan tindakan menghasilkan dalam bentuk gagasan atau benda 

dalam bentuk suatu rangkaian yang baru dihasilkan. 

Imajinasi adalah khayalan dalam bentuk gambar dalam pikiran. Kegiatan 

bermain anak menunjukkan fantasinya. Khayalan anak akan muncul dalam bentuk 

gambar yang ada dalam pikiran, namun kadang-kadang sulit mengartikannya. Latihan 

permainan daya khayal yang diarahkan seringkali anak dapat merasa dan menyadari 

apa sebenarnya yang menjadi keinginan, ketakutan, maupun kebutuhan anak. Usia 

tiga dan empat tahun, anak-anak mengembangkan gambar dalam pikiran mereka, dan 



membuat gambar-gambar itu bergerak seperti dalam film. Kemampuan membentuk 

bayangan ini terutama kuat pada masa anak-anak dan kemudian menghilang 

menjelang dewasa pada kebanyakan di antara kita.

Untuk melatih anak anda memanfaatkan daya cipta sederhana dan langsung, 

tetapi ada juga kegiatan lain, yang berlandaskan seni, yang dapat memberikan 

manfaat tambahan dari musik dan seni serta memperkuat kepekaan estetis mereka.

1) Minta anak anda memenjamkan matanya dan mendengarkan berbagai musik 

instrumental (klsik, jazz, atau pop). Ajak dia berbicara tentang cita-cita atau 

daya cipta yang timbul dari alunan musik itu.

2) Tunjukkan kepada anak Anda gambar lukisan-lukisan abstrak dan suruh dia 

mencari bentuk-bentuk yang mengingatkan dia kepada sesuatu. Kemudian 

minta siswa membuat sebuah gambar berdasarkan salah satu bentuk gambar 

tadi.

3) Suruh  anak memperhatikan sebuah lukisan dengan jelas, yang banyak kira-kira 

selama satu menit. Kemudian minta anak memenjamkan mata dan melihat 

rekaman gambar yang sama dalam pilirannya, sambil mencoba mengingat-

ngingat dengan jelas yang ada sebanyak mungkin.

4) Tutup mata anak dan suruh dia mencium beberapa benda berbeda di sekitar 

rumah (jeruk, parfum, tanaman) kemudian, minta anak membuat gambar yang 

mengandung semua benda yang telah diciumnya

5) Suruh anak mengingat sebuah peristiwa yang menyenangkan di masa lalu 

Kemudian, suruh anak memenjamkan mata dan menceritakan pemandangan 

dalam pikirannya serinci mungkin.

Seorang anak yang kreatif akan mempunyai imajinasi yang tinggi. Suatu 

permainan akan memberikan anak menjadi kreatif berpikir, bertindak, dan 

mempunyai imajinasi dan khayalan yang akan membantu proses kreativitas anak. 

Adanya latihan berimajinasi akan memberikan kepekaan kreativitas anak.



2.6 Simulasi Kreatif

Hasibuan dan Moedjono (1995:27) simulasi berasal dari simulate, yang 

artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah. Kata simulation artinya tiruan atau 

perbuatan yang pura-pura. Sujdana (2002:89) mengemukakan bahwa simulasi adalah 

proses memperagakan sesuatu seolah-olah dalam keaadaan sebenarnya. Simulasi 

dalam metode mengajar dimaksudkan sebagai cara untuk menjelaskan sesuatu (bahan 

pelajaran) melalui perbuatan yang bersifat pura-pura atau bermain peranan mengenai 

suatu tingkah laku yang dilakukan seolah-olah dalam keadaan yang sebenarnya. Ada 

beberapa bentuk simulasi (Hyman dalam Hamalik,1991:139) seperti peer teaching, 

sosio drama, photodrama, simulasi game, dan role palying.

Tujuan metode simulasi adalah 1) melatih keterampilan tertentu, baik yang 

bersifat professional maupun bagi kehidupan sehari-hari, 2) memperoleh pemahaman 

tentang suatu konsep atau prinsip, 3) latihan memecahkan masalah.

Kebaikan metode simulasi kreatif adalah 1) menyenangkan, sehingga siswa 

secara wajar terdorong berpatisipasi, 2) memungkinkan terjadinya interaksi antar 

siswa, 3) menimbulkan respon yang positif dari siswa yang lamban, kurang cakap, 

dan kurang motivasi, 4) melatih berpikir kritis, karena siswa terlibat dalam proses 

simulasi. Kelemahan metode simulasi kreatif adalah 1) efektivitasnya dalam 

memajukan belajar belum dapat dilaporkan riset, 2) validitas simulasi masih banyak 

diragukan orang.

2.7  Pembelajaran Bercerita Menggunakan Permainan Kreatif 

Penggunaan permainan kreatif harus cocok dengan usia mereka. Permainan 

kreatif yang tidak sesuai dengan umur akan mengakibatkan tidak berjalan lancarnya 

proses pengajaran bercerita. Ada beberapa penerapan metode permainan kreatif  

dalam pembelajaran bercerita. Pembelajaran bercerita menggunakan permainan 

kreatif ini sebenarnya untuk usia sekolah prasekolah, akan tetapi dengan kreatif guru 

metode ini bisa cocok dengan anak SD kelas IV. Jenis permainan kreatif  di antaranya 

adalah (Power,2005:196) 1) permainan kreatif  “tongkat ijin bercerita”, 2) permainan 



kreatif “aku bisa bercerita”, 3) permainan kreatif “dari awal sampai akhir”, dan 4) 

permainan kreatif “memutar botol”.

1) Permainan kreatif  “Tongkat Ijin Bercerita”

Bahan : tongkat izin bercerita 

Petunjuk :

a) Tunjukkan tongkat izin bicara pada siswa untuk membantu menenangkan 

siswa bertransisi ke waktu bercerita.

b) Sebelum waktu bercerita, jelaskan pada anak-anak bahwa zaman dahulu 

kala orang-orang Indian menggunakan tongkat izin bicara ketika mereka 

bertemu untuk berdiskusi kelompok. Satu-satunya orang yang diizinkan 

berbicara dalam kelompok itu adalah yang memegang tongkat tersebut. 

Ketika orang-orang selesai berbicara, ia mengalihkan tongkat ke orang 

berikutnya yang ingin berbicara.

c) Tanyakan kepada anak-anak siapa yang ingin mencobanya. Pada anak yang 

ingin berbicara akan ingin menggunakannya.

2) Permainan Kreatif “Aku bisa Bercerita”

Bahan-bahan : lembaran-lembaran kertas, bolpoin atau pensil, wadah plastik 

tembus pandang yang cukup besar, dan wadah film

Petunjuk :

a) Tulis kalimat-kalimat pembuka cerita di atas kertas. Contohnya :

Pada suatu hari.........

Dalam mimpiku........

Pahlawan favoritku........

Ketika umurku tujuh tahun...........

b) Letakkan selembar kertas dalam setiap tempat film, dan masukkan semuanya 

ke dalam tempat plastik tembus pandang.

c) Ketika anda sedang menanti semua anak-anak berkumpul untuk waktu 

bercerita minta satu anak menarik sebuah botol film dari wadah plastik 

tersebut. Keluarkan kertas yang digulung di dalamnya, bacakan kalimat yang 



tertulis di kertas, beri anak kesempatan mengisahkan sebuah cerita pendek 

menggunakan kalimat pembuka itu.

3) Permainan kreatif “dari Awal Sampai Akhir”

Bahan : set kartu urutan cerita (lima kartu percerita)

Petunjuk :

a) Letakkan satu paragfaf kartu cerita secara acak di atas permadani atau tempat 

kapur sehingga mudah dilihat anak-anak, saat anak-anak menunggu waktu 

bercerita,

b) Saat teman-teman mereka sedang menyelesaikan dan mulai berkumpul, minta 

anak-anak memikirkan gambar apa yang muncul paling pertama dalam cerita.

c) Suruh salah satu anak untuk menemukan gambar pertama dari cerita dan 

meletakkannya di ujung paling kiri kumpulan kartu.

d) Teruskan dengan anak lain sampai ceritanya tersusun dengan benar dari kiri 

kekanan.

e) Minta seorang anak mengisahkan ceritanya dari awal sampai akhir. Ulangi 

dengan paragraph kartu lain jika waktu masih memungkinkan.

4.) Permainan kreatif  “Memutar Botol”

Bahan: satu botol kosong

Petunjuk :

a) Duduklah di lantai dan membentuk suatu lingkaran.

b) Suruh satu anak yang mau untuk duduk di tengah-tengah lingkaran dan 

memutar botol yang pertama kali. 

c) Pada saat botol berhenti berputar pada salah satu anak, suruh anak mengambil 

kertas di dalam botol yang berisi tema cerita.

d) Suruh anak bercerita sesuai dengan yang diambil.

e) Lanjutkan terus sampai selesai.

Berdasarkan beberapa macam permainan kreatif yang dijabarkan di atas 

dipilih salah satu permainan kreatif yang cocok untuk siswa SD kelas IV. Permainan 



kreatif memutar botol cocok untuk siswa SD kelas IV. Alasan yang mendukung 

memilih permainan kreatif adalah : 1) bahan dan alatnya sederhana, tidak 

memerlukan biaya mahal, 2) cara permainan tidak terlalu sulit, 3) suasana permainan 

santai, tegang, tapi mengasyikkan, dan 4) menciptakan kreativitas yang tinggi.

2.8 Perkembangan Kemampuan Kognitif Anak

Intelegensi sebagai suatu proses adaptif dan menekankan bahwa adaptasi 

melibatkan fungsi intelektual (Piaget dalam Somantri,5:2005). Adapatasi diartikan 

sebagai keseimbangan antara kegiatan organisme dan kegiatan lingkungannya. 

Dengan demikian lingkungan dipandang sebagai suatu hal yang terus menerus 

mendorong oeganisme untuk menyesuaikan diri terhadap situasi realitas, demikian 

pul secara timabal balik organisme secara konstan menghadapi lingkunganya sebagai 

suatu struktur yang merupakan bagian dari dirinya. 

Menurut Piaget (dalam Somantri,5:2005) asimilasi adalah organisme 

menyesuaikan lingkungannya terhadap sistem biologis yang sudah ada. Atau dengan 

kata lain asimilasi kemampuan individu mengubah lingkungan kepada imajinasi.  

Akomadasi adalah modifikasi organisme untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Organisme mengakomadasikan dirinya terhadap realitas eksternal. 

Dalam kegiatan mental kegiatan asimilasi dan akomadasi dapat terlihat dengan 

mudah. Dalam setiap kegiatan intelektual selalu merupakan intrepretasi terhadap 

lingkungannya suatu usaha untuk menstrukturkan situasi menurut suatu sistem yang 

sudah ada. Misalnya suatu pesan dapat dimengerti hanya dalam bahasa yang sudah 

dikenal individu dan bukan dalam bahasa ynag tidak dikenal individu. Setiap kegiatan 

mental selalu melibatkan beberapa adaptasi sistem yang ada terhadap kondisi realitas 

yang sudah ada pada waktu itu. 

Menurut Somantri (6:2005) adapatasi adalah keseimbangan akomodasi dan 

asimilasi. Hal ini berarti bahwa interaksi antara organisme dan lingkungannya berada 

dalam keadaan seimbang. Individu tidak melakukan adaptasi bila salah satu kegiatan 

akomodasi atau asimilasi berlebihan, menguasai yang satu atau yang lainnya. Definisi 



lain adaptasi adalah kegiatan mental dimana untuk pertama kalinya individu berusaha 

menghadapi suatu bagian lingkungan. 

Tingkat perkembangan intelegensi ada empat tingkatan yaitu periode 

inteligensi senso-motor, periode pemikiran pra-operasional, periode operasioanl 

konkret, periode operasi formal. (Piaget dalam Somantri,6:2005). Tingkat Periode 

pertama dalam perkembangan imtelegensi atau kognitif adalah perode intelgensi 

senso-motor yang dimulai pada awal kelahiran dan berakhir pada usia 2 tahun, dan 

menjadi 6 tahap yang berbeda dan dibagi lagi menjadi beberapa sub-tahap.

a) Peride Inteligensi Senso-Motor (sejak  lahir sampai 2 tahun)

Perode ini ada beberapa tahap yaitu tahap pertama, pelaksanaan skema 

refleksi pada usia sejak lahir sampai 1 bulan, tahap kedua, adaptasi pertama yang 

dipelajari dan reaksi sirkuler yang pertama pada usia sejak 1 bulan sampai 4 bulan, 

tahap ketiga, reaksi sirkuler pada usia 4 bulan sampai 8 bulan yaitu anak menjadi 

terorientasi pada dirinya dan sekelilingnya, tahap keempat, usia dari 8 bulan sampai 

12 bulan bayi makin terarah kearah dunia luar dirinya, tahap kelima, usia 12 bulan 

sampai 18 bulan mereka berusaha menguasai kembali pengalaman baru yang secara 

tiba-tiba dialaminya, tetapi sekarang mereka mulai mencari hal-hal yang baru itu 

melalui kegiatan eksperimen, tahap keenam, anak mulai dapat mengungkapkan 

secara simbolis kejadian-kejadian yang tidak ada dalam bidang persepsi mereka dan 

mulai menggabungkan image-image atau simbol-simbol ini secara internal.

b) Periode pemikiran Pra-Operasional (mulai 2,0 sampai 7,0 tahun)

Anak-anak pada perode pra-operasional cenderung untuk memusatkan 

perhatian mereka pada ciri-ciri yang paling menarik dari suatu stimulus. Periode ini 

anak tidak dapat melaksanakan penalaran secara rasional. Penalaran pada perode pra-

operasional ini berlatih dari yang bersifat khusus ke sifat lainnya dan tidak bergerak 

bolak-balik. Anak-anak pada perode pra-operasional tidak dapat berpikir dengan 

gerak.



c) Periode Operasioanl Konkret (mulai 7,0-11 tahun)

Anak-anak pada perode ini terdapat sistem kognitif yang terorganisasi dengan 

baik, memungkinkan mereka menghadapi lingkungannya secara lebih efektif. Pada 

usia 7 sampai 11 tahun mereka dapat mmebentuk klasifikasi hirarkhis dan menguasai 

masalah pengelompokan ke dalam satu kelas, dengan demikian mereka menguasai 

keseluruhan sekaligus yang berarti bahwa dia sudah menguasai operasi kongkrit. 

Mereka mulai menghadapi orang lain secara rasioanal, mulai mengerti dan bahkan 

mulai merumuskan aturan-aturan logis. Menurut Piaget (dalamSomantri,19:2005) 

pada usia ini anak cenderung untuk bermain dalam permainan yang memiliki aturan-

aturan yang terorganisasi secara koheren dan logis. Komunikasi anak-anak dengan 

orang lain menjadi makin kurang egosentris dan menjadi libih bersifat sosial.

d) Periode Operasi Formal (11 tahun dan selanjutnya)

Pada usia ini anak cenderung berpikir mengenai seluruh kemungkinan 

kombinasi sebelum mereka memulai  dengan eksperimennya, penggunaan penalaran 

dalam memeriksa hubungan logis yang mungkin terdapat di antara unsur-unsur yang 

mereka pergunakan untuk menarik kesimpulan.

2.9 Penelitian Permainan Kreatif yang Sebelumnya.

Chayaningsih (2006) dalam laporan penelitiannya secara garis besar 

mengemukakan, bahwa pembelajaran Biologi dengan permainan kreatif ular tangga 

memiliki percapaian prestasi hasil belajar yang lebih baik, yaitu untuk aspek kognitif, 

afektif, psikomotorik dibandingkan pembelajaran konvensional. Penerapan metode 

permainan kreatif ular tangga ada pengaruh yang signifikan pada prestasi hasil belajar 

siswa yaitu nialai rata-rata untuk aspek kognitif melalui postest sebesar 71,98 

12,08 ; aspek afektif melalui observasi sebesar 65,40  15,84 ; sedangkan aspek 

psikomotor melalui observasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 67,55  12,19.



Wismaningrum (2004) mengkaji efektivitas permainan kreatif teknik puzzle 

terhadap hasil pembelajaran Biologi. Penelitian Wismaningrum diperoleh kesimpulan 

bahwa permainan kreatif teknik puzzle dapat meningkatkan nilai hasil belajar sebesar 

5,08 %. Siswa terlihat aktif dan antusias dalam menanggapi materi pelajaran Biologi 

yang diberikan serta dalam menyelesaikan tugas-tugasnya  siswa merasa tertarik, 

antusias, senang, tidak merasa bosan dan dapat dengan mudah menghafal dan 

memahami pelajaran Biologi.

Sundari (2006) melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Kosa Kata bahasa Inggris di SMPN 2 Jember melalui teknik Permainan 

Kata”. Pada penelitian itu diperoleh hasil bahwa kemampuan kosakata siswa dari 

nilai cukup mean 65 pada siklus I menjadi kategori baik pada sklus II dengan mean 

mean 80,75. Siswa merasa senang melakukan permainan dan menikmati permainan 

kata yang telah dilakukan di kelas yang diperoleh dari proses tanya jawab.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa 

penelitian dengan menggunakan permainan kreatif  diperoleh hasil yang memuaskan 

dan penelitian itu dikatakan berhasil yaitu siswa mengalami peningkatan dalam hasil 

belajarnya. Permainan kreatif  mendapatkan respon yang positif dari siswa. 



BAB 3.  METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas tentang metode penelitian yang digunakan sebagai 

pedoman penelitian meliputi : 1) rancangan penelitian dan jenis penelitian, 2) 

penentuan daerah penelitian, 3) tahap penelitian, 4) data dan sumber data, 5) teknik 

pengumpul data, 6) instrumen penelitian, 7) teknik analisis data, 8) prosedur 

penelitian.   

3.1 Rancangan Penelitian dan Jenis Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bertujuan untuk memecahkan masalah yang 

terdapat dalam pembelajaran kemampuan bercerita siswa di kelas. Berdasarkan 

masalah yang diteliti, Penelitian Tindakan Kelas dengan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif dipilih sebagai rancangan penelitian ini. Penelitian Tindakan Kelas 

digunakan karena kemampuan siswa kelas IV SDN Sumberbulus 03, Jember dalam 

bercerita masih tergolong rendah dan belum mencapai ketuntasan belajar. Adanya 

permasalahan tersebut, dalam rancangan penelitian ini diterapkan solusi berupa 

penggunaan permainan kreatif dalam pembelajaran bercerita.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah simultan terpadu. 

Menurut Oja dan Simuljan (dalam Rofi’udin, 1998:13), jenis penelitian yang simultan 

terpadu lebih memfokuskan pada teori dengan cara  mengikutsertakan praktisi (guru), 

untuk berpartisipasi dan keterlibatannya tidak terlalu mendetail. Artinya, guru terlibat 

dalam tindakan berupa penggunaan permainan kreatif, bersumber dari peneliti. Jadi, 

dalam penenilitian ini, guru bertindak sebagai kolaborator dan peneliti sebagai 

inovator.



Berikut adalah alur penelitian tindakan kelas

      Permasalahan                         Perencanaan                      Pelaksanaan

  tindakan I tindakan I

           Siklus I   Refleksi I     Pengamatan/

    pengumpulan data I

Permasalahan baru                   Perencanaan                  Pelaksanaan

   hasil refleksi tindakan II      tindakan II

  Refleksi II       Pengamatan/

     pengumpulan data II

Siklus II

      Apabila   Dilanjutkan ke

       permasalahan belum       siklus  berikutnya

(Suhardjono,2006:74)

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Pra Siklus

Pada tahap ini peneliti mengadakan pengamatan awal untuk mengetahui 

aktivitas dan kemampuan siswa dalam mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia 

terutama materi bercerita dengan menggunakan metode mengajar yang digunakan 



guru seperti biasanya pada waktu mengajar. Peneliti mengadakan persiapan sebelum 

terjun langsung dalam mengenalkan pembelajaran dengan menggunakan permainan 

kreatif. Pada pengamatan awal, penelitian mendapatkan permasalahan berupa teknik 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih biasa. Proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru masih bersifat konvensional (guru dan siswa berada dalam satu 

ruangan dengan menggunakan teknik pembelajaran yang biasa. Guru menyampaikan 

materi bercerita dengan ceramah selanjutnya guru langsung menyuruh siswa maju ke 

depan untuk bercerita dengan sesuai absen. Berdasarkan pengamatan terlihat ada 

siswa yang takut, bosan, jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Masalah-masalah di 

atas berdampak pada rendahnya kemampuan bercerita siswa. Untuk itu peneliti 

menyiapkan permasalahan dan cara memecahkannya dengan menerapkan permainan 

kreatif untuk meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas IV SDN Sumberbulus 

03, Jember.

2) Siklus I

Pada siklus I ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

terhadap pengajaran bercerita dengan menggunakan permainan kreatif. Adapun 

langkah yang dilakukan peneliti pada siklus ini adalah sebagai berikut.

a) Perencanaan

Tahap perencanaan yang dilakukan peneliti meliputi kegiatan penyusunan 

rencana tindakan yang akan dilaksanakan berdasarkan masalah yang ditemukan di 

lapangan. Kegiatan ini dimulai dengan merumuskan rancangan tindakan 

pembelajaran, yaitu sebagai berikut.

1) Penyusunan perangkat pembelajaran. Hal ini meliputi rencana pembelajaran, 

silabus, dan sistem penilaian (lihat lampiran I)

2) Penyusunan skenario penerapan pembelajaran yang menggunakan permainan 

kreatif (seperti yang telah diuraikan pada bab II)

3) Menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpul data 

yang terdiri dari lembar observasi terhadap guru dan siswa, lembar tes unjuk 



kerja siswa, dan daftar pertanyaan untuk wawancara dari lembar observasi 

terhadap guru dan siswa.

   b) Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I ini, guru melaksanakan pembelajaran 

bercerita berdasarkan silabus dan skenario yang telah disusun. Adapun kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dalam tahap ini meliputi pendahuluan, kegiatan inti, 

dan penutup.

1) Pendahuluan

a) Guru mengajak siswa untuk berkumpul membentuk lingkaran

b) Guru sebagai model bercerita kepada siswa

c) Guru menjelaskan indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang 

akan dilaksanakan.

d) Guru menjelaskan unsur-unsur pokok yang perlu diperhatikan dalam 

bercerita.

2) Kegitan inti

a) Guru menyuruh satu anak yang mau duduk di tengah-tengah lingkaran.

b) Guru menyuruh anak yang ditengah lingkaran memutar botol yang di 

dalam botol berisi kertas yang di lipat dengan tema cerita.

c) Guru menyuruh anak untuk bercerita sesuai dengan tema yang dialami.

d) Lanjutkan terus sampai selesai.

3) Penutup

Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah dilakukan berupa manfaat apa yang didapat siswa serta bagaimana 

tanggapan dengan menggunakan permainan kreatif dalam pembelajaran.

c)  Observasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat untuk megetahui 

aktivitas pembelajaran. Hal-hal yang diobservasi adalah apakah pelaksanaan tindakan 

yang dilakukan peneliti sudah sesuai dengan rencana pembelajaran dan 



bagaimanakah kemampuan dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran saat 

dilaksanakan tindakan.

d)   Refleksi

Langkah terakhir adalah tahap refleksi. Refleksi dilakukan dengan cara 

mengolah data, menganalisis, menjelaskan, dan menyimpulkan bagaimanakah tingkat 

perubahan aktivitas siswa dalam pembelajaran serta berapa besar peningkatan prestasi 

belajar siswa.

3) Siklus II

Siklus II merupakan tindakan perbaikan (remedial). Pada siklus ini diterapkan 

untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan pada siklus I, sehingga pada siklus II 

diharapkan diperoleh hasil yang lebih baik daripada siklus I.

3.2 Daerah Penelitian

Daerah penelitian merupakan tempat atau lokasi penelitian dilakukan. Dalam 

penelitian ini daerah penelitiannya ditetapkan di kelas IV SDN Sumberbulus 03, 

Jember. Alasan peneliti memilih Sekolah Dasar karena pembelajaran bercerita pada 

siswa kurang mendapatkan perhatian khusus dan sebuah pendidikan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal pada jenjang tinggi harus memperbaiki tingkat 

pendidikan rendah dahulu, yaitu di Sekolah Dasar. Pendidikan Sekolah Dasar 

memberikan bekal kepada siswa untuk hidup pada jenjang selanjutnya. Alasan 

peneliti menetapkan kelas IV SDN Sumberbulus 03, Jember sebagai daerah penelitian 

adalah tingkat kemampuan bercerita siswa kelas IV SDN Sumberbulus 03, Jember 

masih tergolong rendah.

3.3 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah hasil observasi yang dilengkapi dengan 

rekaman audio, proses belajar mengajar, catatan lapangan, dan hasil tes siswa. 

Sumber data diperoleh dari subjek terteliti, yaitu guru bidang Studi Bahasa Indonesia 

kelas IV dan siswa kelas IV SDN Sumberbulus 03, Jember.



3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu 

sebagai berikut.

1) Observasi

Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, yakni pengamatan 

yang dilakukan secara langsung dalam satu objek yang akan diteliti. Observasi 

dilakukan pada saat pengajaran bercerita berlangsung. Dalam observasi ini akan 

dicatat hal-hal penting yang berkaitan dengan rumusan dan tujuan penelitian.

2) Tes

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto,2002:127). Tes digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam kegiatan belajar mengajar siswa dalam penelitian 

ini ditugaskan untuk bercerita berdasarkan kriteria ketuntasan (pada analisis data)

3)   Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi data dengan mengadakan 

tanya jawab. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. 

Arikunto (2002:145) menyatakan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah 

wawancara yang pewawancaranya hanya membawa garis besar sebagai pedoman 

tentang hal yang akan ditanyakan. Dalam metode ini peneliti terlibat langsung untuk 

mengadakan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan deskripsi kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari hasil observasi dan hasil wawancara. Data kuantiatif berupa 

tes kemampuan bercerita siswa dengan menerapkan penggunaan permainan kreatif. 

Lembar penilaian yang digunakan dalam peneliti dalam analisis data adalah sebagai 

berikut :



1) persiapan, seperti mengecek lembar obervasi, lembar penilaian, latihan lain 

yang digunakan dalam penilaian;

2) tabulasi, seperti memberi penilaian dan skor pelaksanaan bercerita dengan 

metode permainan kreatif ;

3) penerapan data sesuai dengan pendekatan, yaitu pendekatan deskriptif  dengan 

mengumpulkan data yang telah ada, kemudian dideskripsikan dari segi 

penerapan dan manfaatnya bagi siswa dengan menerapkan metode permainan 

kreatif.

Untuk mengukur nilai persentase terhadap pembelajaran bercerita digunakan 

rumus sebagai berikut (Purwanto,1992:102).

Keterangan :

NP           = Nilai persentase

R             = Skor yang dicapai

SM          = Skor maksimal

100%       = Konstanta

Berikut kriteria penilaian kemampuan bercerita.

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Kemampuan Bercerita

No Aspek kebahasaan Indikator kualitas

1. Ketepatan ucapan 1. Kejelasan ucapan 

dalam melafalkan 

bunyi

2. Ketepatan teknik 

melafalkan bunyi 

                     R
NP =                    x 100

       
       SM

                



huruf

2 Pilihan kata 1. Pilihan kata tepat dan 

jelas

2. Pilihan kata bervariasi

3 Ketepatan sasaran 

pembicaraan

1. Kalimat efektif

2. Kalimat mengenai 

sasaran

Nonkebahasaan

1. Sikap 1. Sikap wajar dan 

tenang

2. Sikap tidak kaku

2. Gerak gerik/mimik 1. Kesesuaian gerak 

dengan isi

2. Kewajaran gerak

3. Kenyaringan 1. Suara bisa didengar 

oleh semua siswa

2. Suara yang diucapkan 

jelas

4. Kelancaran 1. Tidak terbata-bata 

dalam bercerita

2. Bunyi yang diucapkan 

jelas

5. Penalaran 1. Cerita yang 

diceritakan dari awal 

sampai akhir harus 

berhubungan

2. Hubungan kalimat 

dengan kalimat 



berhubungan dengan 

isi cerita

6. Keberanian Tampil dengan berani

Kriteri penilaian 

Kriteria Nilai Tingkatan skor

Sangat baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat kurang

90-100

80-89

70-79

60-69

50-59

22 - 25

18 - 21

14 - 17

10 - 13

5 - 9

Kriteria keberhasilan tindakan pada saat penilaian tersebut yaitu, apabila nilai 

rata-rata kemampuan siswa dalam bercerita serendah-rendahnya mencapai tingkatan 

skala antara 14 sampai 17 dengan perolehan nilai antara 70 –79, maka tindakan tidak 

dilanjutkan pada siklus II. Akan tetapi jika rata-rata kemampuan bercerita kurang dari 

tingkatan skala 14 – 17 maka tindakan dilanjutkan pada siklus II dengan memperbaiki 

teknik pembelajaran.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap, sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 

2002:136). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis. Instrumen 

yang pertama adalah instrumen pengumpul data yang digunakan untuk membantu 

pengumpulan data berupa hasil observasi dalam pelaksanaan pembelajaran bercerita



Instrumen kedua yang digunakan adalah instrumen pemandu analisis data  

berisikan hasil penilaian dan persentase ketuntasan hasil belajar siswa terhadap 

pembelajaran bercerita yang telah ditemukan dalam instrumen pengumpul data. 

3.7 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan ada tiga tahap, yaitu : 1) tahap persiapan 

meliputi : a. pemilihan dan penetapan judul; b. pengadaan studi pustaka; c. 

penyusunan metode penelitian; 2) tahap pelaksanaan meliputi : a. pengumpulan data; 

b. analisis metode yang telah ditentukan; c. menyimpulkan hasil penelitian, dan 3) 

tahap penyelesaian meliputi : a. menyusun laporan penelitian; b. revisi laporan 

penelitian; c. penggandaan laporan penelitian.



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
`` 
.

Pada bab IV ini disajikan hasil pembahasan untuk menjawab permasalahan 

pada bab I yaitu 1) bagaimanakah kemampuan bercerita siswa kelas IV SDN 

Sumberbulus 03, Jember dengan menggunakan permainan kreatif dan 2) 

bagaimanakah penerapan pembelajaran dengan menggunakan permainan kreatif yang 

dapat meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas IV SDN Sumberbulus 03, 

Jember? Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan tiga siklus yaitu prasiklus, siklus I, 

dan siklus II.

4.1 Kemampuan Bercerita Siswa

Pelaksanaan penilaian kemampuna bercerita dilakukan pada saat siswa 

bercerita. Berikut ini dipaparkan hasil kemampuan bercerita siswa kelas IV SDN 

Sumberbulus 03, Jember pada saat diterapkan pembelajaran permainan kreatif.

4.1.1 Kemampuan Bercerita Prasiklus

Tabel 4.1 Kemampuan Bercerita Prasiklus

Kemampuan Bercerita

No Nama Siswa I II III IV V Jumlah Kriteria

1 Aji Siswanto 3 2 3 2 2 12 Kurang

2 Deni Rahmad Fardiasyah 2 2 2 2 3 11 Kurang

3 Dwi fajar Riyanto 2 2 2 2 2 10 Kurang 
4 Intan Putri Pertiwi 3 2 1 2 2 10 Kurang

5 Sindi Mardiana 1 1 1 2 1 6 Sangat 
kurang baik

6 Dian Siti Sholekhah 2 3 3 2 2 12 Kurang
7 Anggel Geong Rahestu 2 1 2 2 1 8 Sangat 

kurang baik



8 Aprilia Eka Davi gautama 1 2 3 3 2 11 Kurang

9 Astuti 1 1 1 1 2 6 Sangat 
kurang baik

10 Bicky Yoga Pratama 1 2 2 2 2 7 Sangat 
kurang baik 

11 Dennis Bambang 
Wahyudi

3 2 2 1 5 9 Kurang

12 Dina Mainingrum 4 3 1 2 2 12 Kurang

13 Eka Putri Lestari 3 2 2 2 2 11 Kurang

14 Erdian Rico Wayarto 2 3 2 1 1 9 Kurang

15 Halimatus Sadiah 3 1 1 2 2 9 Kurang 

16 Hariyanti 3 3 2 2 2 15 Cukup 

17 Indara Rukhana 2 1 4 2 4 13 Kurang

18 Krisdiana Rizki Puspita 
Sari

2 3 2 2 3 13 Kurang 

19 Lika Andik Saputro 3 4 3 3 2 15 Cukup
20 Nia Primesty 3 3 3 4 3 16 Cukup  
21 Nur Solikah 2 2 2 2 3 11 Kurang
22 Opi Risma Wanti 2 3 1 2 2 10 Kurang 

23 Rama Indra Surya 
Permana

2 2 1 2 1 8 Sangat 
kurang baik

24 Suyoko Budi Utomo 
Putro

2 2 2 2 2 11 Kurang 

25 Warih Pratikalia 
Widyawanti

2 1 1 3 2 9 Kurang

26 Denada Bayu Bagus P.R 2 3 2 1 2 10 Kurang

27 Ivon Fatmawati 2 2 1 1 1 7 Sangat 
kurang baik 

Keterangan : I   : Ketepatan ucapan IV : Kelancaran

II  : Pilihan kata V  : Penguasaan topik

III : Keberanian

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 27 siswa, 6 siswa atau 22,22% masuk 

pada tingkatan antara 5-8 dengan kriteria sangat kurang baik. Sedangkan 18 siswa 

atau 66,67% dengan tingkatan skala 9-13 memiliki kemampuan bercerita kurang, 3 



siswa atau 11,11% masuk pada tingkatan antara 14-17 dengan kriteria cukup. Nilai 

rata-rata kelas yang dicapai yaitu 10,41 dengan kriteria kurang. Berdasarkan penilaian 

tersebut maka dapat diketahui bahwa rata-rata kelas belum mencapai kriteria 

keberhasilan.

Perolehan nilai keterampilan bercerita juga dapat dilihat dari setiap kriteria 

kemampuan bercerita. Berikut ini akan dijelaskan perolehan nilai setiap kriteria 

kemampuan bercerita.

1) Ketepatan Ucapan

Dari 27 siswa terdapat 4 siswa atau 14,8% pengucapan bahasa sangat kurang 

baik dan 14 siswa atau 51,9% masih kurang. Sedangkan 8 siswa atau 29,6% 

tergolong cukup dan 1 siswa atau 3,7% tergolong baik.

2) Pilihan Kata 

Pilihan kata yang digunakan siswa pada saat bercerita masih terbatas dan 

belum mampu mengembangkannya dengan luas. Tampak bahwa dari 27 siswa 

sebanyak 6 siswa atau 22% sangat kurang baik, 12 siswa atau 44% kategori kurang, 8 

siswa atau 30% pilihan kata sudah cukup dan 1 siswa atau 4% sudah baik.

3) Keberanian 

Tingkat keberanian siswa pada saat tampil di depan kelas masih kurang. Dari 

27 siswa terdapat 9 siswa atau 33% masih sangat kurang berani, 12 siswa atau 44% 

kategori kurang, 5 siswa atau 19% cukup dalam keberanian, dan 1 siswa atau 4% 

keberanian siswa sudah baik.

4)  Kelancaran

Dalam kelancaran diperoleh data dari 27 siswa diketahui sebanyak 5 siswa 

atau 18,5% sangat kurang lancar, 18 siswa atau 66,7% kurang lancar, 3 siswa atau 

11,1% cukup lancar, daan 1siswa atau 3,7% kategori baik.

5) Penguasaan Topik



Penguasaan topik siswa dari 27 siswa sebanyak 5 siswa atau 18,5% masih 

sangat kurang, 16 siswa atau 59,3% kurang dalam penguasaan topik, 4 siswa atau 

14,8% sudah cukup, 1 siswa atau 3,7% baik dan 1 atau 3,7% sangat baik.

4.1.2 Kemampuan Bercerita Siklus I

Tindakan yang dilakukan peneliti pada saat berlangsungnya proses bercerita 

yaitu melakukan penilaian terhadap kemampuan bercerita siswa. Penilaian 

kemampuan bercerita siswa pada siklus I dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 4.2 Kemampuan Bercerita Siklus I

Kemampuan Bercerita

No Nama Siswa I II III IV V Jumlah Kriteria

1 Aji Siswanto 3 2 3 2 2 12 Kurang

2 Deni Rahmad Fardiasyah 2 2 2 2 3 11 Kurang

3 Dwi fajar Riyanto 3 2 4 4 3 16 Cukup
4 Intan Putri Pertiwi 3 3 1 2 2 11 Kurang

5 Sindi Mardiana 2 3 2 2 1 10 Kurang

6 Dian Siti Sholekhah 2 3 3 2 2 12 Kurang
7 Anggel Geong Rahestu 2 2 1 2 1 8 Sangat 

kurang baik
8 Aprilia Eka Davi gautama 1 2 3 3 2 11 Kurang

9 Astuti 1 1 1 1 2 6 Sangat 
kurang baik

10 Bicky Yoga Pratama 3 3 3 2 2 13 Kurang

11 Dennis Bambang 
Wahyudi

3 2 2 1 5 13 Kurang

12 Dina Mainingrum 4 3 1 2 2 12 Kurang

13 Eka Putri Lestari 3 2 2 2 4 13 Kurang

14 Erdian Rico Wayarto 4 3 2 1 1 11 Kurang

15 Halimatus Sadiah 3 3 1 2 5 14 Cukup

16 Hariyanti 3 3 2 3 2 13 Kurang

17 Indara Rukhana 2 1 4 2 4 13 Kurang



18 Krisdiana Rizki Puspita 
Sari

4 4 4 3 5 20 Baik

19 Lika Andik Saputro 4 3 3 4 3 17 Cukup
20 Nia Primesty 2 3 3 3 3 14 Cukup
21 Nur Solikah 2 2 2 2 3 11 Kurang
22 Opi Risma Wanti 3 3 3 2 3 14 Cukup

23 Rama Indra Surya 
Permana

2 2 1 2 1 8 Sangat 
kurang baik

24 Suyoko Budi Utomo 
Putro

4 4 4 4 5 21 Baik

25 Warih Pratikalia 
Widyawanti

2 2 1 3 2 10 Kurang

26 Denada Bayu Bagus P.R 2 1 2 1 2 8 Sangat 
kurang baik

27 Ivon Fatmawati 2 2 2 1 1 8 Sangat 
kurang baik

Keterangan : I   : Ketepatan ucapan IV : Kelancaran

II  : Pilihan kata V  : Penguasaan topik

III : Keberanian 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 27 siswa, 5 siswa atau 18,5% masuk 

pada tingkatan antara 5-8 dengan kriteria kurang baik. Sedangkan 15 siswa atau 

55,5% dengan tingkatan skala 9-13 memiliki kemampuan bercerita kurang, 5 siswa 

atau 18,5% masuk pada tingkatan antara14-17 dengan kriteria cukup, dan 2 siswa 

atau 7,5% mencapai tingkatan skala 18-21 dengan kriteria baik. Nilai rata-rata kelas 

yang dicapai yaitu 12,22 dengan kriteria kurang. Berdasarkan penilaian tersebut maka 

dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas belum mencapai kriteria keberhasilan.

Perolehan nilai keterampilan bercerita juga dapat dilihat dari per kriteria 

kemampuan bercerita. Berikut ini akan dijelaskan perolehan nilai per kriteria 

kemampuan bercerita siswa.

1) Ketepatan ucapan

Dari 27 siswa terdapat 2 siswa atau 7% pengucapan bunyi bahasanya sangat 

kurang sesuai dan 10 siswa atau 37% masih kurang sesuai karena pengucapan bunyi 

bahasa yang digunakan kurang tepat. Sedangkan 10 siswa atau 37% siswa tergolong 



cukup, 5 siswa atau 19% siswa tergolong baik. Meskipun logat berbicara terpengaruh 

dengan bahasa daerah akan tetapi hal tersebut dapat diterima dengan baik oleh 

pendengar. Berikut ini contoh-contoh ketidaktepatan ucapan yang ditemukan pada 

saat siswa bercerita.

(a) ”Bentuk wajah ibu saya bulet, kulitnya putih, rambutnya hitam dan 

panjang”.

(b) ”Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivon, 

aku akan mencerikan tentang keadaan rumahku”.

(c) Aku akan bercerita tentang ciri-ciri olang yang.....yang...saya cintai.

Kalimat (a) terdapat kesalahan denagn adanya pengaruh dari ucapan bahasa 

daerah, yaitu pada kata ’bulet’ seharusnya diucapkan bulat. Pada kalimat (b) dan (c) 

merupakan bentuk kesalahan dalam hal ketepatan ucapan. Kesalahan tersebut terletak 

pada kata ’mencerikan’ seharusnya diucapakan menceritakan, kata ’olang’ 

seharusnya ’orang’. Siswa juga sering mengulang kata-kata yang baru saja diucapkan 

yaitu pada kata ’yang’

2) Pilihan Kata

Pilihan kata yang digunakan siswa pada saat bercerita masih terbatas dan 

belum mampu mengembangkannya dengan luas. Hal tersebut tampak bahwa dari 27 

siswa 2 siswa atau 7,41% pilihan kata yang digunakan masih sangat kurang dan 12 

siswa atau 44,44% pilihan kata yang digunakan masih kurang. Masih banyak siswa 

menggunakan kata tidak baku dan berbelit-belit dalam pembicaraannya. Kalimat 

yang digunakan belum tersusun dengan baik. Selain itu siswa masih belum dapat 

mengembangkan kosakata yang digunakan, sejumlah 11 siswa atau 40,74% pilihan 

kata yang digunakan tergolong cukup dan sisanya 2 siswa atau 7,41% tergolong baik. 

Berikut ini bentuk-bentuk kesalahan pada pilihan kata.



(a) “Benda yang saya sukai bukannya yang itu bola. Saya suka buat main 

sepakbola”.

(b) “Tas saya bentuknya kotak, warnanya hitam trus isi buku, pulpen”.

Kalimat (a) letak kesalahannya terdapat pada kata ‘bukannya yang itu’. Kata 

yang lebih tepat digunakan kata ‘adalah bola’ sehingga kalimat tersebut menjadi 

‘Benda yang saya suka adalah bola. Saya suka karena untuk main sepakbola. 

Kalimat (b) letak kesalahannya terletak pada kata ‘trus’ seharusnya menjadi ‘Tas saya 

bentuknya kotak, warnanya hitam. Isi tas saya adalah buku dan bolpoin’.

3) Keberanian 

Tingkat keberanian siswa pada saat tampil di depan kelas masih kurang. Dari 

27 siswa terdapat 6 siswa atau 22% masih kurang baik, baik dalam mengadakan 

kontak dengan pendengar sehingga saat siswa bercerita kurang mengarah kepada 

pendengar. Dari 27 siswa ada 10 siswa atau 37% tergolong kurang dalam hal 

keberanian. Hal ini dikarenakan siswa masih malu dalam bercerita dengan teman-

temannya dan ada juga pada saat bercerita senyum-senyum dan tertawa. Penampilan 

siswa yang tegang serta sikap kaku dan sering menggerak-gerakkan tangan, membuat 

siswa mengalihkan perhatiaannya terhadap kegiatan bercerita. Keberanian yang 

cukup hanya dimiliki oleh 7 siswa atau 26%  dan 4 siswa atau 15% masuk pada 

kriteria baik. Siswa ini terlihat tenang pada saat bercerita dan suara cukup jelas 

menjangkau seluruh ruangan kelas.

4) Kelancaran 

Dalam hal kelancaran berbahasa, siswa juga masih terlihat kurang terampil. 

Hal ini dapat dilihat pada perolehan nilai mereka. Dari 27 siswa ada 5 siswa atau 

18,52% masih tergolong sangat kurang dalam kelancaran berbahasa, 14 siswa atau 

51,85% tergolong kurang, 5 siswa atau 18,52% tergolong cukup dan 3 siswa atau 

11,1% memliki kelancaran yang baik. Siswa terlihat gugup dan ragu-ragu sehingga 

mereka kurang lancar bercerita. Hal tersebut dapat terlihat dari pembicaraan mereka 

yang sering terputus-putus. Pada bagian-bagian yang terputus tersebut  kadang 



diselingi bunyi ee….., ya…., dan em… Hal tersebut dapat ditunjukkan pada kalimat 

berikut.

(a) Sepeda adalah benda yang saya sukai. e….bukan…(diam sejenak) 

anu…anu..  Saya suka pada boneka”.

(b) Walaupun nenekku berwajah keriput emm, tapi aku sayang (diam 

sejenak) dan slalu menyayanginya.

(c) “Ibu guru bernama Suwarti emmm dia lembut. (diam sejenak dan 

senyum sendiri) baik hati”.

5) Penguasaan Topik

Penguasaan materi oleh siswa dipengaruhi oleh pemahaman mereka pada saat 

bercerita. Dari 27 siswa terdapat 4 siswa atau 15%. sangat kurang menguasai topik, 

11 siswa atau 41% tergolong kurang, dan 6 siswa atau 22% tergolong cukup, 2 siswa 

atau 7% menguasai topik dengan baik dan 4 siswa atau 15% sudah menguasai topik 

sangat baik. Kualitas isi pembicaraan siswa masih terbatas pada isi pertanyaan. Siswa 

memiliki kecenderungan meniru jawaban temannya dan isi cerita tidak sesuai dengan 

pertanyaan. atau tugas

Kekurangmampuan siswa menguasai materi disebabkan siswa belum 

melaksanakan tugas dari guru dengan baik. Berikut ini contoh penguasaan topik 

cerita siswayang kurang sesuai denagn topik.

Tugas 1 (Ceritakan benda atau barang yang kamu sukai!)

(a) “Benda yang saya sukai adalah TV…(diam) saya suka benda cair”.

Tugas 2 (Ceritakan bentuk wajah nenekmu)

(b) Nenek aku rambutnya hitam…(e…e…salah rambutnya putih)

Pada  kalimat (a) menunjukkan siswa bingung terhadap benda yang dia sukai. 

Sebenarnya dia sudah betul menyukai TV, tetapi karena ragu dan siswa yang lain ada 



yang menyalahkan, dia berganti kalau benda yang disuka adalah benda cair. Karena 

bingung akhirnya dia tidak bisa melanjutkan ceritanya. Kalimat (b) dia tidak terlalu 

konsentrasi dengan apa yang diceritakan. Seharusnya rambut neneknya putih, tetapi 

dia mengatakan rambut neneknya hitam, akan tetapi dia segera membenahi 

kesalahannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dilihat bahwa kemampuan bercerita 

siswa dilihat dari rata-rata kelas maupun perkriteria kemampuan bercerita masih 

tergolong rendah. Untuk itu perlu adanya upaya agar kemampuan bercerita siswa 

lebih meningkat yaitu dengan menerapkan tindakan selanjutnya. Berdasarkan 

observasi terhadap kemampuan bercerita siswa, maka dilakukan refleksi unutk 

mengkaji kembali hasil tindakan. Hasil penilaian kemampuan bercerita pada siklus I 

menunjukkan bahwa kemampuan bercerita siswa yang diperoleh belum optimal. Nilai 

rata-rata kelas yang dicapai yaitu 12,37 dengan kriteria kurang. Berdasarkan penilaian 

tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas belum mencapai kriteria 

keberhasilan. Ketidak berhasilan tersebut dikarenakan siswa belum menguasai 

dengan baik faktor-faktor penunjang keefektifan bercerita. Siswa masih banyak 

mengulang kata yang tidak diperlukan dan gerakan tangan yang berlebihan, 

mengalihkan perhatian pendengar. Sikap yang tegang daan kaku mengakibatkan 

siswa kurang lancar dalam bercerita. Beberapa siswa juga terlihat masih belum 

menguasai topik pembicaraan. Dengan demikian perlu adanya perbaikan agar hal-hal 

seperti ini tidak terulang. Perbaikan akan dilaksanakan pada siklus II.

4.1.3 Kemampuan Bercerita Siswa Siklus II

Tindakan yang dilakukan peneliti setelah dilaksanakan pembelajaran dengan 

melalui permainan kreatif yaitu menganalisis hasil kemampuan bercerita siswa. 

Penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel  4.3 Kemampuan Bercerita Siklus II



Kemampuan Bercerita

No Nama Siswaa 1 11 III IV V Jumlah Kriteria

1 Aji Siswanto 3 3 3 4 4 17 Cukup

2 Deni Rahmad Fardiasyah 3 4 3 3 4 17 Cukup

3 Dwi fajar Riyanto 4 4 4 4 4 20 Baik

4 Intan Putri Pertiwi 3 3 3 4 4 17 Cukup

5 Sindi Mardiana 2 3 2 2 3 12 Kurang

6 Dian Siti Sholekhah 3 3 3 3 4 16 Cukup

7 Anggel Geong Rahestu 4 4 4 3 3 18 Baik 

8 Aprilia Eka Davi gautama 4 4 3 3 3 17 Cukup

9 Astuti 3 3 4 4 3 17 Cukup

10 Bicky Yoga Pratama 4 3 4 4 3 18 Baik

11 Dennis Bambang Wahyudi 3 4 4 4 3 18 Baik

12 Dina Mainingrum 4 4 4 5 5 22 Sangat baik

13 Eka Putri Lestari 3 4 3 3 5 18 Baik

14 Erdian Rico Wayarto 4 3 3 2 4 16 Cukup 

15 Halimatus Sadiah 3 4 4 3 4 18 Baik 

16 Hariyanti 3 4 4 4 4 19 Baik

17 Indara Rukhana 2 3 4 4 4 17 Cukup

18 Krisdiana Rizki Puspita Sari 4 4 5 4 4 21 Baik 

19 Lika Andik Saputro 4 3 3 4 4 18 Baik

20 Nia Primesty 4 5 5 5 4 23 Sangat baik

21 Nur Solikah 3 3 3 2 3 14 Cukup

22 Opi Risma Wanti 3 4 4 4 4 19 Baik

23 Rama Indra Surya Permana 5 4 3 4 5 21 Baik

24 Suyoko Budi Utomo Putro 4 4 4 4 5 21 Baik 

25 Warih Pratikalia Widyawanti 4 3 3 4 4 18 Baik



26 Denada Bayu Bagus P.R 3 3 4 4 4 18 Baik

27 Ivon Fatmawati 2 3 2 2 4 13 Kurang

Keterangan : 

I   : Ketepatan ucapan IV :  Kelancaran III :  Keberanian

II  : Pilihan kata V :    Penguasaan topik 

Berdasarkan tabel di atas, siswa yang masuk pada skala 10-13 sejumlah 2 

siswa atau 7,4% dengan kategori kurang, Siswa dengan tingkatan skala 14-17 

sejumlah 9 siswa atau 33,3% dengan kategori cukup, 14 siswa atau 51,9% dengan 

kategori baik, dan 2 siswa atau 7,4% dengan kategori sangat baik. Skor rata-rata kelas 

yang dicapai pada siklus kedua ini yaitu  17,88 dengan kategori cukup. Jadi pada 

siklus kedua ini, kemampuan bercerita siswa telah memenuhi kriteria keberhasilan. 

Selain pembahasan secara umum, berikut ini juga akan dipaparkan penilaian 

kemampuan bercerita siswa setiap kriteria.

1) Ketepatan Ucapan 

Dari 27 siswa terdapat 3 siswa atau 11% pengucapan bunyi bahasanya masih 

kurang jelas. Hal ini terjadi karena masih terdapat siswa mengulang kata-kata yang 

baru diucapkan. Namun pada siklus kedua ini, intensitas siswa yang sering 

mengulang kata-kata telah berkurang. Ada 12 siswa atau 44% tergolong cukup, 11 

siswa atau 41% tergolong baik, dan 1 siswa atau 4% tergolong sangat baik. Ketepatan 

ucapan siswa pada siklus II telah mengalami peningkatan.

2) Pilihan Kata

Pilihan kata yang digunakan siswa pada saat bercerita meningkat. Hal tersebut 

tampak dari 27 siswa terdapat 2 siswa atau 7,4% kategori sangat kurang dan 12 siswa 

atau 22,22% siswa pilihan kata yang digunakan masih kurang pada siklus I. Hal ini 

terjadi karena pada saat bercerita siswa masih menggunakan bahasa daerah. Akan 



tetapi, kesalahan dan kekurangan pada siklus I telah berkurang. Siswa berupaya tidak 

membuat kesalahan dengan cara menyusun kalimat sebaik-baiknya. 

Hal tersebut tampak bahwa dari 27 siswa, 13 siswa atau 48% pilihan kata 

yang digunakan tergolong cukup, sejumlah 13 siswa atau 48% tergolong baik, dan 

sejumlah 1 siswa atau 4% tergolong sangat baik.

3) Keberanian

Tingkat keberanian siswa pada saat tampil di depan kelas sudah cukup baik. 

Siswa mulai menunjukkan keberanian. Dari 27 siswa, 2 siswa atau 7,4% masih 

kurang santai sehingga kelihatan tegang. Sedangkan 11 siswa atau 40,74% siswa

tergolong cukup, 12 siswa atau 44,44% sudah baik, dan 2 siswa atau 7,41% tergolong 

sangat baik. Mereka terlihat bersemangat dan pandangan sudah menyeluruh ke arah 

pendengar.

4) Kelancaran

Dari 27 siswa, terdapat 4 siswa atau 15% masih kurang lancar bercerita. Hal 

ini terjadi karena dalam bercerita siswa masih tersendat-sendat dan tampak ragu-ragu. 

Siswa masih kurang percaya diri pada saat bercerita. Akan tetapi sejumlah 6 siswa 

atau 22% tergolong cukup, 15 siswa atau 55% memiliki kelancaran yang baik, dan 2 

siswa atau 7% tergolong sangat baik. Dalam hal ini siswa sudah mengalami 

peningkatan pada kelancaran bercerita.

5) Pengusaan Topik

Dari 27 siswa, terdapat 7 siswa atau 25,93% tergolong cukup, 16 siswa atau 

59,26% tergolong baik dalam pengusaan topik, dan 4 siswa atau 14,81% sesuai topik 

cerita bahkan siswa telah mampu mencapai tingkatan yang paling baik. Hal tersebut 

diketahui dari reaksi positif dari siswa lain yang mendengarkan dengan seksama.

Dari hasil siklus II yang telah dilaksanakan, kemampuan bercerita siswa 

mengalami peningkatan sehingga dapat mencapai kriteria keberhasilan sesuai yang 

diharapkan oleh peneliti. Skor rata-rata kelas yang dicapai pada siklus kedua ini yaitu 

17,88 dengan kriteria cukup, beberapa kekurangan pada siklus I telah diperbaiki di 

siklus II ini. Meskipun dalam beberapa aspek keefektifan bercerita, masih terdapat 



siswa yang mengulang kata, berbicara terputus-putus, akan tetapi penguasaan topik 

sudah mereka kuasai.

Berdasarkan hasil analisis penilaian kemampuan bercerita, diketahui bahwa 

telah terjadi peningkatan antara siklus I ke siklus II. Pada siklus II, kemampuan 

bercerita siswa telah mencapai kriteria keberhasilan sehingga tindakan tidak 

dilanjutkan. Maksudnya, pemberian tindakan sudah selesai. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan permainan kreatif dapat 

meningkatkan kemampuan bercerita siswa

4.2 Penerapan Pembelajaran Permainan Kretaif

Berikut ini akan dijelaskan penerapan pembelajaran bercerita dengan 

menggunakan permainan kreatif, yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk 

meningkatkan kemampuan bercerita. Pembelajaran ini dilakukan di kelas IV SDN 

Sumberbulus 03, Jember. Hasil penelitian dan pembahasan penerapan pembelajaran 

kreatif dipaparkan sebagai berikut.

a. Prasiklus

Pada tahap prasiklus, pembelajaran diikuti oleh seluruh siswa kelas IV 

sebanyak 27 orang. Pada tahap ini, pembelajaran yang digunakan guru yaitu 

menggunakan metode ceramah. Pembelajaran dimulai dengan penjelasan guru 

mengenai pengertian bercerita. Guru memberikan penjelasan hal-hal apa yang harus 

diperhatikan dalam bercerita. Setelah guru memberikan penjelasan, guru menanyakan 

kepada siswa apakah sudah paham dengan apa yang telah dijelaskan oleh guru. 

Ternyata jawaban siswa menyatakan sudah jelas semua. Karena sudah jelas 

selanjutnya guru memanggil siswa menurut absen untuk ke depan bercerita. Siswa 

disuruh menceritakan pengalaman pribadi. Siswa menurut dan patuh perintah guru, 

tetapi terlihat dari wajah sikap siswa ketika ditunjuk ke depan. Ada siswa yang ke 

depan berjalan dengan tidak bersemangat, terdengar keluhan-keluhan  lirih dari siswa, 

dan ada juga siswa yang duduk saja tidak berani maju ke depan dengan wajah takut 

dan pucat.



Pada saat kegiatan bercerita, hanya terlihat beberapa siswa saja yang dalam 

bercerita lancar dan bersemangat, sedangkan yang lainnya ada yang bercerita hanya 

sampai 2 dan 3 kalimat, dan ada yang hanya diam saja ketika berada di depan kelas. 

Terlihat dari observasi terlihat bahwa kemampuan bercerita mereka masih dalam 

kategori kurang.

Untuk mendukung kegiatan observasi, dilakukan wawancara pada guru dan 

siswa. Wawancara kepada siswa dilakukan untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara 

terhadap siswa diketahui bahwa siswa takut bercerita karena merasa malu. Siswa 

takut bila bercerita melakukan kesalahan, tidak sesuai yang diinginkan guru. 

Akibatnya, banyak siswa yang tidak suka bercerita. Siswa dipancing dengan 

pertanyaan, kegiatan apa yang paling disuka, dan siswa serentak menjawab bermain.

Wawancara terhadap guru dilakukan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang 

sudah dilakukan guru pada materi berbicara seperti :pidato dan membaca puisi. 

Kegiatan bercerita jarang digunakan karena siswa sulit untuk bercerita dan kegiatan 

membutuhkan waktu yang lama.

Hasil pengamatan tersebut dapat menjelaskan bahwa kemampuan bercerita 

siswa masih tergolong rendah. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor. Untuk itu 

perlu upaya agar kemampuan bercerita dapat ditingkatkan. Tindakan yang dilakukan 

yaitu dengan menerapkan permainan kreatif.

b. Siklus I

Kegiatan siklus I merupakan upaya perbaikan untuk meningkatkan 

kemampuan bercerita siswa dengan menggunakan permainan kreatif. Langkah-

langkah yang ditempuh pada siklus I adalah sebagai berikut.

1) Perencanaan



Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, semua peralatan yang berkaitan 

dengan persiapan mengajar telah disiapkan, seperti penyusunan 1) perangkat 

pembelajaran yang meliputi rencana pembelajaran, silabus, dan sistem penilaian, 2) 

penyusunan skenario penerapan pembelajaran dengan menggunakan permainan 

kreatif, 3) menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpul 

data yang terdiri dari lembar observasi terhadap guru dan siswa, lembar tes unjuk 

kerja siswa, daftar pertanyaan untuk wawancara terhadap guru dan siswa dan catatan 

lapangan.

2) Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan sesuai dengan rencana 

pembelajaran dengan menggunakan permainan kreatif. Pembelajaran ini terbagi 

menjadi 3 tahap yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Lebih jelasnya dapat 

diuraikan sebagai berikut.

 Tahap Pendahuluan

Tindakan siklus I di laksanakan pada hari Selasa 23 Januari 2008 di kelas IV 

SDN Sumberbulus 03, Jember. Siklus I dilaksanakan pada jam 3-4 atau pukul 10.00 

sampai dengan pukul 11.30. Sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, guru 

menjelaskan, secara singkat metode pembelajaran yang akan digunakakan. Hal ini 

dapat dilihat pada dialog berikut.

Dialog I

Guru : Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siswa : Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Guru : Selamat pagi anak-anak!

Siswa : Pagi Bu....

Guru : Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran 

Bahasa  Indonesia. Hari ini topiknya beda dengan materi-materi yang 

lalu. Pelajaran bahasa Indonesia yang biasanya belajar tentang 

mengarang, kosakata, membaca wacana dan sebagainya, untuk hari ini 



materi beda dengan yang lalu. Materinya adalah  bercerita. Siapa yang 

suka bercerita

Siswa : Saya bu....( ada beberapa siswa yang bilang)

Guru : Kok yang jawab hanya sedikit, lainnya tidak suka ya..?

Siswa :   Saya suka bercerita Bu, tapi bila bercerita pada ibu di rumah.

Guru : Kalian takut ya, bercerita pada waktu pembelajaran...? Kalau bermain 

bagaimana, suka tidak..?

Siswa :   Suka Bu (ramai)

Guru    :  Baik. Kita nanti bercerita sambil bermain. Bermain sambil belajar. 

Bagaimana? Baik sekarang kalian berkumpul membentuk lingkaran 

duduk di lantai.

Siswa : Beranjak dari kursi pindah ke tempat yang telah disediakan (ramai).

 Tahap Kegiatan Inti

Pada tahap ini guru menyuruh salah satu anak untuk duduk di tengah-tengah 

lingkaran. Guru mengeluarkan botol yang berisi lipatan-lipatan kertas yang di 

dalamnya terdapat soal yang harus diselesaikan oleh siswa. Guru menyuruh siswa 

yang duduk di tengah lingkaran memutar botol. Pada saat botol berputar, maka botol 

itu akan berhenti sendirinya dan pada saat berhenti botol itu berhenti pada salah satu 

anak, kemudian anak disuruh mengambil salah satu lipatan kertas di dalam botol. 

kemudian siswa bercerita sesuai dengan isi pertanyaan di kertas yang mereka pilih. 

Setelah itu dilanjutkan siswa lainnya. Semua siswa disuruh oleh guru mengambil 

kertas di dalam botol satu persatu. Ternyata yang berperan memutar botol hanya 

dilakukan oleh guru, bukan siswa. Padahal skenario pembelajaran guru memberikan 

penjelasan teknik-teknik penggunaannya, kemudian siswa sendiri yang memutar 

botol, giliran sesuai dengan dimana botol itu berhenti pada alah satu siswa. Sehingga 

proses pembelajaran kelihatan ramai, ada siswa yang langsung berani mengambil 

lotre yang berisi topik cerita, ada yang disuruh guru untuk mengambil. Ternyata 

ketika guru bertanya siapa yang belum mengambil undian, mereka menjawab sudah 



semua. Ternyata ada satu anak bilang kepada guru, kalau ada satu anak belum 

mengambil, tetapi diam saja. Hal ini seperti terlihat pada dialog.

Guru : “Ayo anak-anak, satu-satu mengambil kertas yang ada dalam botol, 

jangan rebutan dan jangan ramai! Ayo !Yoga maju ambil, Dina, ayo 

yang lainya, cepat”!

Siswa : Maju ke depan satu-satu, kemudian berebutan (ramai)

Guru : “Bagaimana semuanya sudah kebagian”?

Siswa : “Sudah Bu..”!

Guru : “Baik, kalau begitu siapa yang mau duluan bercerita, ayo maju 

ketengah   lingkaran!”

Siswa : “Bu Ivon belum mengambil kertas !”

Guru : “Lo..lo…kok belum piye to..? Betul Ivon, belum mengambil kertas?”

Siswa : “Iya Bu!” (sambil menunduk malu)

Guru : “Ayo kalau begitu ambil kertas yang ada dalam botol, dan kamu yang 

pertama bercerita di depan ke teman-temanmu.’

Pada kegiatan bercerita, ada siswa yang bercerita lancar dan sesuai topik 

tetapi kebanyakan siswa kurang lancar bercerita  dan penguasaan topik cerita yang 

tidak sesuai. Sikap siswa kelihatan tegang ketika bercerita, karena khawatir salah. 

Ketika ada siswa yang bercerita yang sesuai dengan keinginannya. Ada siswa yang 

menyela, bahwa ceritanya salah dan terjadilah keramaian. Tetapi guru bisa mengelola 

kelas, dengan memberi pengarahan, tidak apa-apa biar temannya bercerita sesuai 

dengan keinginannya sendiri. 

 Tahap Penutup

Pada kegiatan evaluasi siswa sudah terlihat ada perubahan yaitu siswa lebih 

mempunyai keberanian. Siswa lebih tenang dan santai ketika guru berbicara. Siswa 

ditanya apa yang dapat diambil dari pembelajaran ini. Walaupun begitu, siswa tetap 



diberi arahan guru. Tetapi siswa ketika diberi pertanyaan guru, mereka menjawab 

dengan serentak.

 Hasil Observasi 

Observasi yang dibahas di sini yaitu berupa aktivitas guru dilaksanakan pada 

saat pembelajaran sedang berlangsung. Observasi aktivitas guru dilakukan oleh 

beberapa rekan peneliti, sedangkan observasi aktivitas siswa dilakukan oleh peneliti. 

Observasi kepada guru sudah sesuai dalam menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan permainan kreatif. Berikut ini hasil observasi terhadap aktivitas guru 

pada saat pembelajaran. 

Tabel  4.4 Observasi Aktivitas Guru Siklus I

No Aktivitas

Hasil Observasi

Ya Tidak

1 Apakah guru memberikan penjelasan tentang 

pembelajaran dengan melalui permainan kreatif? √

2 Apakah guru bisa bersosialisasi baik dengan 

siswa?

√

3 Apakah guru membimbing siswa dengan baik? √

4 Apakah guru mereviu kegiatan pembelajaran? √

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa guru sudah melaksanakan 

kegiatan pembelajaran secara optimal, hanya pada awal pembelajaran guru tidak 

memberi penjelasan tentang teknik-teknik penggunan permainan kreatif dan kurang 

adanya sosialisasi dengan siswa. Aktivitas bimbingan dan meriveu guru kepada siswa 

sudah diterapkan, tetapi masih ada kesalahan sedikit. Tidak adanya penjelasan 

tentang teknik-teknik pembelajaran dengan menggunakan permainan kreatif, 

menyebabkan siswa kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Siswa 

terlihat ramai, karena kurang adanya prencanaan yang optimal. Guru dalam 



bersosialisasi dengan siswa lebih memberi perhatian khusus kepada siswa yang lebih 

pintar saja.  Siswa yang kurang pintar belum mendapatkan perhatian khusus. Setelah 

kegiatan pembelajaran guru meriveu kegiatan pembelajaran, tetapi mereviu tidak 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu siswa seharusnya mampu mendeskripsikan 

benda atau seseorang akan tetapi guru memberi nasihat-nasihat saja, yaitu kita harus 

sayang kepada orang tua, guru, dan teman-teman semuanya.

 Hasil Wawancara

Wawancara diambil secara acak terhadap siswa yang berjumlah 5 orang 

berdasarkan nilai kriteria kemampuan bercerita yaitu kurang baik, kurang, cukup, 

baik, dan amat baik. Hasil wawancara dengan siswa sebagai subjek penelitian, 

penyajiannya akan dipaparkan sebagai berikut.

Tanggapan siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan permainan 

kreatif, semua siswa menyatakan senang karena mereka dalam belajar seperti bermain 

dan tidak merasa kalau mereka sedang belajar. Siswa memperoleh kepuasan ketika 

pembelajaran bercerita dengan menggunakan permainan kreatif .

Kesulitan dalam awal pelaksanaan permainan kreatif. Siswa merasa bingung, 

karena guru kurang memberikan penjelasan maksimal dan tidak memberikan contoh 

tekniknya. Akibatnya teknik permainan kreatif tidak sesuai dengan skenario. 

Seharusnya memutar botolnya tiap satu anak kemudian bercerita tetapi di lapangan 

memutar botolnya hanya satu kali kemudian siswa mengambil kertas dalam botol itu 

dan memutar botol dilakukan oleh guru bukan siswa. Sehingga siswa kelihatan gaduh 

dan ramai pada saat mengambil kertas dan siswa saling berebutan. Pada saat inti 

kegiatan siswa bercerita guru mempersilahkan siswa untuk bercerita sesuai kemauan 

siswa. Berarti hanya siswa-siswa yang berani yang langsung bercerita.

Wawancara juga dilakukan terhadap guru bidang studi bahasa Indonesia. 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana bimbingan pada siswa terhadap 

kemampuan bercerita dengan menggunakan permainan kreatif. Sebelumnya guru 

belum pernah menggunakan pengajaran dengan menggunakan perminan kreatif. 

Teknik pengajaran yang digunakan masih bersifat biasa, yaitu guru menjelaskan 



kemudian siswa disuruh bercerita langsung ke depan menurut absen. Untuk itu siswa 

menjadi bersifat pasif.

Pada saat teknik pengajaran guru, diganti dengan menggunakan permainan 

kreatif didapatkan siswa mengalami peningkatan prestasi belajar siswa dalam 

bercerita. Siswa lebih berani, merasakan kesenangan, dan lebih terbuka. Menurut 

guru, siswa lebih bersemangat bila belajar dengan bermain. Guru merasa senang 

karena peneliti menerapkan pembelajaran tersebut di sekolah mereka. Hal ini terlihat 

dari antusias guru pada saat diajak untuk berkolaborasi. Guru membantu peneliti dari 

tahap perencanaan hingga berakhirnya penelitian.

 Refleksi 

Pada tahap refleksi dilakukan untuk mengkaji kembali hasil tindakan yang 

telah dilakukan. Hasil observasi kemudian dianalisis untuk menentukan tindakan 

perbaikan yang akan dilakukan, kemudian refleksi dilakukan terhadap beberapa data 

yang telah diperoleh selama tindakan berlangsung yaitu penerapan pembelajaran 

permainan kreatif, hasil observasi aktivitas guru, dan hasil wawancara

1) Penerapan Pembelajaran dengan Menggunakan permainan Kreatif

Pembelajaran dengan menggunakan permainan kreatif yang dilaksanakan 

belum cukup baik. Itu disebabkan penerapannya tidak sesuai dengan skenario. Guru 

tidak memberikan penjelasan yang maksimal dan tidak memberi contoh  

penggunaannya. Sehingga proses pembelajarannya menjadi kacau pada saat di awal 

pembelajaran, karena dari awal sudah salah skenario, akhirnya pembelajaran menjadi 

seperti pengajaran guru yang diberikan sebelumnya. Siswa bercerita satu-satu melalui 

kerelaan siswa sendiri dan ada yang dipaksa guru. Hal ini menyebabkan bercerita 

siswa menjadi kurang memuaskan, tidak kreatif dan siswa tidak aktif. Dengan 

demikian tahap-tahap yang belum dikuasai tersebut perlu diperbaiki dalam 

pembelajaaran pada siklus II

2) Refleksi Hasil Observasi Aktivitas Guru

Berdasarkan hasil observasi terhadap guru bidang studi bahasa Indonesia, 

diketahui bahwa terdapat beberapa deskriptor yang belum dilaksanakan oleh guru. 



Deskriptor tersebut yaitu guru belum memberikan tentang teknik pembelajaran 

dengan menggunakan permaainan kreatif. Untuk itu perlu adanya perbaikan agar 

pembelajaran tersebut menjadi lebih efektif.

3) Refleksi Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara dengan siswa, maka dapat disimpulkan bahwa siswa 

senang dengan penerapan pembelajaran bercerita dengan menggunakan permainan 

kreatif. Walaupun siswa pada saat awal kegiatan mengalami kebingungan, akan tetapi 

siswa merasa senang, karena teknik pembelajaran berbeda dengan metode sebelumya. 

Teknik sekarang lebih santai daan menyenangkan. Akan tetapi masih terdapat 

beberapa kendala yang dihadapi siswa, masih ada siswa yang tidak mau bercerita 

karena takut.

Berdasarkan wawancara dengan guru diperoleh informasi bahwa guru tertarik 

dan suka teknik pengajaran dengan menggunakanpermainan kreatif. Dalam 

pembelajaran guru agak kesulitan pada awal kegiatan pembelajaran yaitu guru belum 

paham dengan skenario yang diterapkan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini diadakan 

perbaikan pada siklus II.

c. Siklus II

Siklus II merupakan usaha perbaikan di siklus I. Usaha perbaikan ini meliputi 

hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang belum sepenuhnya 

sempurna dilaksanakan pada siklus I. Siklus II ini dilakukan untuk lebih 

meningkatkan kemampuan bercerita siswa. Langkah-langkah dalam siklus II adalah 

sebagai berikut.

1) Perencanaan

Setelah mengadakan analisis hasil kegaitan pada siklus I, maka perlu 

dilakukan beberapa perbaikan agar hasil yang diharapkan dapat meningkat. Pada 

tahap ini semua persiapan yang dilakukan dan beberapa kelemahan yang terjadi pada 



siklus I telah disiapkan. Untuk itu perencanaan ulang yang berkaitan dengan 

persiapan mengajar perlu dilakukan. Persiapan yang dilakukan meliputi pengaturan 

waktu, mengatur tempat, mempersiapkan lembar penilaian, lembar observasi guru 

dan siswa, menyiapkan panduan wawancara, dan penjelasan kepada guru tentang 

skenario pembelajaran yang sesuai.

2) Pelaksanaan 

Tindakan siklus II dilaksanakan hari Rabu pada tanggal 24 Januari pada jam 

pelajaran pertama yang dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 08.30. Pada tahap 

ini, sebelum pembelajaran dimulai siswa diminta untuk mengatur ruang belajar. 

Pembelajaran ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup.

 Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan 

menggunakan permainan kreatif. Suasana kelas lebih tenang dari sebelumnya. 

Pembelajaran diawali dengan penjelasan ulang mengenai pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Penjelasan dilakukan agar siswa mengerti skenario pembelajarannya. 

Kemudian guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan siswa terhadap 

pembelajaran yang telah lalu (siklus I). Dalam hal ini guru menanyakan informasi apa 

saja yang telah diperoleh dan manfaatnya bagi mereka. Selain itu guru menjelaskan 

hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita, yaitu meliputi ketepatan ucapan, 

pilihan kata, keberanian, kelancaran, dan penguasaan topik.

 Tahap Kegiatan Inti

Tahap-tahap yang harus dilakukan siswa pada kegiatan ini sama halnya 

dengan siklus pertama. Guru menjelaskan tentang teknik-teknik penggunaan 

permainan kreatif. Guru memberi kebebasan siswa untuk kerelaan yang pertama kali 

memutar botol. Ada beberapa siswa yang tunjuk tangan untuk menjadi yang pertama 

kali memutar botol. Guru memilih siswa yang pertama kali tunjuk tangan yang 

tercepat. Siswa yang telah terpilih untuk pertama memutar botol, duduk di tengah-

tengah lingkaran anak-anak dan kemudian memutar botol. Botol berputar beberapa 



detik, dan berhenti. Pada saat berhenti pada ujung botol itu menunjuk pada satu anak, 

dan kemudian anak itu yang duduk di tengah lingkaran bergantian dengan siswa yang 

memutar botol, untuk mengambil kertas di dalam botol itu dan kemudian dia becerita 

sesuai dengan perintah pada tulisan. Siswa bercerita dengan kalimat sederhana dan 

jelas sesuai dengan topik. Sebelumnya guru sudah menjelaskan ketika bercerita 

jangan terlalu menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti. Pergunakan kalimat 

yang sederhana. Siswa kebanyakan bercerita dengan lancar, karena mereka bercerita 

terserah dengan keinginannya. Siswa boleh bercerita dengan duduk atau berdiri sesuai 

dengan keinginan. Guru sebelumnya memberi peringatan kepada teman-temannya 

yang medengarkan tidak boleh mengejek, menggoda, dan menyela temanya ketika 

bercerita. Jadi proses bercerita siswa lancar dan sukses. Semua siswa bercerita tanpa 

dipaksa guru atau saling berebutan.  

 Tahap Penutup

Pada kegiatan evaluasi, siswa terlihat cukup aktif, kreatif dan berani dalam 

bercerita. Isi cerita mereka lebih kreatif dan bagus. Penggunaan bahasa mereka tidak 

monoton dan tidak meniru bahasa temannya. Mereka lebih berpikir kreatif sendiri. 

Sehingga hasilnya  bercerita siswa memuaskan.

 Observasi Terhadap Aktivitas Guru

Pada saat pembelajaran, secara keseluruhan guru telah menjalankan semua 

aspek yang ada pada lembar observasi. Guru memberikan bimbingan dan motivasi 

kepada semua siswa secara merata. Hasil observasi tersebut dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini

Tabel 4.5 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II

No Aktivitas

Hasil Observasi

Ya Tidak



1 Apakah guru memberikan penjelasan 

tentang pembelajaran dengan 

menggunakan permainan kreatif?

√

2 Apakah guru bisa bersosialisasi baik 

dengan siswa?

√

3 Apakah guru membimbing siswa dengan 

baik?

√

4 Apakah guru mereviu kegiatan 

pembelajaran?

√

Berdasarkan tabel di atas, semua aspek aktivitas guru telah dilaksaanakan. 

Sebelum awal kegiatan dimulai, guru memberikan penjelasan teknik permainan 

kreatif dan guru memberikan contoh penggunaan permainan kreatif. Guru memulai 

kegiatan inti dengan memberikan pertanyaan kepada siswa yang sudah paham dengan 

skenario permainan kreatif. Guru sudah memberikan bimbingan kepada semua siswa 

secara merata.

 Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian oleh semua siswa. Peneliti 

berusaha mengajak mereka untuk berbicara lebih santai agar mendapatkan informasi 

dari siswa mengenai pembelajaran yang telah berlangsung. Semua menyatakan 

senang adanya pembelajaran dengan menggunakan permainan kreatif. Menurut 

mereka belajar dengan bermain sangat mengasyikkan dan tidak mebosankan. Mereka 

merasa seolah-olah tidak sedang bercerita. Siswa yang pendiam ketika menggunakan 

teknik permainan kreatif dalam bercerita juga merasa senang. Pengajaran ini katanya 

dapat menghilangkan rasa takut dan stres.

Kendala yang dihadapi oleh sebagian siswa adalah terkadang mereka merasa 

berdebar-debar hatinya pada saat botol berputar. Mereka menebak-nebak botol itu 

berhenti pada siapa. Akantetapi walaupun berdebar-debar tetap mengasyikan. Hasil 



wawancara tersebut, diketahui bahwa siswa sangat antusias dalam bercerita 

menggunakan permainan kreatif. Mereka menginginkan semua mata pelajaran 

menggunakan teknik permainan, supaya pembelajarannya menyenangkan.

Kegiatan wawancara juga dilakukan kepada guru bidang studi bahasa 

Indonesia. Guru menyatakan senang dengan keberhasilan tindakan pada siklus kedua. 

Penerapan pembelajaran dengan menggunakan permainan kreatif yang diperkenalkan 

peneliti membuat siswa bersemangat dan tidak bosan. Guru merasa mudah dalam 

menerapkan pembelajarannya. Guru senang melihat perkembangan bercerita siswa 

yang bagus yaitu terlihat dari keaktifannya bercerita. Walaupun ada beberapa siswa 

yang masih kurang dalam bercerita, tetapi guru menyatakan bahwa siswa yang 

kategori kurang itu sudah agak mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

pembelajaran sebelumnya. 

 Refleksi 

Berdasarkan data yang didapat guru bersama peneliti mengkaji kembali hasil 

yang diperoleh. Refleksi dilaksanakan pada siklus II digunakan untuk menentukan 

apakah pembelajaran ini berakhir atau perlu ditindak lanjuti pada siklus berikutnya. 

Refleksi dilakukan terhadap data yang diperoleh selama tindakan II berlangsung, 

yaitu penerapan pembelajaran dengan menggunakan permainan kreatif, hasil 

penilaian kemampuan bercerita siswa, hasil observasi, dan hasil wawancara.

1) Penerapan Pembelajaran Permainan Kreatif

Penerapan pembelajaran dengan menggunakan permainan kreatif pada siklus 

II sudah berjalan dengan baik. Tahap-tahap pembelajaran sudah dilaksanakan dengan 

baik. Kegiatan bercerita siswa dilaksanakan dengan baik dan siswa kelihatan 

bersemangat dan antusias. Siswa merasa percaya diri dalam bercerita. Pada akhir 

pembelajaran, evaluasi yang diungkapkan siswa menjadi beragam.

2) Hasil Observasi Aktivitas Guru

Hasil observasi guru pada siklus II hasilnya sudah semakin baik. Aspek-aspek 

yang diamati pada lembar observasi semakin jelas. Guru sudah menjelaskan teknik-

teknik penggunanan permainan kreatif. Dalam bersosialisasi dengan siswa guru sudah 



menyebar kepada semua siswa. Guru tidak terpacu kepada siswa yang pintar saja, tapi 

semua sama dianggap guru. Guru dalam membimbing siswa sudak baik, yaitu apabila 

ada siswa yang bingung dengan topik yang akan diceritakan, guru berusaha 

membantu dengan memancing dengan kata-kata yang sesuai dengan cerita siswa.

3) Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara pada siklus II dapat disimpulkan bahwa guru 

telah memahami pelaksanaan permainan kreatif. Pembelajaran permainan kreatif 

cukup efektif sebagai alternative pembelajaran apabila siswa bosan atau malas dalam 

bercerita. Meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi akan tetapi siswa 

menyatakan pembelajaran permainan kreatif dapat membantu mereka yang memiliki 

latar belakang pemalu dan takut dalam bercerita.

4.3 Perbandingan Kemampuan Bercerita Siswa

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan bercerita siswa maka hasil 

kemampuan bercerita siswa dapat dilakukan dengan cara membandingkan. Secara 

umum, hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

4.3.1 Hasil Perbandingan Kemampuan Bercerita Siswa secara Umum

Secara umum perbandingan kemampuan bercerita siswa akan dijelaskan pada 

tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Hasil Perbandingan Kemampuan Bercerita Siswa secara Umum

Kriteria Tingkatan 

skala

Prasiklus Siklus I Siklus II

Jumlah 

Siswa

Persentase Jumlah 

Siswa

Persentase Jumlah 

Siswa

Persentase

Sangat 

baik

22-25 2 7,4%

Baik 18-21 2 7,5% 14 51,9%



Cukup 14-17 3 11,11% 5 18,5% 9 33,3%

Kurang 10-13 18 66,67% 15 55,5% 2 7,4%

Sangat 

kurang

5-9 6 22,22% 5 18,5%

Jumlah 27 100% 27 100% 27 100%

Nilai rata-rata kelas 10,41 (kriteria kurang) 12,37 (kriteria kurang) 17,88 (kriteria cukup)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahap prasiklus dari 27 siswa terdapat 

24 siswa atau 89% belum mencapai kenerhasilan, sedangkaan 3 siswa atau 11% 

belum mencapai keberhasilaan. Oleh karena itu dilakukan siklus I yaitu diperoleh 

dari, dari 27 siswa terdapat 7 siswa atau 26% telah mencapai keberhasilan, sedangkan 

sisanya sebanyak 20 siswa atau 74% belum mencapai kriteria keberhasilan. Setelah 

tindakan siklus II, jumlah siswa yang belum mencapai kriteria  keberhasilan sebanyak 

2 siswa atau 7% dan yang telah mencapai kriteria keberhasilan sebanyak 25 siswa 

atau 92 %. Berdasarkan perbandingan antara prasiklus, siklus I dan siklus II 

menunjukan adanya peningkatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran dengan menggunakan permainaan kreatif dapat meningkatkan 

kemampuan bercerita siswa kelas IV SDN Sumberbulus 03, Jember.

4.3.2 Hasil Perbandingan Kemampuan Bercerita setiap Kriteria

Berikut ini akan dipaparkan hasil perbandingan kemampuan bercerita siswa 

setiap kriteria.

a. Ketepatan ucapan

Tabel 4.7 Hasil Perbandingan Dilihat dari Ketepatan Ucapan

Kriteria

Prasiklus Siklus I Siklus II

Jumlah 

Siswa

Persentase Jumlah 

Siswa

Persentase Jumlah 

Siswa

Persentase

Sangat baik - - - - 2 7,4%

Baik 1 3,7% 5 19% 14 51,9%



Cukup 8 29,6% 10 37% 9 33,3%

Kurang 14 51,%9 10 37% 2 7,4%

Sangat 

kurang

4 14,8% 2 19% - -

jumlah 27 100% 27 100% 27 100%

Berdasarkan tabel di atas, pada prasiklus yang mencapai keberhasilan ada 9 

siswa atau 33,33%, sedangkan 18 siswa atau 66,66% belum mencapai kriteria 

keberhasilan. Oleh karena itu dilaksanakan siklus I yang memperoleh hasil yaitu 

siswa yang mencapai keberhasilan sebanyak 15 siswa atau 56%, sedangkan 12 siswa 

atau 44% belum mencapai kriteria keberhasilan. Pada siklus II siswa yang mencapai 

kriteria keberhasilan sebanyak 15 siswa atau 56% dan sisanya sebanyak 14 siswa 

belum mencapai kriteria keberhasilan.

b. Pilihan kata

Tabel 4.8 Hasil Perbandingan Dilihat dari Pilihan Kata

Prasiklus Siklus I Siklus II

Kriteria Jumlah 

Siswa

Persentase Jumlah 

Siswa

Persentase Jumlah 

Siswa

Persentase

Sangat 

baik

- - - - 1 4%

Baik 1 4% 2 7,41% 13 48%

Cukup 8 30% 11 40,74% 13 48%



Kurang 12 44% 12 44,44%

Sangat 

kurang

6 22% 2 7,41% - -

Jumlah 27 100% 27 100% 27 100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada prasiklus sebanyak 9 siswa atau 33% 

yang mencapai kriteria keberhasilan dan 18 siswa atau 67% belum mencapai kriteria 

keberhasilan. Maka dilaksanakan siklus I yang diperoleh hasil sebanyak 13 siswa atau 

48% masuk pada kriteria keberhasilan dan 14 siswa atau 52% belum mencapai 

kriteria keberhasilan. Pada siklus II, 27 siswa atau 100% semuanya mencapai kriteria  

keberhasilan.

c. Keberanian

Tabel 4.9 Hasil Perbandingan Dilihat dari Keberanian

Kriteria

Prasiklus Siklus I Siklus II

Jumlah 

Siswa

Persentase Jumlah 

Siswa

Persentase Jumlah 

Siswa

Persentase

Sangat 

baik

- - - - 2 7,4%

Baik 1 4% 4 15% 12 40,74%

Cukup 5 19% 7 26% 11 44,44%

Kurang 2 44% 10 37% 2 7,41%

Sangat 

kurang

19 33% 6 22% - -

Jumlah 27 100% 27 100% 27 100%

Berdasarkan tabel di atas, pada prasiklus ada 6 siswa atau 22% mencapai 

keberhasilan dan sebanyak 21 atau 78% siswa belum mencapai kriteria ketuntasan, 

sedangkan siklus I sebanyak 11 siswa atau 40% keberanian yang dimilki siswa telah 

mencapai kriteria keberhasilan dan 16 siswa atau 60% belum mencapai kriteria 

keberhasilan. Pada siklus II, siswa yang telah mencapai kriteria keberhasilan 



sebanyak 25 siswa atau 93% dan 2 siswa atau 7% belum mencapai kriteria 

keberhasilan.

d. Kelancaraan 

Tabel 4.10 Hasil Perbandingan Dilihat dari Kelancaran

Kriteria

Prasiklus Siklus I Siklus II

Jumlah 

Siswa

Persentase Jumlah 

Siswa

Persentase Jumlah 

Siswa

Persentase

Sangat 

baik

- - - - 2 7%

Baik 1 3,7% 5 18,52% 15 56%

Cukup 3 11,1% 14 51,85% 6 22%

Kurang 18 66,7% 5 18,52% 4 15%

Sangat 

kurang

5 18,5% 3 11,1% - -

Jumlah 27 100% 27 100% 27 100%

Berdasarkan tabel di atas, pada prasiklus diperoleh hasil sebanyak 4 siswa 

atau 15% sudah mencapai kriteria keberhasilan, sedangkan 23 siswa atau 85% belum 

mencapai kriteria keberhasilan. Dilaksanakan siklus I yang diperoleh hasil sebanyak 

19 siswa atau 70% telah mencapai kriteria keberhasilan dan 8 siswa atau 30% belum 

berhasil mencapai kriteria keberhasilan. Sedangkan pada siklus II, sebanyak 4 siswa 

atau 15% belum berhasil mencapai keberhasilan dan 23 siswa atau 85% mencapai 

kriteria keberhasilan.

e. Penguasaan topik 

Tabel 4.11 Hasil Perbandingan Dilihat dari Penguasaan Topik

Kriteria

Prasiklus Siklus I Siklus II

Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase



Siswa Siswa Siswa

Sangat 

baik

1 3,7% 4 15% 7 25,93%

Baik 1 3,7% 2 7% 16 59,26%

Cukup 4 14,8% 6 22% 4 14,81%

Kurang 16 59,3% 11 41% - -

Sangat 

kurang

5 18,5% 4 15% - -

Jumlah 27 100% 27 100% 27 100%

Berdasarkan tabel di atas, pada prasiklus sebanyak 6 siswa atau 22% sudah 

mencapai kreteria keberhasilan, sedangkan sisanya sebanyak 21 siswa atau 78% 

belum mencapai kriteria keberhasilan. Kemudiaan diperoleh hasil pada siklus I 

penguasaan topik yang bagus dimiliki oleh 12 siswa atau 44% dan sebanyak 15 siswa 

atau 56% belum mencapai kriteria keberhasilan. Pada siklus II, semua siswa telah 

menguasai topik sehingga kriteria keberhasilan mencapai 100%.

4. 4 Tingkat Keberhasilan Tindakan

Tingkat keberhasilan tindakan kelas ini dapat dilihat pada tingkat 

perkembangan kemampuan bercerita siswa dengan tindakan-tindakan yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini melalui dua siklus. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dipaparkan dapat diketahui bahwa kemampuan bercerita siswa meningkat dari 

siklus II.

Kegiatan yang dilakukan pada tindakan pertama atau siklus I merupakan 

usaha perbaikan untuk meningkatkan kemampuan bercerita siswa. Hasil tes yang 

dilakukan pada tindakan pertama (siklus I) belum mencapai ketuntasan yang 

diinginkan. Namaun peneliti berkaloborasi dengan guru melaksanakan tahap kedua 

dengan memperbaiki rencana belajar yang lebih baik dan cermat dari sebelum 



perbaikan tersebut. Hasil yang dicapai pada siklus kedua sudah mencapai kriteria 

keberhasilan sehingga hasilnya cukup memuaskan.

Proses pembelajaran dengan menggunakan permainan kreatif pada 

pembelajaran bercerita, dapat membuat siswa lebih kreatif dan berani dalam 

bercerita. Siswa merasakan belajar yang menyenangkan dan membuatnya tidak 

monoton. Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan permainan 

kreatif dalam pembelajaran bercerita sudah sangat baik.

Manfaat yang didapat dari teknik permainan kreatif ini adalah siswa dapat 

menjadi aktif, kreatif, dan berani dalam bercerita. Siswa tidak merasakan gugup dan 

tegang sehingga siswa dapat bercerita dengan ide kreatifmya. Berarti pembelajaran 

dengan menggunakan permainan kretaif dapat meningkatkan kemampuan bercerita 

siswa.

4.5 Tingkat Kegagalan Tindakan

Tingkat kegagalan penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat pada siklus I. 

Kegagalan tersebut terletak pada proses pembelajaran, sehingga nilai yang dicapai 

pada siklus I belum sesuai dengan yang diinginkan (maksimal). Siswa belum 

memahami teknik penggunaan permainan kreatif, apabila penggunaan permainan 

kreatif tidak dipersiapkan secermat mungkin, maka guru dan siswa akan kesulitan.

Hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran bercerita 

dengan menggunakan permainan kreatif adalah guru pada saat awal pembelajaran 

tidak menjelaskan cara-cara penggunaan permainan kreatif. Guru sendiri yang 

mempraktekkan penggunaan permainan kreatif. Hal inilah yang menyebabkan ada 

siswa yang masih belum mencapai ketuntasan hasil belajar.

Kendala–kendala tersebut dapat diatasi dengan, (a) menyiapkan rencana 

pembelajaran secermat mungkin, (b) menyediakan media semaksimal mungkin demi 

kelacaran proses pembelajaran, dan (c) mengatur alokasi waktu seefisien mungkin. 

Dengan jalan ini kendala-kendala tersebut dapat diatasi untuk mencapai hasil akhir 

yang sesuai dengan yang diinginkan.



BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, kemampuan bercerita siswa setelah digunakan permainan kreatif 

dalam pembelajaran mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat 

diperhatikaan dari hasil perbandingan nilai tes siswa pada prasiklus, siklus I, dan 

siklus II. Pada prasiklus terdapat 3 siswa atau 11% yang mencapai ketuntasan dan 24 

siswa atau 89% yang tidak mencapai ketuntasan hasil belajar. Setelah digunakan 

teknik permainan kretaif pada siklus I, ada peningkatan siswa yang mencapai nilai 

ketuntasan kemampuan belajar yaitu dari 3 siswa menjadi 7 siswa atau 26%. Hal ini 

menunjukkan terjadi peningkatan 4 siswa. Pada siklus II jumlah siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar sebanyak 25 siswa atau 92%, sedangkan yang tidak mencapai 

ketuntasan belajar berkurang menjadi 2 siswa. Dari tiap-tiap siklus tersebut dapat 

dilihat bahwa kemampuan bercerita siswa sudah mengalami peningakatan. Hasil 

akhir bercerita siswa kelas IV SDN Sumberbulus 03, Jember sudah mencapai 

ketuntasan hasil belajar secara klasikal.

Kedua, penggunaan permainan kreatif dalam pembelajaran bercerita dapat 

meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas IV SDN Sumberbulus 03, Jember. 

Permainan kreatif dapat meningkatkan kreatifitas siswa. Pembelajaran penggunaan 

permainan kreatif menciptakan hasil belajar yang menyenangkan, suasana kelas lebih 

hidup, lebih santai dan tidak menjenuhkan. Siswa lebih aktif, percaya diri, semangat, 

dan seolah-olah siswa tidak merasa sedang belajar. Guru ketika pembalajaran 

menggunakan teknik permainan kreatif  lebih enak, santai, dan cara penerapannya 

mudah. Adanya penggunaan permainan kreatif menghasilkan proses belajar yang 

maksimal, bagus dan memuaskan.



5.2 Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian tentang penggunaan permainan kreatif 

dalam pembelajaran bercerita siswa kelas IV SDN Sumberbulus 03, Jember saran,

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1) Guru bahasa dan sastra Indonesia, disarankan dalam menggunakan permainan 

kreatif pada pembelajaran bercerita, sebaiknya guru menjelaskan dan 

mempraktekkan  penggunaan permainan kreatif lebih jelas dan mudah dimengerti 

siswa agar siswa tidak mengalami kesulitan saat pembelajaran berlangsung.

2) Siswa yang sudah memenuhi standar ketuntasan kemampuan bercerita, 

disarankan untuk membiasakan bercerita lebih santai, tenang, dan tidak tegang. 

Hal ini bertujuan untuk melancarkan kegiatan bercerita siswa. Siswa yang belum 

mencapai ketuntasan hasil belajar, disarankan untuk lebih membiasakan latihan 

bercerita ke teman-temanya, orang tua, dan saudara.

3) Peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis dengan bahasan yang 

berbeda, disarankan merencanakan rencana pembelajaran seoptimal mungkin 

terutama pada skenario pembelajaran, pengaturan ruang, dan  alokasi waktu.
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C

Rencana Pembelajaran siklus I dan II

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia

Jenjang : SD/MI

Kelas : IV/ 1

Aspek : Berbicara

Alokasi Waktu : 2X35 menit

A. Standar Kompetensi 

Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan 

secara lisan melalui menceritakan pengalaman membahas masalah-masalah 

aktual, mendeskripsikan benda atau seseorang, menjelaskan petunjuk 

penggunaan, berdiskusi, dan menyampaikan pesan melalui telepon serta 

menceritakan kembali isi dongeng dan bermain peran.

B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan benda atau seseorang.

C. Indikator 

 Menjelaskan ciri-ciri seseorang atau bagian-bagian benda secara rinci 

dengan bahasa yang runtut dan mudah dipahami.

 Menentukan nama benda atau seseorang yang dideskripsikan.

D. Materi Pokok 

Deskripsi tentang benda atau seseorang.

E. Skenario Pembelajaran :

1) Pendahuluan

 Membuka pelajaran.

 Menjelaskan kompetensi dasar dan membuat kesepakatan 

pembelajaran dengan siswa.

2.) Kegiatan Inti



 Siswa disuruh duduk di lantai membentuk suatu lingkaran.

 Suruh satu anak yang mau untuk duduk di tengah-tengah lingkaran 

dan memutar botol yang di dalamnya berisi kertas yang ada tulissan 

nama-nama benda.

 Pada saat botol berhenti berputar pada salah satu siswa, suruh untuk 

mengambil salah satu kertas di dalam botol.

 Suruh siswa membacakan perintah di dalam tulisan itu.

 Siswa menceritakan nama benda itu bagian-bagiannya secara rinci 

dengan bahasa yang runtut dan mudah dipahami.

 Lanjutkan terus sampai selesai.

3) Penutup 

 Guru bersama siswa merefleksi .

 Menyimpulkan hasil pembelajaran.

 Menutup pelajaran

F. Media dan Sumber belajar

 Media : Botol kosong, lembaran kertas

 Sumber belajar : Buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas IV SD

Penilaian :

Aspek Kriteria Skor

1 2 3 4 5

Nonkebahasaan

Kebahasaan
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E

Catatan Lapangan

Hari / Tanggal :

Kegiatan :

Waktu :

No Kegiatan Keterangan
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F

ABSENSI SISWA KELAS IV SDN Sumberbulus 03, Ledokombo

No Nama Siswa

1 Aji Siswanto

2 Deni Rahmad Fardiasyah

3 Dwi fajar Riyanto
4 Intan Putri Pertiwi

5 Sindi Mardiana

6 Dian Siti Sholekhah
7 Anggel Geong Rahestu
8 Aprilia Eka Davi gautama

9 Astuti

10 Bicky Yoga Pratama

11 Dennis Bambang Wahyudi

12 Dina Mainingrum

13 Eka Putri Lestari

14 Erdian Rico Wayarto

15 Halimatus Sadiah

16 Hariyanti

17 Indara Rukhana

18 Krisdiana Rizki Puspita Sari

19 Lika Andik Saputro
20 Nia Primesty
21 Nur Solikah
22 Opi Risma Wanti

23 Rama Indra Surya Permana
24 Suyoko Budi Utomo Putro

25 Warih Pratikalia Widyawanti

26 Denada Bayu Bagus P.R

27 Ivon Fatmawati
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G.1

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS I

No Aktivitas

Hasil Observasi

Ya Tidak

1 Apakah guru memberikan penjelasan tentang 

pembelajaran dengan melalui permainan kreatif? √

2 Apakah guru bisa bersosialisasi baik dengan 

siswa?

√

3 Apakah guru membimbing siswa dengan baik? √

4 Apakah guru mereviu kegiatan pembelajaran? √
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G.2

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS II

No Aktivitas

Hasil Observasi

Ya Tidak

1 Apakah guru memberikan penjelasan 

tentang pembelajaran dengan 

menggunakan permainan kreatif?

√

2 Apakah guru bisa bersosialisasi baik 

dengan siswa?

√

3 Apakah guru membimbing siswa dengan 

baik?

√

4 Apakah guru mereviu kegiatan 

pembelajaran?

√
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H.1

PEDOMAN WAWANCARA GURU

1. P : Apakah prestasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

mengalami peningkatan?

G : Ya, dilihat dari hasil belajar yaitu nilai dan aktivitas belajar siswa, iya 

mengalami peningkatan.

2. P : Apakah guru memberikan bimibingn pada siswa dalam keterampilan 

bercerita?

G : Ya harus mbak. Saya  selalu betul-betul membimbing secara individu. 

Anak-anak tertentu yang kemampuan berceritanya rendah, saya bimbing 

betul dan untuk anak yang kemampuannya tinggi agak saya biarkan. Tapi 

ya gitu, kadang-kadang kemampuan bercerita siswa yang awalnya tinggi 

menjadi rendah. Ya memang seharusnya memberikaan bimbingan secara 

internal.

3.   P : Apakah guru sebelumnya pernah menggunakan pengajaran dengan 

menggunan permainan kreatif?

G : Ya untuk pengajaran dengan menggunakan permainan kreatif saya akui 

belum pernah diterapkan. Ya anak-anak itu ramai sekali. Jika anak diberi 

kebebasan seperti ini ditakutkan mereka, malah tidak belajar. Saya 

biasanya ya menggunakan metode ceramah, kemudian anak-anak saya 

suruh bercerita satu-satu.

4. P : Apakah guru menyukai metode pengajaran dengan menggunakan 

permainan kreatif?

G : Awalnya saya khawatir, pembelajarannya akan menjadi kacau dan ramai. 

Tapi ternyata pengajaran dengan menggunakan permainan kreatif 



membuat siswa suka, bersemangat, dan saya sebagai guru juga senang, 

karena jugaikut mengalami. Saya seperti tidak mengajar, tapi mengajak 

anak kandung saya sendiri untuk bermain sambil belajar. Terima kasih 

untuk metode ini betul-betul bermanfaat bagi saya sebagai guru dan 

siswa.

5. P: Apakah guru mengalami kesulitan ketika mengajar dengan menggunakan 

permainan kreatif?

G : Awalnya saya mengalami kesulitan karena tidak tahu tekniknya. Saya 

kurang mempelajari RP dengan benar. Ya sehingga pada siklus I 

pembelaajaran tidak berjalan dengan maksimal. Tapi waktu siklus II 

sudah berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan. Mbakkan yang 

memberikan penjelasan tekniknya dengan teliti sehingga siklus II 

berjalan denagn lancar.



Lampiran 

H.2

PEDOMAN WAWANCARA SISWA

1) P : Apakah kamu menyukai pembelajaran bercerita?

S : Tidak Bu., sulit sekali. Saya takut bercerita. Bingung berbicaranya.

2) P : Apakah kamu bosan dengan pembelajaran bercerita?

S : Iya sangat bosan, harus nunggu teman lain bercerita satu-satu. Dan 

berceritanya  tidak seru.

3) P : Apakah kamu memperoleh kepuasan ketika pembelajaran bercerita dengan 

menggunakan permainan kreatif?

S : Ya saya senang sekali. Enak bermain sambil belajar.

4) P : Apakah kamu suka bila pembelajaran bercerita dengan menggunakan 

permainan kreatif?

S : Ya, saya suka. Saya lebih enak bila bercerita. Tidak takut lagi. Ya karena 

bermain jadi ceritanya lancar.


