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PENERAPAN METODE ULANG CERITA DALAM PEMBELAJARAN 

BAHASA INDONESIA DI SMPN 2 KEBONAGUNG 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini tentang penerapan metode ulang cerita dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan metode guru untuk mengajar 

dalam menyajikan pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas VII SMPN 2 

Kebonagung, (2) Mendeskripsikan langkah-langkah penerapan metode ulang 

cerita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas VII SMPN 2 

Kebonagung. Metode penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 

memilih suatu metode pembelajaran guru harus memperhatikan kompetensi dasar 

yang akan digunakan serta indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Dalam penerapan langkah-langkah pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan metode ulang cerita dapat mengajarkan siswa cara menyimak dan 

berbicara di muka umum serta menyampaikan informasi dengan baik dan benar 

secara tepat tanpa menambah atau mengurangi inti dari informasi tersebut. Secara 

tidak langsung pembelajaran terasa menyenangkan dan tidak membosankan bagi 

siswa. Melatih konsentrasi serta daya ingat dari siswa, melatih berbicara di depan 

umum serta membiasakan memberikan informasi yang baik dan benar. 

Menggunakan teks cerita yang sederhana dan menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti sangat membantu dalam menerapkan metode pembelajaran dengan 

metode ulang cerita. Sebab, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan 

sederhana, siswa tidak akan sulit dalam memahaminya. Metode ini merupakan 

metode berkelompok, mengandalkan ingatan serta melatih siswa untuk menyimak 

setiap apa yang diceritakan untuk menemukan inti atau isi pokok dari cerita atau 

informasi yang disampaikan.  

 

Kata Kunci: Metode Pembelajaran, Metode Ulang Cerita, Bahasa Indonesia 

 

Abstract 

 

This research is about the application of the method of re-telling stories in 

Indonesian language which aims to (1) Describe the method of the teacher to 

teach in presenting Indonesian language learning for Grade VII students of SMPN 

2 Kebonagung, (2) Describing the steps of applying the method of re-telling the 

story in Indonesian language learning in Grade VII students of SMPN 2 

Kebonagung. The research method in this study using descriptive qualitative 

methods. The results of this study indicate that in choosing a learning method the 

teacher must pay attention to the basic competencies to be used as well as 

indicators and learning objectives to be achieved. In applying the steps of learning 

Indonesian by using the method of repeating the story, it can teach students how 

to listen and speak in public and to convey information properly and correctly 

without adding or reducing the essence of the information. Indirectly learning 

feels fun and is not boring for students. Train the concentration and memory of 
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students, practice speaking in public and getting used to give good and correct 

information. Using simple story text and using language that is easy to understand 

is very helpful in applying learning methods with the method of repeating stories. 

Because, with language that is easy to understand and simple, students will not be 

difficult to understand. This method is a group method, relying on memory and 

training students to listen to each of what is told to find the core or main content 

of the story or information conveyed. 

 

Keywords: Learning Method, Story Repeat Method, Indonesian Language 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Metode pembelajaran yang beraneka ragam serta penerapan pembelajaran yang 

dituntut kreatif, menyulitkan bagi guru sebagai seorang pengajar. Hal tersebut 

sangat memungkinkan seorang guru mengalami kesulitan dalam menentukan 

metode pembelajaran yang akan digunakan. Ditambah lagi siswa yang dituntut 

harus menguasai dan menerima pembelajaran dengan baik. Dalam hal 

pembelajaran Bahasa yang pada umumnya menuntut siswa memiliki empat 

keterampilan, seperti keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca, serta keterampilan menulis, membuat seorang guru harus 

cermat dalam memilih metode pembelajaran yang akan digunakan. Seperti halnya 

proses pembelajaran selama ini yang masih didominasi oleh guru sehingga belum 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang secara mandiri melalui 

penemuan dan proses berpikir. Cara guru mengajar yang hanya satu arah (teacher 

centered) menyebabkan penumpukan informasi atau konsep saja yang kurang 

bermanfaat bagi siswa. Guru selalu menuntut siswa untuk belajar, tetapi tidak 

mengajarkan bagaimana siswa seharusnya belajar dan menyelesaikan masalah.   

Begitu pula dengan berlakunya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), menuntut perubahan paradigma pembelajaran, salah satunya adalah 

pembelajaran yang berpusat pada guru beralih pada siswa (student centered). Tak 

beberapa lama kemudian sistem pendidikan di Indonesia yang diperbaharui 

dengan menggunakan kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013 yang telah 

mengalami revisi dan perbaikan beberapa kali yang mengusahakan agar 

terwujudnya siswa yang berkompeten dan memiliki keterampilan. Hal tersebut tak 
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lepas dari peran siswa yang dituntut untuk memiliki rasa percaya diri serta mampu 

mengkritisi keadaan yang sedang terjadi. Kemampuan berfikir kritis siswa yang 

masih lemah dalam mengkritisi suatu permasalahan merupakan penghambat bagi 

siswa untuk mengalami kemajuan dalam dirinya.  

Rasa malu dan tak percaya diri yang terkadang masih dialami oleh 

sebagian siswa membuat siswa minder dan mengalami down ketika berhadapan 

langsung dengan publik sehingga siswa tidak mampu mengutarakan apa yang ia 

pikirkan. Selain itu kemampuan siswa dalam menangkap dan mengelola informasi 

yang terkadang masih simpang siur juga menjadi hal yang harus diperbaiki serta 

perlu adanya bimbingan. Guru yang memberikan pembelajaran pun akan susah 

dalam menilai tingkat keaktifan siswa dalam berpendapat serta berpikir kritis 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembelajaran dikarenakan siswa 

yang masih kurang dalam bimbingan mengenai bagaimana memiliki rasa percaya 

diri dalam mengutarakan pendapat atau memiliki kemampuan berbicara di depan 

publik serta mampu berpikir kritis dalam menghadapi suatu permasalahan.  

Guru dituntut kreatif dalam proses pembelajaran. Menyesuaikan dengan 

kurikulum yang berlaku serta memahami karakter siswa dan menggunakan 

metode yang kreatif, adaptif, dan menarik bagi siswa. Khususnya dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang banyak memiliki kriteria penilaian yang 

cukup sulit. Metode ulang cerita merupakan metode pembelajaran yang dimana 

seorang siswa diminta meneruskan informasi atau cerita yang telah disampaikan 

oleh seorang guru kepada teman lainnya dengan baik dan benar tanpa menambah 

atau mengurangi informasi inti.  

Penelitian yang dilakukan oleh Umar Mansyur, (2016) dengan judul 

Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui Pendekatan Proses bahwa 

penggunaan metode pembelajaran yang masih konvensional yang berimbas pada 

tingkat penguasaan materi pelajaran Bahasa Indonesia siswa yang masih rendah. 

Lebih jauh, kondisi pembelajaran semacam itu merupakan bentuk kegagalan 

siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kebahasaan, serta 

sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kondisi 

seperti itu dapat diatasi dengan menerapkan inovasi pembelajaran yang dapat 
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digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia melalui 

pendekatan proses, yang tertuang ke dalam empat aspek keterampilan berbahasa 

Indonesia, yakni keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dari 

latar belakang diatas maka penelitian ini akan meneliti bagaimana langkah-

langkah yang dilakukan dalam menerapkan metode ulang cerita dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas VII di SMPN 2 Kebonagung 

sebagai salah satu metode yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana guru memilih 

metode dalam menyajikan pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas VII 

SMPN 2 Kebonagung, (2) Bagaimana langkah-langkah penerapan metode ulang 

cerita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas VII SMPN 2 

Kebonagung?. Dengan tujuan, (1) Mendeskripsikan metode guru untuk mengajar 

dalam menyajikan pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas VII SMPN 2 

Kebonagung, (2) Mendeskripsikan langkah-langkah penerapan metode ulang 

cerita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas VII SMPN 2 

Kebonagung. Manfaat dari penelitian ini bagi siswa, yaitu mereka bisa merasakan 

belajar sambil bermain tanpa merasakan jenuh dalam proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Sedangkan bagi guru yaitu guru dapat mengetahui langkah-langkah 

metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang menarik serta dapat diterima dengan mudah oleh siswa.  

 

2. METODE  

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawannya eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik analisis pengumpulan 

data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ 

kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi (dalam Sugiyono, 2018: 9). Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, 

Moleong (dalam Rohmadi dan Nasucha, 2015:84). Penelitian kualitatif sebagai 
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metode baru, karena popularitasnya belum lama, berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, disebut juga metode artistik karena proses penelitian lebih 

bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretatif karena data 

hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang 

ditemukan di lapangan (dalam Rohmadi dan Nasucha, 2017: 23).  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

yang bersifat deskriptif menekankan pada penyajian data dengan deskripsi kalimat 

lengkap dan mendalam untuk menggambarkan objek yang akan diteliti. Penelitian 

ini dilaksanakan di SMPN 2 Kebonagung dalam waktu 3 minggu. Data penelitian 

ini yaitu guru dan siswa kelas VII pada saat menerapkan metode pembelajaran 

ulang cerita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMPN 2 Kebonagung. 

Sumber data dari penelitian ini adalah berasal dari hasil penerapan metode ulang 

cerita yang telah guru terapkan serta dokumen-dokumen lain yang mendukung 

seperti jurnal, buku, dan lain-lain. Nara Sumber dalam penelitian ini meliputi guru 

mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII serta guru Bahasa Indonesia yang ada 

di SMPN 2 Kebonagung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dalam 

penelitian ini ditujukan pada guru Bahasa Indonesia. Observasi yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi berupa siswa melakukan 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan metode ulang cerita bersama bimbingan 

guru. Hal yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan data melalui penugasan 

kemudian menganalisis proses pembelajaran dengan menggunakan metode ulang 

cerita dan mencatat langkah-langkah pembelajaran mulai dari awal hingga akhir 

kemudian didokumentasikan.  

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan 

dengan tiga tahap yaitu, (a) Pengumpulan data, data yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam lapangan yang terdiri dari 

dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami 

yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami 

sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsir dari peneliti tentang 

fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat 



 
 

6 

 

kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan 

merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya, (b) Reduksi 

data, dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, abstraksi ialah usaha membuat 

rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan perlu juga sehingga tetap 

berada di dalamnya, (c) Memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam 

penelitian ini dengan menggunakan teknik trianggulasi. Teknik trianggulasi 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu 

yang di luar data itu, untuk keperluaan pembanding atau pengecekkan (Moleong, 

2010: 330). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian  

Penelitian ini mendeskripsikan cara guru dalam memilih metode pembelajaran 

dalam pelajaran Bahasa Indonesia serta penerapan metode ulang cerita dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa 

data yang bersifat kualitatif. Data pada penelitian ini diambil pada saat guru 

melakukan pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru yaitu dengan 

menggunakan metode ulang cerita sesuai dengan objek yang dikaji. Dari analisis 

data yang dilakukan setelah pembelajaran selesai, data yang diperoleh yaitu (1) 

cara guru memilih metode pembelajaran, (2) penerapan metode ulang cerita.  

Pada penelitian ini menggunakan data dari hasil analisis data yang 

diperoleh pada saat wawancara dengan guru mengenai cara guru dalam memilih 

metode pembelajaran, khususnya pelajaran Bahasa Indonesia serta pada saat guru 

menerapkan metode pembelajaran dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu 

dengan menggunakan metode ulang cerita. Sesuai dengan rumusan masalah yang 

ada, yaitu rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua yang telah 

disajikan sebelumnya. Pembahasan dalam penelitian ini mendeskripsikan 

sebagaimana guru memilih metode pembelajaran dalam pelajaran Bahasa 

Indonesia serta penerapan metode ulang cerita dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia.  
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan 

metode ulang cerita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada tingkat SMP di 

kelas VII D SMPN 2 Kebonagung menunjukkan bahwa kesalahan informasi oleh 

siswa masih banyak ditemukan dalam menerima bahkan melanjutkan informasi 

kepada siswa yang lain. Penelitian dilakukan dengan cara observasi langsung ke 

dalam kelas, yaitu kelas VII D dengan jumlah siswa sebanyak 28 siswa. Sebelum 

menerapkan metode pembelajaran pada siswa, peneliti menjelaskan terlebih 

dahulu metode yang akan digunakan dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran 

dengan menggunakan metode ulang cerita. Peneliti dibantu oleh guru mata 

pelajaran terkait dalam menerapkan metode pembelajaran, yaitu guru Pendidikan 

Bahasa Indonesia. 

3.1.1 Cara Guru dalam Memilih Metode Pembelajaran 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada nara sumber guru 

Bahasa Indonesia di SMPN 2 Kebonagung, yaitu Ibu Suharti, S.Pd dengan Ibu 

Tutik Indrawati, S.Pd mengenai bagaimana cara menentukan metode dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam memilih metode pembelajaran guru harus 

cermat dalam mempelajari kompetensi dasar (KD) yang akan diajarkan kepada 

siswa. Penyesuaian kompetensi dasar (KD) dengan metode yang akan digunakan 

sangatlah penting. Guru harus benar-benar bisa memastikan cocok atau tidaknya 

suatu metode dengan kompetensi yang akan digunakan untuk membantu dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran serta mampu mendorong hasil prestasi siswa 

secara maksimal.  

Pada saat wawancara, ada berbagai perangkat pembelajaran yang harus 

diperhatikan oleh guru dalam menentukan metode dalam suatu pembelajaran, 

yaitu guru harus memperhatikan RPP serta silabus yang digunakan. Ini bertujuan 

sebagai acuan guru dalam mengajar berkaitan dengan kompetensi dasar (KD), 

Indikator, materi, langkah-langkah dalam melakukan pembelajaran serta metode 

yang akan digunakan. Selain perangkat pembelajaran, guru juga mengatakan 

bahwa faktor psikologis serta emosional dari siswa juga mempengaruhi suatu 

pembelajaran. Guru harus memahami situasi dan kondisi pada saat di kelas.  
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Kunci keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran serta menerapkan 

metode pembelajaran adalah situasi kelas serta keadaan emosional dari siswa. 

Ketika situasi kelas tidak kondusif, maka pembelajaran serta tujuan pembelajaran 

tidak akan tercapai secara maksimal. Guru adalah kunci dalam melaksanakan 

suatu pembelajaran, siswa pun juga begitu. Jadi harus ada kerja sama antara guru 

dan siswa dalam melakukan suatu pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan.  

3.1.2 Langkah-langkah Metode Ulang Cerita 

Metode merupakan cara yang dipakai untuk melakukan sesuatu supaya sesuai 

dengan konsep yang akan dilakukan. Metode dalam pembelajaran sangatlah 

banyak ragamnya. Mulai dari yang dinilai sulit untuk diterapkan hingga yang 

mudah untuk diterapkan. Dari banyaknya metode yang ada, setiap metode tidak 

untuk dipergunakan tanpa adanya kecocokan dengan pembelajaran yang akan 

dilakukan. Penyesuaian dalam memilih metode sangat dibutuhkan untuk 

melakukan pembelajaran yang baik serta membantu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang maksimal. Metode yang mudah, fleksibel, menarik, serta 

menyenangkan dan inovatif sangat cocok dikembangkan dalam dunia pendidikan 

khususnya dalam melakukan suatu pmebelajaran.  

Metode yang inovatif tersebut diperlukan supaya siswa tidak bosan dan 

jenuh dalam menerima pembelajaran. Menarik, mudah untuk dilakukan, serta 

menyenangkan adalah metode pembelajaraan yang diinginkan setiap siswa. Oleh 

sebab itu, metode ulang cerita adalah salah satu metode yang mudah, menarik dan 

menyenangkan. Selain itu, metode ini mengajarkan siswa bagaimana 

menyampaikan informasi denganbaik dan benar tanpa menambah atau 

mengurangi inti dari informasi tersebut. Metode ini hampir mirip dengan metode 

bisik berantai, hanya saja metode ulang cerita tidak dibisikkan melainkan 

disampaikan oleh seorang juru bicara dari setiap kelompok yang sudah dibagi.  

Penerapan metode ulang cerita sendiri tidak begitu sulit. Metode ulang 

cerita pun dapat menyesuaikan kompetensi dasar yang akan diajarkan oleh guru, 

jadi tidak terlalu sulit dalam menerapkan metode ini dalam suatu proses 

pembelajaran. Cukup menyediakan informasi, cerita, atau cerpen dan sebagainya 
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yang berupa narasi atau teks cerita. Awal dalam penelitian ini, peneliti 

menjelaskan teknik penerapan metode ulang cerita kepada guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada peneliti 

untuk menerapkan metode ini di kelas VII D di SMPN 2 Kebonagung. Siswa yang 

terdapat di kelas VII D sebanyak 28 siswa. Dalam penerapannya, metode ini 

adalah metode berkelompok, jadi siswa sebelum melakukan pembelajaran dibagi 

menjadi beberapa kelompok dengan anggota setiap kelompoknya maksimal 3 

orang, sebenarnya boleh lebih dari 3 namun kembali lagi ke dalam tujuan metode 

ulang cerita bahwa metode ini selain menarik dan fleksibel juga melatih siswa 

untuk menyampaikan informasi dengan baik dan benar, bisa dibayangkan semakin 

banyak anggota kelompok maka informasi yang akan disampaikan pasti akan 

mengalami penambahan atau bahkan pengurangan hal terpenting dari informasi 

itu sendiri, bergantung dari tingkat mengingat siswa. Pembagian kelompok 

dilakukan oleh guru kelas dan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berperan 

aktif dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode ulang cerita.  

Dalam penelitian ini, untuk menerapkan metode ulang cerita, peneliti 

menggunakan 2 teks cerita yang berjudul, yaitu (1) Semua Istimewa dan (2) 

Belalang Sembah. Teks cerita tersebut salah satunya sudah diberikan kepada 

siswa oleh guru sekitar 1 minggu sebelum peneliti datang ke tempat penelitian, 

yaitu teks cerita yang berjudul Semua Istimewa, namun peneliti tetap 

menggunakan teks cerita tersebut sebagai tolak ukur kepada siswa bagaimana 

mereka menyampaikan kembali informasi tersebut kepada siswa yang lainnya. 

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menerapkan 

metode ulang cerita dengan mengacu dari Nasucha (2020: 102): 

a. Membagi kelompok dengan masing-masing kelompok 

beranggotakan maksimal 3 siswa.  

b. Kemudian setelah kelompok terbentuk, masing-masing kelompok 

menunjuk salah satu teman untuk menjadi juru bicara dalam satu 

kelompok.  

c. Satelah itu, setiap kelompok diberi nama kelompok (nomor juga 

bisa).  
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d. Guru menjelaskan metode yang akan digunakan dalam 

pembelajaran, yaitu metode ulang cerita.  

e. Guru mempersilahkan kelompok 2 sampai kelompok 8 atau 

kelompok terakhir untuk menunggu di luar kelas, sedangkan 

kelompok 1 tetap tinggal di dalam kelas.  

f. Guru menceritakan cerita yang sudah dipersiapkan sebelumnya.  

g. Setelah selesai menceritakan kepada kelompok 1, guru meminta 

kelompok 2 masuk ke dalam kelas dan meminta juru bicara dari 

kelompok 1 untuk menceritakan isi dari cerita yang mereka dengar 

dan mereka simak. 

h. Kemudian, setelah selesai menceritakan isi cerita kepada kelompok 

2, kelompok 3 dipersilahkan masuk dan kelompok 2 diminta untuk 

menceritakan isi cerita yang mereka dapat dari kelompok 1. Masih 

sama dengan kelompok 1, juru bicara dari kelompok yang 

menyampaikan isi cerita. 

i. Begitu seterusnya hingga dengan kelompok terakhir, yaitu 

kelompok 8. 

Guru mengamati serta mengawasi dan mencermati cerita yang 

disampaikan oleh setiap kelompok. Setelah selesai, guru mengevaluasi kesalahan 

informasi mengenai isi pokok cerita/ inti cerita apa ada pengurangan atau justru 

ada penambahan dan menjelaskannya kepada siswa. Mulai dari kelompok yang 

mulai menginformasikan isi pokok yang menyimpang.  

Pada teks cerita yang berjudul “Semua Istimewa”, cerita ini sebelumnya 

sudah diceritakan oleh guru sebelum peneliti mulai meneliti di kelas tersebut. 

“Cerita ini bercerita tentang seekor katak  kecil bernama Ulu yang sombong, ia 

sangat suka ketika hujan datang. Suatu hari saat ia berada di tepi kolam hujan 

tiba, ia sangat senang, berbeda dengan temannya semut yang tidak suka hujan 

karena tubuhnya yang kecil dan tidak bisa berenang, begitupun dengan temannya 

seekor ikan yang tidak bisa merasakan nikmatnya air hujan karena ia selalu 

hidup di air. Pada saat itulah Ulu sang katak mulai menyombongkan dirinya 

sampai-sampai perkataannya sangat melukai hati semut dan ikan. Seekor burung 
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yang juga menjadi bahan olokan katak, ia sangat bijak dalam berbicara dan 

menasehati Ulu. Akhirnya Ulu pun sadar dan meminta maaf” 

Peneliti menggunakan kembali cerita tersebut sebagai salah satu cerita 

yang dipakai dalam menerapkan metode ulang cerita. Untuk permulaaan dalam 

menerapkan metode ini tidaklah sulit untuk tahap awal. Namun hanya saja di sini 

masih ditemui kesalahan isi informasi. Setelah guru menceritakan cerita kepada 

kelompok 1, guru memberikan waktu 1 menit untuk berunding dengan kelompok 

tentang apa isi atau inti dari cerita sebelum disampaikan kepada kelompok 2. 

Kemudian, setelah kelompok 1 siap, kelompok 2 dipersilahkan untuk masuk ke 

dalam ruang kelas. Juru bicara dari kelompok 1 pun diminta untuk menyampaikan 

informasi dari cerita yang telah diceritakan oleh guru sebelumnya.  

Tak ada masalah untuk kelompok 1 sampai dengan 3, mereka 

menyampaikan inti cerita seperti yang sudah dijelaskan diatas. Namun mulai dari 

kelompok 3 menyampaikan isi cerita kepada kelompok 4 mulai ditemui 

pengurangan isi cerita. Bagian yang hilang adalah “Ulu sang katak yang 

dinasehati oleh seekor burung dan merasa bersalah”, dari kesalahan itu maka 

pengurangan isi cerita sampai dengan kelompok 6 berlangsung. Setelah kelompok 

6 menyampaikan isi cerita kepada kelompok 7, di sini ditemui adanya 

penambahan isi cerita. Kelompok 6 menambahkan isi cerita dengan kalimat “Sang 

katak meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi untuk mengolok olok 

semut dan ikan”. Isi cerita ini bertahan sampai dengan kelompok 8 atau kelompok 

terakhir. Setelah selesai, guru mengevalusi mulai dari kelompok yang mulai 

memberikan informasi yang menyimpang dan menjelaskan isi pokok dari 

informasi cerita yang disampaikan dengan menceritakan ulang cerita yang dipakai 

untuk menerapkan metode ulang cerita. Setelah dievaluasi siswa diberikan waktu 

untuk memahami kembali mengenai isi pokok informasi yang guru berikan.  

Selanjutnya dengan menggunakan teks cerita yang berjudul “Belalang 

Sembah”, dalam cerita ini inti dari cerita adalah “Dalam hutan tinggallah 

sekumpulan keluarga semut dan seekor belalang sembah yang sangat senang 

menari, saat itu musim panas akan segera berakhir dan musim dingin akan 

segera tiba. Pada saat musim dingin tiba maka akan sulit dalam mencari 
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makanan. Keluarga semut pun bergotong royong mengumpulkan makanan 

dibawa ke dalam rumahnya, sedangkan seekor belalang sembah hanya berlatih 

menari dan bersenang-senang setiap hari hingga lupa bahwa harus 

mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin yang akan tiba. 

Akhirnya belalang sembah tak menyadari bahwa musim dingin telah tiba, ia 

merasa lapar dan pergi kerumah semut untuk meminta makan. Sang semut tidak 

tega melihat belalang sembah yang lemas kelaparan dan memberinya makan. 

Belalang sembah berjanji akan mengelola waktu dengan baik”  

Setelah guru menceritakan cerita kepada kelompok 1, guru memberikan 

waktu 1 menit untuk berunding dengan kelompok tentang apa isi atau inti dari 

cerita sebelum disampaikan kepada kelompok 2. Kemudian, setelah kelompok 1 

siap, kelompok 2 dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruang kelas. Juru bicara 

dari kelompok 1 pun diminta untuk menyampaikan informasi dari cerita yang 

telah diceritakan oleh guru sebelumnya.  

Tak ada masalah untuk kelompok 1 sampai dengan 5, mereka 

menyampaikan inti cerita seperti yang sudah dijelaskan diatas. Namun mulai dari 

kelompok 6 menyampaikan isi cerita kepada kelompok 7 mulai ditemui 

pengurangan isi cerita. Bagian yang hilang adalah “ belalang sembah meminta 

makan kepada semut “ dan “belalang sembah berjanji akan mengelola waktu 

dengan baik”. Isi cerita ini bertahan sampai dengan kelompok 8 atau kelompok 

terakhir. Setelah selesai, guru mengevalusi mulai dari kelompok yang mulai 

memberikan informasi yang menyimpang dan menjelaskan isi pokok dari 

informasi cerita yang disampaikan dengan menceritakan ulang cerita yang dipakai 

untuk menerapkan metode ulang cerita. Setelah dievaluasi siswa diberikan waktu 

untuk memahami kembali mengenai isi pokok informasi yang guru berikan seperti 

pembelajaran yang sebelumnya. 

Pengurangan dan penambahan informasi atau cerita dalam kehidupan 

sosial sudah tidak asing lagi didengar. Pembiasaan bercerita dan memberikan 

informasi dengan baik dan benar tanpa menyimpang perlu diajarkan sejak dini. 

Melalui metode dalam pembelajaran sangat efektif untuk membantu siswa dalam 

memahami hal tersebut, khususnya dengan menggunakan metode pembelajaran 
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metode ulang cerita. Metode ulang cerita selain melatih siswa untuk bercerita 

dengan benar juga untuk melatih siswa menginformasikan suatu informasi atau 

cerita tanpa ada hal yang menyimpang seperti adanya penambahan dan 

pengurangan. Karena penambahan dan pengurangan dalam suatu informasi dapat 

mengubah isi atau inti dari informasi itu sendiri.  

Metode ulang cerita juga merupakan metode yang fleksibel dan mudah 

untuk diterapkan dalam suatu pembelajaran. Metode ini sangat cocok dalam 

materi mengenai teks cerita atau teks narasi. Mengajarkan siswa cara bercerita 

dengan benar, menyampaikan informasi dengan tepat, serta melatih siswa dalam 

menyimak sebuah informasi.  

3.2 Pembahasan 

Data yang digunakan berasal dari guru dan siswa yang menerapkan metode ulang 

cerita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan hasil penelitian bahwa dalam 

memilih suatu metode pembelajaran guru harus memperhatikan kompetensi dasar 

yang akan digunakan serta indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Dalam penerapan langkah-langkah pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan metode ulang cerita dapat mengajarkan siswa cara menyimak dan 

menyampaikan informasi dengan baik dan benar secara tepat tanpa menambah 

atau mengurangi inti dari informasi tersebut. Secara tidak langsung pembelajaran 

terasa menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. Melatih konsentrasi 

serta daya ingat dari siswa, melatih berbicara di depan umum serta membiasakan 

memberikan informasi yang baik dan benar.  

Menggunakan teks cerita yang sederhana dan menggunakan bahasa yang 

mudah dimengerti sangat membantu dalam menerapkan metode pembelajaran 

dengan metode ulang cerita. Sebab, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan 

sederhana, siswa tidak akan sulit dalam memahaminya. Metode ini merupakan 

metode berkelompok, mengandalkan ingatan serta melatih siswa untuk menyimak 

setiap apa yang diceritakan untuk menemukan inti atau isi pokok dari cerita atau 

informasi yang disampaikan.  

Langkah-langkah penerapan yang sederhana, sebelum dimulai guru 

menjelaskan metode ulang cerita kepada siswa, (1) membentuk kelompok dengan 
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anggota setiap kelompok maksimal 3 orang, (2) memberikan nama kelompok 

pada setiap kelompok agar mudah dikenali (seperti kelompok 1, 2, 3, dst), (3) 

menunjuk satu orang sebagai juru bicara dari setiap kelompok, (4) setelah selesai 

membagi kelompok, kelompok 2 sampai dengan kelompok terakhir menunggu di 

luar kelas, sedangkan kelompok 1 tetap tinggal di dalam kelas. (5) guru 

menyampaikan cerita atau informasi yang telah dipersiapkan sebelumnya, (6) 

guru meminta kelompok 2 untuk masuk ke dalam ruang kelas, kemudian juru 

bicara dari kelompok 1 menyampaikan isi cerita atau informasi yang telah 

disampaikan oleh guru, (7) setelah selesai, kelompok 3 dipersilahkan masuk ke 

dalam ruang kelas kemudian juru bicara dari kelompok 2 menyampaikan isi cerita 

atau informasi yang telah disampaikan oleh juru bicara kelompok 1, (8) begitu 

seterusnya sampai dengan kelompok terakhir. Dalam penerapannya, guru selalu 

mengawasi siswa dalam menyampaikan setiap isi cerita atau informasi untuk 

mengevalusi atau memperhatikan apakah ada kesalahan dalam penyampaian isi 

atau inti dalam cerita atau informasi yang disampaikan oleh siswa.  

Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Setyorini, dkk pada tahun 2011. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa , 

“Pembelajaran dengan metode Problem Based Learning mampu melatih cara 

berpikir kritis siswa pada sub pokok bahasan gerak lurus berubah beraturan”. 

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama 

menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dalam suatu pembelajaran. 

Perbedaanya adalah terletak dalam metode pembelajaran yang digunakan, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode Ulang Cerita yang melatih siswa 

dalam menyampikan informasi dengan baik dan benar, sedangkan dalam 

penelitian Murda dan Arini menggunakan metode Problem Based Learning yang 

mampu melatih siswa untuk berpikir kritis.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari pada tahun 2016 dengan hasil 

penelitian “Penerapan Metode Simak Ulang-Ucap Berbantuan Media Audio untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berbicara pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Siswa Kelas II dengan hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan 

persentase keterampilan berbicara pada siswa kelas II dengan menggunakan 
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metode tersebut”. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah sama-sama melatih siswa dalam berbicara pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Perbedaannya adalah terletak pada metode yang digunakan. Dalam 

penelitian Ratnasari menggunakan metode Simal Ulang-Ucap berbantu Media 

Audio, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 

metode Ulang Cerita dengan menggunakan teks cerita yang menggunakan bahasa 

sederhana agar mudah dipahami oleh siswa.  

 

4. PENUTUP  

Pembelajaran tak lepas dari penggunaan metode yang akan dipergunakan. Belajar 

dengan mudah, menarik, serta tidak membosankan merupakan keinginan para 

siswa. Dalam proses pembelajaran, peran siswa serta guru harus saling bekerja 

sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Guru harus memilih 

metode yang tepat dalam pembelajaran, serta siswa yang harus berperan aktif 

dalam menerima materi yang diberikan. Metode penelitian dalam penelitian ini 

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam memilih suatu metode pembelajaran guru harus 

memperhatikan kompetensi dasar yang akan digunakan serta indikator dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Dalam penerapan langkah-langkah pembelajaran 

Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode ulang cerita yang sangat 

sederhana dapat mengajarkan siswa cara menyimak dan berbicara di muka umum 

serta menyampaikan informasi dengan baik dan benar secara tepat tanpa 

menambah atau mengurangi inti dari informasi tersebut. Menggunakan teks cerita 

yang sederhana dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sangat 

membantu dalam menerapkan metode pembelajaran dengan metode ulang cerita. 

Sebab, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan sederhana, siswa tidak akan 

sulit dalam memahaminya. Metode ini merupakan metode berkelompok, 

mengandalkan ingatan serta melatih siswa untuk menyimak setiap apa yang 

diceritakan untuk menemukan inti atau isi pokok dari cerita atau informasi yang 

disampaikan. 
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