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ABSTRAK 
The problem in the research is how students' ability to retell the contents of 
fable students of class VII E SMP Negeri 14 Kota Jambi academic year 
2017/2018. This study aims to find and describe the ability to retell the 
contents of fable students class VII E. The type and research approach used 
in this research is quantitative descriptive implemented in SMP Negeri 14 
Kota Jambi in April 2018. The subjects of this study are students of class VII 
E which amounted to 35 students. The data obtained by observing the 
appearance of retelling the contents of fable by students of class VII E SMP 
Negeri 14 Kota Jambi with attention to several aspects namely: suitability 
content, appreciation, pronunciation, intonation and expression. Based on 
research conducted, the results of research 5 aspects of content suitability, 
appreciation, pronunciation, intonation and expression (mimic). The ability of 
students to apply the suitability of highly qualified content with an average 
value of 82.28. The ability of students to apply appreciation of quality capable 
with an average value of 78.57. The ability of students to apply quality 
pronunciation capable with an average value of 72.85. Ability of students to 
apply intonation able with the average value of 78.85 and students' ability to 
apply the expression (mimic) of quality capable with an average value of 
76.28. Based on the research that can be concluded, the results of this study 
indicate that the ability to retell the contents of fable students class VII E SMP 
Negeri 14 Kota Jambi quality capable with an average value of 77.65. From 
the results of this study it is suggested to the Indonesian language teacher at 
SMP Negeri 14 Kota Jambi to further improve the teaching of retelling the 
contents of fables using conformity aspects of content, appreciation, 
pronunciation, intonation and expression (mimic). 
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PENDAHULUAN 
. Pada hakikatnya, bahasa mempunyai empat komponen yaitu 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan keterampilan menulis. 
Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, baik itu di SD, SMP, maupun SMA 
pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu 
mengembangkan keemepat aspek keterampilan berbahasa tersebut. 

Dari keempat keterampilan yang dijelaskan di atas, berbicara 
merupakan salah satu keterampilan dalam proses pembelajaran. Siswa yang 
memiliki kemampuan berbicara yang memadai menunjukkan siswa tersebut 
mampu dan terampil berkomunikasi menyampaikan hasil pikiran dan 
perasaannya. Namun, jika siswa tersebut kurang mampu dan kurang terampil 
dalam berbicara maka mereka akan kesulitan dalam berkomunikasi dan 
menyampaikan hasil pikiran, perasaan, dan kehendaknya kepada orang lain. 

Berbicara merupakan bagian dari kegiatan bercerita. Bercerita adalah 
bentuk bahasa yang menggunakan kata-kata yang digunakan untuk 
menyampaikan maksud tertentu. Dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), keterampilan bercerita menjadi salah satu bagian 
keterampilan berbahasa yang harus diajarkan kepada siswa dan dikuasai 
siswa. Keterampilan bercerita memiliki beberapa manfaat bagi siswa yaitu 
untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi dengan baik, 
membentuk karakter siswa, memberikan sentuhan manusiawi, dan 
mengembangkan keterampilan siswa dalam berbahasa. Sehingga, kegiatan 
bercerita sebagai bagian dari keterampilan berbicara sangat penting, baik di 
dalam pengajaran bahasa maupun kehidupan sehari-hari. Oleh Karena itu, 
penguasaan keterampilan berbicara harus dimiliki oleh setiap orang. 
Berkomunikasi secara lisan, megikuti pelajaran, berdiskusi, menuntut 
kemahiran seseorang untuk berbicara. Disadari atau tidak, kegiatan 
berbahasa kedua yang dilakukan manusia adalah kegiatan bercerita. 

Berdasarkan hasil survey awal yang penulis lakukan berupa 
wawancara pada 6 februari 2018 di SMP Negeri 14 Kota Jambi terhadap 
guru bahasa Indonesia yaitu Ibu Jumini, S.Pd. bahwa keterampilan 
berbahasa Indonesia yaitu keterampilan berbicara merupakan keterampilan 
yang sangat sulit dipelajari siswa dibandingkan dengan keterampilan menulis, 
membaca dan menyimak. 

Sulitnya keterampilan berbicara siswa disebabkan beberapa faktor, 
yaitu:  (1) sebagian besar siswa mengalami kesulitan dan tampak  takut untuk 
mengungkapkan pendapat dengan bahasa yang baik dan benar ketika guru 
memberi pertanyaan atau meminta siswa untuk tampil di depan kelas,  serta 
siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, (2) 
faktor internal dari dalam diri siswa sendiri yakni ketidaksiapan mental ketika 
berbicara secara lisan di depan umum. Berbicara di depan umum menjadi 
semacam beban psikologis bagi kebanyakan siswa. 

Dalam penelitian ini, penulis meneliti di SMP Negeri 14 Kota Jambi, 
alasannya karena di SMP Negeri 14 Kota Jambi baru menerapkan kurikulum 
2013 revisi 2016 Tahun Pelajaran 2017/2018. Selain itu, penulis meneliti 
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materi tentang fabel. Fabel merupakan cerita yang menceritakan tentang 
kehidupan hewan yang berprilaku seperti manusia. Cerita fabel merupakan 
cerita yang tidak nyata. Materi tentang Fabel termasuk materi yang baru 
tercantum dalam silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII SMP. 
Materi tentang fabel terdapat pada kompetensi dasar 4.11 menceritakan 
kembali isi fabel/ legenda daerah setempat. Dalam hal ini, peneliti ingin 
mengetahui sejauh mana kemampuan siswa saat menceritakan kembali isi 
fabel. 

Fabel yang diambil adalah fabel yang terdapat dalam buku bahasa 
Indonesia kelas VII pada buku teks kurikulum 2013 terbitan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016, yaitu fabel yang 
berjudul Semut dan Belalang. Alasan mengambil satu fabel karena fabel 
tersebut memiliki banyak pesan yang disampaikan oleh pengarang karena isi 
ceritanya tentang realita kehidupan. Selain itu, dalam buku Teks yang 
dipelajari siswa hanya memiliki satu fabel. Jenis fabel yang digunakan yaitu 
jenis fabel adaptasi. 

Sementara itu, melalui wawancara yang penulis lakukan kepada 
Bapak Bonarti Lubis, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Kota 
Jambi. Kelas VII  di sekolah ini berjumlah 9 kelas mulai dari kelas VII A, VII B 
VII C, VII D, VII E, VII F, VII G, VII H, VII I. Melalui informasi yang diperoleh 
dari Bapak Bonarti Lubis, S.Pd bahwa kelas VII A hingga kelas VII I siswanya 
memiliki kemampuan yang beragam. Ada siswa yang memiliki kemampuan 
yang tinggi, rendah bahkan sama. Sehingga penulis memilih kelas VII E 
karena sudah ditentukan oleh pihak sekolah. 

 
KAJIAN PUSTAKA 
 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori acuan atau landasan teori. 
Teori yang dimaksud sebagai: Pembelajaran bahasa Indonesia pada 
kurikulum 2013 mengacu pada empat Kompetensi Inti (KI), yaitu KI-1, KI-2, 
KI-3 dan KI-4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:623) 
kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha 
dengan diri sendiri. Menurut Hamidah dkk (2008:28) bercerita menuturkan 
cerita kepada orang lain. Menurut Kokasih (2016 : 194) “Secara etimologi 
fabel berasal dari bahasa latin fabulat. Fabel merupakan cerita tentang 
kehidupan binatang yang berprilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk 
jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang nyata. Fabel sering juga disebut cerita 
moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan 
moral”. Maka dapat disimpulkan bahwa bercerita ada (1) pengertian bercerita 
(2) manfaat bercerita (3) metode bercerita (4) tujuan bercerita (5) fungsi 
bercerita (6) teknik bercerita. Dalam fabel ada empat bagian, yaitu (1) 
pengertian bercerita (2) ciri-ciri fabel (3) jenis-jenis fabel (4) struktur fabel. 
Dalam menceritakan kembali isi fabel ada 5 bagian, yaitu (1) kesesuaian isi 
(2) penghayatan (3) pelafalan (4) intonasi (5) ekspresi (mimik). 
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METODE PENELITIAN 
 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif. Sedangkan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif. Objek yang dikaji adalah menceritakan kembali isi fabel. Subjek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII E yang berjumlah 35 siswa. 
Instrument dalam penelitian ini menggunakan tes unjuk kerja yang berupa tes 
lisan dalm menceritakan kembali isi fabel. Penelitian ini menggunakan 
validitas isi. Dikatakan validitas isi apabila terdapat kesesuaian bahan tes 
dengan Kompetensi Dasar. Untuk mengukur dan menghitung kepercayaan 
alat ukur digunakan realibilitas antarpenilai yaitu realibilitas inter-rater. Pada 
pelaksanaannya, uji realibilitas inter-rater (antarpenilai) dilakukan oleh P1 
(guru bahasa Indonesia) dan P2 (peneliti sendiri). Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik pengukuran dan teknik 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan statistik. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
1. Hasil Penelitian 

 
Penilaian kemampuan menceritakan kembali isi fabel siswa kelas VII E 

SMP Negeri 14 Kota Jambi dapat dilihat pada uraian berikut ini : 
 

1.1.1 Kemampuan Menceritakan Kembali Isi Fabel Siswa Kelas VII E  
   
Kualitas kemampuan siswa menceritakan kembali isi fabel bervariasi. 

Dapat diketahui bahwa hasil perhitungan, nilai rata-rata seluruh siswa kelas 
VII E yaitu 77,65 sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas kemampuan 
menceritakan kembali isi fabel siswa kelas VII E SMP Negeri 14 Kota Jambi 
termasuk ke dalam kategori mampu, yakni berada pada rentang nilai 66-79. 

Kualitas kemampuan siswa kelas VII E dalam menceritakan kembali isi 
fabel tersebut didapatkan dari kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut 
berdasarkan dari 5 aspek yaitu kesesuaian isi, penghayatan, pelafalan, 
intonasi, dan ekspresi (mimik). Hasil penilaian kemampuan menceritakan 
kembali isi fabel siswa kelas VII E SMP Negeri 14 Kota Jambi tahun pelajaran 
2017/2018 dari masing-masing aspek penilaian adalah sebagai berikut : 

 
1.1.1.1 Kemampuan Menceritakan Kembali Isi Fabel Berdasarkan Aspek 

Kesesuaian Isi 
 

     Kemampuan siswa berdasarkan aspek kesesuaian isi dapat 
diketahui bahwa 24 siswa berkemampuan sangat mampu dalam 
menceritakan kembali isi fabel berdasarkan aspek kesesuaian isi, 8 siswa 
berkemampuan mampu dalam menceritakan kembali isi fabel berdasarkan 
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aspek kesesuaian isi, 2 siswa berkemampuan cukup mampu dalam dalam 
menceritakan kembali isi fabel berdasarkan aspek kesesuaian isi, 1 siswa 
berkemampuan kurang mampu dalam menceritakan kembali isi fabel 
berdasarkan aspek kesesuaian isi, sedangkan siswa berkemampuan tidak 
mampu dalam menceritakan kembali isi fabel berdasarkan aspek kesesuaian 
isi tidak ada.  nilai rata-rata seluruh siswa kelas VII E yaitu 82,28 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa kualitas kemampuan menceritakan kembali isi fabel 
berdasarkan aspek kesesuaian isi  siswa kelas VII E SMP Negeri 14 Kota 
Jambi termasuk ke dalam kategori sangat mampu, yakni berada pada 
rentang nilai 80-100. 

 
1.1.1.2 Kemampuan Menceritakan Kembali Isi Fabel Berdasarkan 

Penghayatan 
 

     Kemampuan siswa berdasarkan aspek penghayatan dapat 
diketahui bahwa 22 siswa berkemampuan sangat mampu dalam 
menceritakan kembali isi fabel berdasarkan aspek penghayatan, 9 siswa 
berkemampuan mampu dalam menceritakan kembali isi fabel berdasarkan 
aspek penghayatan, 2 siswa berkemampuan cukup mampu dalam dalam 
menceritakan kembali isi fabel berdasarkan aspek penghayatan, 2 siswa 
berkemampuan kurang mampu dalam menceritakan kembali isi fabel 
berdasarkan aspek penghayatan, sedangkan siswa berkemampuan tidak 
mampu dalam menceritakan kembali isi fabel berdasarkan aspek 
penghayatan tidak ada.  nilai rata-rata seluruh siswa kelas VII E yaitu 78,57 
sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas kemampuan menceritakan 
kembali isi fabel berdasarkan aspek penghayatan siswa kelas VII E SMP 
Negeri 14 Kota Jambi termasuk ke dalam kategori mampu, yakni berada 
pada rentang nilai 66-79. 

 
1.1.1.3 Kemampuan Menceritakan Kembali Isi Fabel Berdasarkan 

Pelafalan 
 

     Kemampuan siswa berdasarkan aspek pelafalan dapat diketahui 
bahwa 14 siswa berkemampuan sangat mampu dalam menceritakan kembali 
isi fabel berdasarkan aspek pelafalan, 11 siswa berkemampuan mampu 
dalam menceritakan kembali isi fabel berdasarkan aspek pelafalan, 6 siswa 
berkemampuan cukup mampu dalam dalam menceritakan kembali isi fabel 
berdasarkan aspek pelafalan, 4 siswa berkemampuan kurang mampu dalam 
menceritakan kembali isi fabel berdasarkan aspek pelafalan,  sedangkan 
siswa berkemampuan tidak mampu dalam menceritakan kembali isi fabel 
berdasarkan aspek pelafalan tidak ada.  nilai rata-rata seluruh siswa kelas VII 
E yaitu 72,85 sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas kemampuan 
menceritakan kembali isi fabel berdasarkan aspek pelafalan  siswa kelas VII 
E SMP Negeri 14 Kota Jambi termasuk ke dalam kategori mampu, yakni 
berada pada rentang nilai 66-79. 
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1.1.1.4 Kemampuan Menceritakan Kembali Isi Fabel Berdasarkan 
Intonasi 
 

    Kemampuan siswa berdasarkan aspek intonasi dapat diketahui 
bahwa 22 siswa berkemampuan sangat mampu dalam menceritakan kembali 
isi fabel berdasarkan aspek intonasi, 7 siswa berkemampuan mampu dalam 
menceritakan kembali isi fabel berdasarkan aspek intonasi, 2 siswa 
berkemampuan cukup mampu dalam dalam menceritakan kembali isi fabel 
berdasarkan aspek intonasi, 2 siswa berkemampuan kurang mampu dalam 
menceritakan kembali isi fabel berdasarkan aspek intonasi, sedangkan siswa 
berkemampuan tidak mampu dalam menceritakan kembali isi fabel 
berdasarkan aspek intonasi tidak ada.  Nilai rata-rata seluruh siswa kelas VII 
E yaitu 78,85 sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas kemampuan 
menceritakan kembali isi fabel berdasarkan aspek intonasi siswa kelas VII E 
SMP Negeri 14 Kota Jambi termasuk ke dalam kategori mampu, yakni 
berada pada rentang nilai 66-79. 

 
1.1.1.5 Kemampuan Menceritakan Kembali Isi Fabel Berdasarkan 

Ekspresi (Mimik) 
 

    Kemampuan siswa berdasarkan aspek ekspresi (miik) dapat 
diketahui bahwa 22 siswa berkemampuan sangat mampu dalam 
menceritakan kembali isi fabel berdasarkan aspek ekspresi (mimik), 7 siswa 
berkemampuan mampu dalam menceritakan kembali isi fabel berdasarkan 
aspek ekspresi (mimik), 2 siswa berkemampuan cukup mampu dalam dalam 
menceritakan kembali isi fabel berdasarkan aspek ekspresi (mimik), 2 siswa 
berkemampuan kurang mampu dalam menceritakan kembali isi fabel 
berdasarkan aspek ekspresi (mimik), sedangkan siswa berkemampuan tidak 
mampu dalam menceritakan kembali isi fabel berdasarkan aspek ekspresi 
(mimik) tidak ada.. Nilai rata-rata seluruh siswa kelas VII E yaitu 76,28 
sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas kemampuan menceritakan 
kembali isi fabel berdasarkan aspek ekspresi (mimik) siswa kelas VII E SMP 
Negeri 14 Kota Jambi termasuk ke dalam kategori mampu, yakni berada 
pada rentang nilai 66-79. 

 
2. PEMBAHASAN 

 
  Berdasarkan hasil penelitian kemampuan menceritakan kembali isi 

fabel siswa kelas VII E SMP Negeri 14 Kota Jambi tahun ajaran 2017/2018 
adalah 77,65 dengan kategori mampu. Berdasarkan kualitas kemampuan 
siswa dalam menceritakan kembali isi fabel terdapat 16 siswa berkategori 
mampu. 18 siswa berkategori mampu sedangkan kurang mampu dan tidak 
mampu tidak ada. Hasil tersebut didapat dengan pengolahan data 
kesesuaian isi, penghayatan, pelafalan, intonasi, ekspresi (mimik). Pada 
aspek kesesuaian isi, siswa kelas VII E SMP Negeri 14 Kota jambi 
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memperoleh nilai rata-rata 82,28 dengan kategori sangat mampu. Pada 
aspek penghayatan, siswa kelas VII E SMP Negeri 14 Kota Jambi 
memperoleh nilai rata-rata 78,57 dengan kategori mampu. Untuk pelafalan, 
siswa kelas VII E SMP Negeri 14 Kota Jambi memperoleh nilai rata-rata 
72,85 dengan kategori mampu. Pada aspek intonasi, siswa kelas VII E SMP 
Negeri 14 Kota Jambi memperoleh nilai rata-rata 78,85 dengan kategori 
mampu. Pada aspek ekspresi (mimik), siswa kelas VII E SMP Negeri 14 Kota 
Jambi memperoleh  nilai rata-rata 76,28 dengan kategori mampu. 

Dari kualitas kemampuan menceritakan kembali isi fabel siswa kelas 
VII E SMP Negeri 14 Kota Jambi tampak bahwa hanya 1 siswa yang 
berkategori cukup mampu, sedangkan siswa yang berkategori mampu lebih 
banyak dibandingkan dengan siswa yang berkategori sangat mampu. Hal ini 
berarti kemampuan siswa belum sempurna. 

Dalam  penelitian  ini, siswa belum sepenuhnya paham dalam  
menerapkan  aspek penghayatan, pelafalan, intonasi dan ekspresi (mimik) 
karena siswa kurang konsentrasi, gugup, bahkan masih ada yang tidak 
percaya diri. Oleh karena itu, guru harus meningkatkan motivasi siswa dalam 
berbicara dan memperbanyak sumber belajar siswa sehingga, siswa mampu 
menguasai materi pembelajaran dengan baik. 

 

 


