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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media Shadow Puppet 

terhadap kemampuan bercerita siswa. Kemampuan bercerita dibagi ke dalam dua 

bagian.  Pertama yaitu kemampuan bercerita dengan menggunakan media Shadow 

Puppet, bercerita dengan menggunakan media Shadow Puppet diberikan pada 

kelas VII B sebagai kelas eksperimen dengan jumlah siswa 21 orang. Semua 

siswa hadir dan telah melaksanakan pembelajaran dari awal sampai akhir. 

Kedua, yaitu kemampuan bercerita tanpa menggunakan media Shadow 

Puppet. Bercerita tanpa menggunakan media Shadow Puppet diberikan pada kelas 

VII A sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa 21 orang, sama halnya dengan 

kelas eksperimen semua siswa hadir dan mengikuti pelajaran sampai selesai. Jadi, 

jumlah sampel secara keseluruhan adalah 42 orang siswa yang terbagi ke dalam 

dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

A. Hasil Penelitian  

Pada bab IV akan memaparkan hasil penelitian mengenai kemampuan 

bercerita dengan menggunakan media Shadow Puppet pada kelas eksperimen dan 

juga kemampuan bercerita tanpa menggunakan media Shadow Puppet pada kelas 

kontrol SMP Negeri 1 Ma’rang kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif yang menggunakan metode eksperimen. Hasil dari penelitian 

ini akan dihitung berdasarkan teknik analisis data yang telah dijelaskan pada bab 

III. 
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Penyajian hasil analisis data terdiri dari atas dua, yaitu analisis statistik 

deskriptif  dan analisis statistik inferensial pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Adapun penyajiannya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

 

a) Hasil Analisis Data Kelas Kontrol (Tanpa Menggunakan Media Shadow 

Puppet) 

 

Indikator atau aspek yang menjadi kriteria penilaian dalam mengukur 

kemampuan bercerita meliputi lima aspek yaitu kesesuaian isi, kesesuaian 

visualisasi alat peraga, pelafalan, jeda/intonasi, dan gerak/mimik. Penilaian 

terhadap keterampilan berbicara siswa dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: 

Tabel 4.1 Klasifikasi Penskoran Kemampuan Bercerita  Aspek   

 Kesesuaian Isi Kelas Kontrol 

  

Aspek Kesesuaian Isi 

Skor Frekuensi Persentase (%) Kategori Rata-rata 

3 1 5 Sangat Mampu  

 

      2,12 2-2,9 20 95 Mampu 

1-1,9 0 0 Kurang Mampu 

 

Pada penskoran aspek kesesuaian isi, siswa yang memperoleh skor 3 

sebanyak 1 orang, siswa yang memperoleh skor 2-2,9 sebanyak 20 orang, tidak 

ada yang memperoleh skor 1-1,9. Skor rata-rata aspek kesesuaian isi yaitu 2,12 

dengan kategori mampu. Pada aspek kesesuaian isi cerita siswa dianggap benar 

ketika isi cerita sesuai dengan pokok-pokok cerita yang disusun.  
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Tabel 4.2 Klasifikasi Penskoran Kemampuan Bercerita  Aspek  Kesesuaian 

Visualisasi Alat Peraga Kelas Kontrol 

 

Aspek Kesesuaian Visualisai Alat Peraga 

Skor Frekuensi Persentase (%) Kategori Rata-rata 

3 2 10 Sangat Mampu  

 

      2,1 2-2,9 18 85 Mampu 

1-1,9 1 5 Kurang Mampu 

Pada penskoran aspek kesesuaian visualisasi alat peraga, siswa yang 

memperoleh skor 3 sebanyak 2 orang, siswa yang memperoleh skor 2-2,9 

sebanyak 18 orang, dan siswa yang memperoleh skor 1-1,9 sebanyak 1 orang. 

Skor rata-rata aspek visualisasi alat peraga yaitu 2,1 dengan kategori mampu. 

Pada aspek kesesuaian visualisasi alat peraga, bercerita siswa dianggap 

benar ketika siswa dapat menghadirkan visualisasi yang sangat mendukung 

jalannya cerita. 

Tabel 4.3 Klasifikasi Penskoran Kemampuan Bercerita  Aspek  Pelafalan  Kelas 

Kontrol 

Aspek Pelafalan 

Skor Frekuensi Persentase (%) Kategori Rata-rata 

3 0 0 Sangat Mampu  

 

       

 

1,56 

2-2,9 7 33 Mampu 

1-1,9 14 67 Kurang Mampu 

 

Pada penskoran aspek pelafalan, tidak ada siswa yang memperoleh skor 3, 

siswa yang memperoleh skor 2-2,9 sebanyak 7 orang, siswa yang memperoleh 

skor 1-1,9 sebanyak 14 orang. Skor rata-rata aspek Pelafalan yaitu 1,56 dengan 

kategori kurang mampu. 
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Pada aspek pelafalan, bercerita siswa dianggap benar ketika siswa dapat 

menyampaikan cerita dengan pelafalan yang sangat baik, jelas dan tepat.  

Tabel 4.4 Klasifikasi Penskoran Kemampuan Bercerita  Aspek  Jeda/Intonasi  

Kelas Kontrol 

Aspek Jeda/Intonasi 

Skor Frekuensi Persentase (%) Kategori Rata-rata 

3 0 0 Sangat Mampu  

 

      

 

1,5 

2-2,9 10 48 Mampu 

1-1,9 11 52 Kurang Mampu 

Pada penskoran aspek  jeda/intonasi, tidak ada siswa yang memperoleh 

skor 3, siswa yang memperoleh skor 2-2,9 sebanyak 10 orang, siswa yang 

memperoleh skor 1-1,9 sebanyak 11 orang. Skor rata-rata aspek jeda/intonasi 

yaitu 1,5 dengan kategori kurang mampu. 

Pada aspek jeda/intonasi, bercerita siswa dianggap benar ketika siswa 

dapat melakukan pengaturan terhadap jeda, tinggi suara, tinggi rendahnya nada, 

keras lembut suara, dan cepat lambat suara.  

Tabel 4.5 Klasifikasi Penskoran Kemampuan Bercerita  Aspek  Gerak/Mimik 

Kelas Kontrol 

 

Aspek Gerak/Mimik 

Skor Frekuensi Persentase (%) Kategori Rata-rata 

3 0 0 Sangat Mampu  

 

       

 

1,73 

2-2,9 14 67 Mampu 

1-1,9 7 33 Kurang Mampu 

Pada penskoran aspek gerak/mimik, tidak ada siswa yang memperoleh 

skor 3, siswa yang memperoleh skor 2-2,9 sebanyak 14 orang, siswa yang 
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memperoleh skor 1-1,9 sebanyak 7 orang. Skor rata-rata aspek gerak/mimik yaitu 

1,73 dengan kategori kurang mampu. 

Pada aspek gerak/mimik, bercerita siswa dianggap benar ketika 

keselarasan antara gerak dan ekspresi wajah dilakukan dengan sangat baik. 

Berdasarkan klasifikasi penskoran untuk setiap aspek pada kemampuan 

bercerita siswa kelas kontrol maka dapat dinyatakan ada dua kategori yakni 

kategori mampu  dan kurang mampu. Terdapat dua aspek yang berkategori 

mampu yaitu aspek kesesuaian isi dan kesesuaian visualisasi alat peraga. Kategori 

kurang mampu terdapat tiga aspek yaitu aspek,  pelafalan, jeda/intonasi dan 

gerak/mimik.  

Berdasarkan perolehan skor dari dua pemeriksa untuk 21 siswa kelas 

kontrol, dapat disimpulkan bahwa aspek bercerita dengan skor paling rendah yang 

diperoleh oleh siswa adalah aspek pelafalan dengan skor 61, disusul aspek 

jeda/intonasi dengan skor 67, aspek gerak/mimik dengan skor 73, aspek 

kesesuaian visualisasi alat peraga dengan skor 88, dan aspek kesesuaian isi  

dengan skor 89.  

Hasil kemampuan siswa pada praktik bercerita tanpa menggunakan media 

lingkungan pada kelas kontrol, digambarkan melalui analisis statistik deskriptif. 

Analisis statistik deskriptif menggambarkan perolehan nilai siswa mulai yang 

tertinggi hingga yang terendah. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa yaitu 70 yang 

diperoleh dua orang siswa, sedangkan nilai terendah 50 diperoleh satu orang 

siswa. Perolehan nilai siswa dari nilai tertinggi sampai nilai terendah secara 

berurutan dapat diuraikan sebagai berikut: nilai tertinggi yang diperoleh siswa, 
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yaitu 70 yang diperoleh dua orang siswa (9%); sampel yang memperoleh nilai 67 

sebanyak satu orang siswa (5%); sampel yang memperoleh nilai 63 sebanyak dua 

orang siswa (9%); sampel yang memperoleh nilai 60 sebanyak sembilan orang 

siswa (43%); sampel yang memperoleh nilai 56 sebanyak satu orang siswa (5%); 

sampel yang memperoleh nilai 53 sebanyak lima orang siswa (24%); sampel yang 

memperoleh nilai 50 sebanyak satu orang siswa (5%); gambaran lebih jelas dari 

nilai tertinggi hingga nilai terendah yang diperoleh siswa beserta frekuensinya 

dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi dan Persentase Nilai Kelas Kontrol 

 

No. Skor Mentah Frekuensi Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

70 

67 

63 

60 

56 

53 

50 

2 

1 

2 

9 

1 

5 

1 

9 

5 

9 

43 

5 

24 

5 

Jumlah 21 100 

 

Adapun kategorisasi hasil kemampuan bercerita tanpa menggunakan media 

Shadow Puppet dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 Kategorisasi, Frekuensi dan Persentase Nilai Kemampuan Bercerita 

Kelas Kontrol 

No. 
Interval 

Nilai 

Tingkat 

Kemampuan 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 
Rata-Rata 

1. 

2. 

3. 

90 – 100 

70 - 89 

0-69  

sangat mampu 

mampu 

kurang mampu 

- 

2 

19 

- 

9 

91 

 

59,23 
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Berdasarkan Tabel 4.7 dapat digambarkan bahwa perolehan nilai untuk 

kategorisasi di atas menunjukkan bahwa kelompok sangat mampu memiliki nilai 

90-100, kelompok mampu memiliki nilai antara 70-89, dan kelompok kurang  

mampu memiliki nilai antara 69 ke bawah.  

Hasil dari kategorisasi pada kemampuan bercerita tanpa menggunakan 

media Shadow Puppet menunjukkan bahwa tidak seorang pun siswa yang 

memperoleh kategori sangat mampu. Untuk pembelajaran pada kelas kontrol ini, 

siswa berada pada kategori mampu yang diperoleh 2 orang siswa (9%), dan 

kategori kurang mampu sebanyak 19 orang siswa (91%). Berdasarkan Tabel 4.7 

maka hasil belajar siswa pada kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata 59,2 

sehingga berada pada kategori kurang mampu.  

Hasil analisis statistik yang berkaitan dengan skor variabel kemampuan 

bercerita tanpa menggunakan media shadow puppet di atas, yaitu: 

Tabel 4.8 Nilai Statistik Deskriptif Kelas Kontrol 

 

Statistik Nilai Statistik 

Sampel 

Nilai tertinggi 

Nilai terendah 

Nilai ideal 

Nilai tengah (Median) 

Rata-rata (mean) 

Sum 

21 

70,00 

50,00 

100,00 

60,00 

59,23 

1244,00 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat digambarkan bahwa dari 21 orang siswa 

kelas kontrol SMP Negeri 1 Ma’rang Kabupaten Pangkep yang dijadikan sampel 
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penelitian untuk mengukur kemampuan tanpa media Shadow Puppet dalam 

bercerita, pada umumnya memiliki tingkat hasil kemampuan yang cenderung 

kurang. Kriteria ketuntasan hasil belajar siswa pada SMP Negeri1 Ma’rang 

Kabupaten Pangkep, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia, nilai yang harus 

dicapai siswa yaitu 70. Maka hasil kemampuan siswa tanpa menggunakan media 

Shadow Puppet dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kategori tuntas dan 

tidak tuntas. Sehingga diperoleh nilai frekuensi dan persentase seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 Distribusi  Frekuensi dan Persentase Ketuntasan Hasil Bercerita  

         Siswa Kelas Kontrol 

No. Nilai Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 < 70 Tidak Tuntas 19 91 

2 ≥ 70 Tuntas 2 9 

Jumlah 21 100,00 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat digambarkan bahwa, sebanyak 2 orang siswa 

(9%) pada kelas kontrol mencapai ketuntasan dan 19 orang siswa (91%) tidak 

mencapai ketuntasan. Dengan demikian, berdasarkan tabel 4.9 untuk kriteria 

ketuntasan belajar masih belum memenuhi ketuntasan klasikal. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, siswa yang bercerita 

tanpa menggunakan media Shadow Puppet memiliki tingkat kemampuan yang 

kurang dan tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat pada perolehan nilai siswa yang 

dikategorikan tuntas dan mencapai KKM yaitu 2 orang. Sedangkan siswa yang 

tidak mencapai KKM adalah 19 orang dan dikategorikan tidak tuntas. Siswa yang 

berada dalam kategori tidak tuntas lebih banyak jumlahnya dibanding jumlah 
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siswa yang mencapai ketuntasan belajar. Adapun nilai rata-rata hasil belajar yang 

diperoleh siswa adalah 59,20 dan berada pada kategori kurang mampu. Dengan 

demikian, siswa yang bercerita tanpa menggunakan media Shadow Puppet tidak 

mencapai ketuntasan klasikal. 

b) Hasil Analisis Data Kelas Eksperimen (Menggunakan Media Shadow Puppet) 
 

Indikator atau aspek yang menjadi kriteria penilaian dalam mengukur 

kemampuan bercerita meliputi lima aspek yaitu kesesuaian isi, kesesuaian 

visualisasi alat peraga, pelafalan, jeda/intonasi, dan gerak/mimik. Penilaian 

terhadap kemampuan bercerita siswa dapat dilihat pada tabel-tabel berikut 

Tabel 4.10 Klasifikasi Penskoran Kemampuan Bercerita  Aspek   

 Kesesuaian Isi Kelas Eksperimen 

  

Aspek Kesesuaian Isi 

Skor Frekuensi Persentase (%) Kategori Rata-rata 

3 2 9 Sangat Mampu  

 

      2,2 2-2,9 19 91 Mampu 

1-1,9 0 0 Kurang Mampu 

 

Pada penskoran aspek kesesuaian isi, siswa yang memperoleh skor 3 

sebanyak 2 orang, siswa yang memperoleh skor 2-2,9 sebanyak 19 orang, tidak 

ada yang memperoleh skor 1-1,9. Skor rata-rata aspek kesesuaian isi yaitu 2,2 

dengan kategori mampu. Pada aspek kesesuaian isi cerita siswa dianggap benar 

ketika isi cerita sesuai dengan pokok-pokok cerita yang disusun. 
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 Tabel 4.11 Klasifikasi Penskoran Kemampuan Bercerita  Aspek Kesesuaian 

Visualisasi Alat Peraga Kelas Eksperimen 

 

Aspek Kesesuaian Visualisai Alat Peraga 

Skor Frekuensi Persentase (%) Kategori Rata-rata 

3 13 62 Sangat Mampu  

 

      2,6 2-2,9 8 38 Mampu 

1-1,9 0 0 Kurang Mampu 

Pada penskoran aspek kesesuaian visualisasi alat peraga, siswa yang 

memperoleh skor 3 sebanyak 13 orang, siswa yang memperoleh skor 2-2,9 

sebanyak 8 orang, dan  tidak ada siswa yang memperoleh skor 1-1,9. Skor rata-

rata aspek kesesuaian visualisasi alat peraga yaitu 2,6 dengan kategori mampu. 

Pada aspek kesesuaian visualisasi alat peraga , bercerita siswa dianggap benar 

ketika siswa dapat menghadirkan visualisasi yang sangat mendukung jalannya 

cerita. 

Tabel 4.12 Klasifikasi Penskoran Kemampuan Bercerita  Aspek  Pelafalan  

Kelas Eksperimen 

Aspek Pelafalan 

Skor Frekuensi Persentase (%) Kategori Rata-rata 

3 1 5 Sangat Mampu  

 

      2,1 2-2,9 20 95 Mampu 

1-1,9 0 0 Kurang Mampu 

 

Pada penskoran aspek pelafalan, siswa yang memperoleh skor 3 sebanyak 

1 orang, siswa yang memperoleh skor 2-2,9 sebanyak 20 orang, dan tidak ada 

siswa yang memperoleh skor 1-1,9. Skor rata-rata aspek Pelafalan yaitu 2,1 

dengan kategori mampu. 
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Pada aspek pelafalan, bercerita siswa dianggap benar ketika siswa dapat 

menyampaikan cerita dengan pelafalan yang sangat baik, jelas dan tepat.  

Tabel 4.13 Klasifikasi Penskoran Kemampuan Bercerita  Aspek  Jeda/Intonasi  

Kelas Eksperimen 

Aspek Jeda/Intonasi 

Skor Frekuensi Persentase (%) Kategori Rata-rata 

3 1 5 Sangat Mampu 
 

 

        2 2-2,9 19 90 Mampu 

1-1,9 1 5 Kurang Mampu 

Pada penskoran aspek  jeda/intonasi, siswa yang memperoleh skor 3 

sebanyak 1 orang, siswa yang memperoleh skor 2-2,9 sebanyak 19 orang, siswa 

yang memperoleh skor 1-1,9 sebanyak 1 orang. Skor rata-rata aspek jeda/intonasi 

yaitu 2 dengan kategori mampu. 

Pada aspek jeda/intonasi, bercerita siswa dianggap benar ketika siswa 

dapat melakukan pengaturan terhadap jeda, tinggi suara, tinggi rendahnya nada, 

keras lembut suara, dan cepat lambat suara. 

Tabel 4.14 Klasifikasi Penskoran Kemampuan Bercerita  Aspek  Gerak/Mimik 

Kelas Eksperimen 

Aspek Gerak/Mimik 

Skor Frekuensi Persentase (%) Kategori Rata-rata 

3 1 5 Sangat Mampu  

 

       

 

1,9 

2-2,9 18 86 Mampu 

1-1,9 2 9 Kurang Mampu 

 

Pada penskoran aspek gerak/mimik, siswa yang memperoleh skor 3 

sebanyak 1 orang, siswa yang memperoleh skor 2-2,9 sebanyak 18 orang, dan 
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siswa yang memperoleh skor 1-1,9 sebanyak 2 orang. Skor rata-rata aspek 

gerak/mimik yaitu 1,9 dengan kategori kurang mampu. 

Pada aspek gerak/mimik, bercerita siswa dianggap benar ketika 

keselarasan antara gerak dan ekspresi wajah dilakukan dengan sangat baik. 

Berdasarkan klasifikasi penskoran untuk setiap aspek pada kemampuan 

bercerita siswa kelas eksperimen maka dapat dinyatakan ada dua kategori yakni 

kategori mampu dan kurang mampu. Terdapat empat aspek yang berkategori 

mampu  yaitu aspek kesesuaian ini, kesesuaian visualisasi alat peraga, pelafalan, 

dan aspek jeda/intonasi. Kategori kurang mampu terdapat satu aspek yaitu aspek 

gerak/mimik. 

Berdasarkan perolehan skor dari dua pemeriksa untuk 21 siswa kelas 

eksperimen, dapat disimpulkan bahwa aspek bercerita dengan skor paling rendah 

yang diperoleh siswa adalah aspek gerak/mimik dengan skor 83, disusul aspek 

jeda/intonasi dengan skor 86, aspek pelafalan dengan skor 89, aspek kesesuaian isi 

dengan skor 94, dan aspek kesesuaian visualisasi alat peraga dengan skor 110.  

Kemampuan bercerita dengan menggunakan media Shadow Puppet pada 

kelas eksperimen, dapat digambarkan dengan hasil belajar siswa melalui analisis 

deskriptif. Proses pembelajaran berlangsung dalam dua kali pertemuan dan pada 

pertemuan ke dua, siswa diberikan tugas untuk bercerita sebagai tes. Hal tersebut 

dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil praktik bercerita yang dapat 

diperoleh siswa, dan hasilnya nilai tertinggi yang diperoleh siswa yaitu 83 yang 

diperoleh dua orang siswa, sedangkan nilai terendah yaitu 63 diperoleh dua orang 

siswa.  
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Adapun perolehan nilai siswa dari nilai tertinggi sampai nilai terendah 

secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut: nilai tertinggi yang dicapai 

siswa yaitu 83 sebanyak dua orang siswa (9,5%); sampel yang memperoleh nilai 

80 sebanyak dua orang siswa (9,5%); sampel yang memperoleh nilai 76 sebanyak 

dua orang siswa (9,5%); sampel yang memperoleh nilai 73 sebanyak delapan 

orang siswa (38%); sampel yang memperoleh nilai 70 sebanyak dua orang siswa 

(9,5%); sampel yang memperoleh nilai 67 sebanyak tiga orang siswa (14,5%); dan 

nilai terendah yaitu 63 diperoleh sebanyak dua orang siswa (9,5%). Gambaran 

umum hasil kemampuan bercerita siswa, mulai dari nilai tertinggi sampai dengan 

nilai terendah yang diperoleh melalui uji kemampuan bercerita menggunakan 

media Shadow Puppet dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut: 

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi dan Persentase Nilai Kelas Eksperimen 

 

No. Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

83 

80 

76 

73 

70 

67 

63 

2 

2 

2 

8 

2 

3 

2 

9,5 

9,5 

9,5 

38 

9,5 

14,5 

9,5 

Jumlah 21 100 

 

Adapun kategorisasi hasil kemampuan bercerita menggunakan media 

Shadow Puppet dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut: 
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Tabel 4.16 Kategorisasi, Frekuensi dan Persentase Nilai Kemampuan Bercerita 

Kelas Eksperimen 

No. 
Interval 

Nilai 

Tingkat 

Kemampuan 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 
Rata-Rata 

1. 

2. 

3. 

90 – 100 

70 - 89 

0-69  

sangat mampu 

mampu 

kurang mampu 

- 

16 

5 

- 

76 

24 

 

72,8 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat digambarkan bahwa perolehan nilai untuk 

kategorisasi di atas menunjukkan bahwa kelompok sangat mampu memiliki nilai 

90-100, kelompok mampu memiliki nilai antara 70-89, dan kelompok kurang  

mampu memiliki nilai antara 69 ke bawah.  

Hasil dari kategorisasi pada kemampuan bercerita menggunakan media 

Shadow Puppet menunjukkan bahwa tidak seorang pun siswa yang memperoleh 

kategori sangat mampu. Untuk pembelajaran pada kelas eksperimen ini, siswa 

berada pada kategori mampu yang diperoleh 16 orang siswa (76%), dan kategori 

kurang mampu sebanyak 5 orang siswa (24%). Berdasarkan Tabel 4.16 maka hasil 

belajar siswa pada kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata 72,5 sehingga 

berada pada kategori mampu. 

Hasil analisis statistik yang berkaitan dengan skor variabel yang bercerita 

menggunakan media Shadow Puppet disajikan dalam Tabel 4.17 berikut: 
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Tabel 4.17 Nilai Statistik Deskriptif Kelas Eksperimen 

 

Statistik Nilai Statistik 

Sampel 

Skor tertinggi 

Skor terendah 

Skor ideal 

Nilai tengah (median) 

Rata-rata (mean) 

Sum 

21,00 

83,00 

63,00 

100,00 

73,00 

72,80 

1529,00 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat digambarkan bahwa dari 21 orang siswa 

pada kelas eksperimen yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Nilai tertinggi 

yaitu 83 dan nilai terendah yaitu 63 dengan nilai rata-rata siswa 72,50. Perolehan 

nilai tersebut dapat menggambarkan bahwa tingkat hasil belajar siswa cenderung 

mampu. Mengenai kriteria ketuntasan hasil belajar, Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM) yang telah ditetapkan di sekolah SMP Negeri 1 Ma’rang Kabupaten 

Pangkep, pada mata pelajaran bahasa indonesia untuk kelas VII adalah 70 maka 

hasil belajar siswa dengan pembelajaran bercerita menggunakan media Shadow 

Puppet dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kategori tuntas dan tidak 

tuntas. Sehingga diperoleh nilai frekuensi dan persentase ditunjukkan pada Tabel 

4.18 berikut: 
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Tabel 4.18 Distribusi Frekuensi dan Persentase Ketuntasan Hasil Bercerita Siswa 

Kelas Eksperimen 

No Nilai Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. < 70 Tidak Tuntas 5 23,80 

2. ≥ 70 Tuntas 16 76,19 

Jumlah 21 100,00 

 

Berdasarkan Tabel 4.18, dapat digambarkan bahwa 76,19% siswa pada 

kelas eksperimen memenuhi standar kelulusan minimum yaitu sebanyak 16 orang 

siswa dan 23,80% siswa tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 

yaitu sebanyak 5 orang siswa. Hal ini berarti, pada kelas eksperimen tingkat 

ketuntasan belajar pada kompetensi dasar bercerita cenderung tinggi dan 

memenuhi ketuntasan klasikal.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa siswa yang 

bercerita dengan menggunakan media Shadow Puppet memiliki tingkat 

kemampuan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada perolehan nilai siswa 

yang dikategorikan tuntas dan mencapai KKM yaitu 16 orang siswa. Sedangkan 

siswa yang tidak mencapai KKM hanya 5 orang siswa dan dikategorikan tuntas 

dengan nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh siswa adalah 72,50 dan berada 

pada kategori mampu. Dengan demikian, siswa yang bercerita dengan 

menggunakan media Shadow Puppet telah mencapai ketuntasan klasikal. 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan media Shadow Puppet dan tanpa 

penggunaan Shadow Puppet pada kemampuan bercerita, maka data yang 

diperoleh dari kedua kelas dianalisis dengan menggunakan analisis statistik 

inferensial. Analisis statistik inferensial menggunakan bantuan komputer dengan 
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program SPSS versi 16. Hasil analisis statistik inferensial dimaksudkan untuk 

menjawab hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebelum 

melakukan analisis statistik inferensial, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas 

dan uji homogenitas sebagai syarat untuk melakukan uji t atau uji hipotesis. 

Adapun uji tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini, dengan menggunakan Kolmogorov-

Smirnov, untuk mengetahui apakah data yang mengikuti populasi berdistribusi 

normal. Adapun kriteria pengujian yang digunakan yaitu: 

Pvalue<0,05 : data tidak berdistribusi normal 

Pvalue>0,05 : data berdistribusi normal  

Hasil uji normalitas memperoleh nilai Pvalue = 0,365 untuk kelas 

eksperimen dan Pvalue = 0,216 untuk kelas kontrol. Dengan ketentuan bahwa jika 

nilai Pvalue  > α = 0,05, maka data tersebut berasal dari data yang berdistribusi 

normal. Data hasil analisis SPSS menunjukkan bahwa nilai Pvalue = 0,365 > α= 

0,05 pada kelas eksperimen dan nilai Pvalue = 0,216 > α= 0,05 pada kelas kontrol.  

Hal ini berarti data skor hasil belajar siswa dari kedua kelompok 

(eksperimen dan kontrol) pada kompetensi bercerita menggunakan alat peraga 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.19 berikut: 
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Tabel 4.19 Hasil Uji Normalitas Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  

  Kontrol Eksperimen 

N 21 21 

Normal Parametersa Mean 59.10 72.81 

Std. Deviation 5.674 5.662 

Most Extreme Differences Absolute .230 .201 

Positive .199 .201 

Negative -.230 -.180 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.054 .920 

Asymp. Sig. (2-tailed) .216 .365 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

b) Uji Homogenitas Variansi 

Prasyarat kedua yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji t adalah 

kehomogenan variansi data. Syarat kehomogenan variansi adalah jika Pvalue > α= 

0,05. Adapun kriteria pengujian yang digunakan yaitu: 

Pvalue<0,05 : data tidak homogen 

Pvalue>0,05 : data homogen 

Uji homogenitas variansi populasi data hasil kemampuan bercerita untuk 

populasi penelitian ini, menggunakan Test of Homogeneity of Variances. Dari 

analisis data pada SPSS dengan menggunakan perhitungan homogenitas variansi 

populasi, diperoleh nilai Pvalue = 0,803. Ketentuan yang harus dipenuhi sebagai 

syarat agar data berasal dari populasi yang homogen (sama) yaitu Pvalue > α, α= 

0,05 karena nilai Pvalue = 0,803 > α= 0,05 dapat disimpulkan bahwa variansi 

populasi berasal dari populasi yang sama (homogen). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 4.20 berikut: 
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Tabel 4.20 Hasil Uji Homogenitas Variansi Data 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Bercerita    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.063 1 40 .803 

 

c) Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas sebagai uji prasyarat 

sebelum melakukan uji hipotesis (t) dan data yang  diperoleh memenuhi syarat 

untuk melakukan uji t. Maka, selanjutnya akan dilakukan uji t untuk menjawab 

hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Uji hipotesis yang digunakan adalah 

teknik analisis uji t independen (independent sample t test) setelah sebelumnya 

dilakukan uji prasyarat analisis yaitu, uji normalitas dan uji homogenitas, dan 

diperoleh hasil bahwa data tersebut normal dan homogen. Nilai yang dijadikan 

perhitungan pada uji t independen adalah nilai akhir siswa setelah diadakan 

posttes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun nilai akhir perolehan 

siswa dapat dilihat pada lampiran. 

Nilai perolehan siswa kemudian dianalisis dengan menggunakan uji t 

independen sehingga diperoleh hasil pada tabel 4.31 sebagai berikut: 
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Tabel 4.21 Hasil Uji t Pembelajaran Bercerita Menggunakan Alat Peraga 
 

Independent Samples Test  

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F 
 

Sig. 
 

T 
 

Df 
 

Sig. 

(2-

tailed) 
 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai 

Bercerita 

Equal 

variances 

assumed 

.063 .803 7.840 40 .000 13.71429 1.74918 17.24951 

 

10.17906 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

7.840 40.000 .000 13.71429 1.74918 17.24951 

 

10.17906 

 

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis, maka diperoleh nilai thitung = 7,840 

dengan taraf signifikansi (p) = 0,05. Untuk nilai ttabel = 2,423 yang diperoleh dari 

daftar nilai ttabel yang sudah ditentukan. Sesuai dengan kaidah uji hipotesis untuk 

nilai thitung = 7,840 > ttabel = 2,423, maka secara signifikan hipotesis alternatif (H1) 

diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak. Berdasarkan uji hipotesis maka dapat 

disimpulkan bahwa media Shadow Puppet berpengaruh dan efektif diterapkan 

dalam pembelajaran bercerita menggunakan alat peraga pada kelas VII SMP 

Negeri 1 Ma’rang Kabupaten Pangkep. 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada bagian pembahasan hasil penelitian diuraikan temuan yang diperoleh 

dari hasil analisis data penelitian tentang pengaruh pemanfaatan media shadow 

puppet terhadap kemampuan bercerita siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ma’rang 

Kabupaten Pangkep. Uraian berikut pada dasarnya menggambarkan hasil 

kemampuan bercerita dengan memanfaatkan media shadow puppet untuk kelas 

eksperimen dan tanpa pemanfaatan media shadow puppet untuk kelas kontrol.  

Hasil analisis data pada kemampuan bercerita siswa tanpa menggunakan 

media Shadow Puppet (kontrol) dikategorikan kurang mampu. Hal tersebut 

disebabkan pada proses pembelajaran, siswa terlihat jenuh pada saat pemberian 

materi mengenai bercerita karena hanya didominasi oleh guru  saja, sehingga 

mempengaruhi hasil belajarnya. Pembelajaran  dengan  cara  lama  yang  kurang  

menarik  dan monoton  ini  telah  berdampak  pada  minat  siswa  dalam  bercerita.  

Siswa cenderung kurang aktif dan terkesan main-main sehingga 

menganggap remeh pembelajaran bercerita. Kemudian, pada saat siswa diberi 

tugas bercerita dengan media buku bergambar yang merupakan media standar di 

sekolah, siswa cukup antusias dan semua siswa dapat menyelesaikan tugas 

bercerita walaupun pada saat pemberian tugas berlangsung beberapa siswa terlihat 

mengeluh karena kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan isi cerita dan  

kurangnya kemampuan gerak yang menyebabkan siswa kurang percaya diri untuk 

bercerita, apalagi mereka dibatasi oleh media gambar yang terdapat dalam buku 

dengan ukuran kecil untuk jumlah kelompok yang besar sehingga kreatifitas siswa 

kurang tereksplor hal ini pula berdampak pada kurangnya perhatian siswa untuk 
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mendengarkan cerita. Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran penilaian hasil 

bercerita pada kelas kontrol, banyak siswa yang tidak memperhatikan unsur 

pelafalan, jeda/intonasi dan gerak/mimik, ketiga aspek tersebut dikategorikan 

kurang mampu.  

Kekurang mampuan siswa disebabkan oleh siswa itu sendiri, karena 

mereka terlihat tidak serius dalam mengerjakan tugas dan kurang bergairah untuk 

menggali kreativitas pengolahan cerita mereka, akhirnya berpengaruh pada nilai. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil tes bercerita siswa pada kelas 

kontrol tergolong rendah dan berada pada kategori kurang mampu. Berdasarkan 

skor dan nilai yang telah diperoleh siswa dari kelima aspek penilaian hanya aspek 

kesesuaian isi dan kesesuaian visualisasi alat peraga yang memperoleh skor 

dengan kategori mampu. 

Hasil kemampuan bercerita siswa dengan menggunakan media shadow 

puppet pada kelas eksperimen dapat dikategorikan mampu berdasarkan hasil 

analisis deskriptif yang diperoleh. Bercerita dengan media shadow puppet diawali 

dengan pemberian materi sama halnya dengan kelas kontrol. Kemudian setelah 

pemberian materi, siswa diberikan gambaran mengenai media shadow puppet 

yang akan diterapkan di kelas tersebut, lalu siswa diarahkan untuk bercerita di 

depan teman-temannya dengan memanfaatkan media shadow puppet yang akan 

menyesuaikan dengan jalannya cerita.  

Pada proses ini, terlihat bahwa siswa sangat antusias mereka langsung 

menyerahkan boneka kertas (wayang) yang telah mereka buat kepada guru untuk 

dimainkan pada saat siswa bercerita. Siswa benar-benar melaksanakan tugas 



66 
 

 
 

dengan baik dan nampak cukup menikmati bercerita dengan menampilkan media 

shadow puppet yang menurut siswa sangat menarik perhatian dan siswa tidak lagi 

merasa jenuh sehingga termotivasi untuk belajar. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Arsyad (2013: 89) bahwa pemanfaatan boneka bayang sebagai sumber 

belajar akan menumbuhkan minat belajar siswa dan memperkuat ingatan, yang 

selanjutnya akan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Walaupun 

sebagian siswa masih ada yang bermain dengan boneka kertas karena terlepas dari 

pengawasan, kesulitan dalam menentukan gerak/mimik masih dialami oleh siswa 

kelas eskperimen. Namun setelah melakukan tes, hasil  yang diperoleh  kelas 

eksperimen cukup tinggi dan sebagian besar memenuhi standar ketuntasan 

minimum dan hasilnya sangat berbeda dibandingkan pada kelas kontrol.  

Pada kelas eksperimen, siswa cenderung sudah mampu menyesuaikan isi 

cerita, telah mampu menghadirkan visualisasi alat peraga yang mendukung 

jalannya cerita, pelafalan dan jeda/intonasi dilakukan dengan baik pula. Sehingga 

pada kelima aspek penilaian sebagian besar sudah terpenuhi, walaupun masih ada 

aspek yang belum maksimal seperti aspek gerak/mimik yang berkategori kurang 

mampu, sedangkan aspek yang lainnya dikategorikan mampu pada kelas 

eksperimen. Sehingga dalam pembelajaran menggunakan media shadow puppet, 

pada hasil tes siswa kelas eksperimen telah memenuhi standar ketuntasan klasikal 

dan berada pada kategori mampu.   

Temuan yang diperoleh dari hasil analisis data pada kelas eksperimen 

menunjukkan bahwa unsur-unsur media shadow puppet berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemampuan bercerita siswa. Arsyad (2013: 103-106), 
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mengemukakan bahwa unsur-unsur media shadow puppet terdiri dari 

kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, pendalangan, dan boneka kreatif. Unsur-

unsur media shadow puppet beserta pengaruhnya terhadap kemampuan bercerita 

siswa dapat dilihat pada uraian berikut. 

1. Unsur kesederhanaan media shadow puppet berpengaruh terhadap aspek 

kesesuaian isi  dan pelafalan pada saat bercerita, dapat dilihat pada analisis 

statistik untuk aspek kesesuaian isi dan pelafalan yang berada pada kategori 

mampu. 

2. Unsur keterpaduan media shadow puppet berpengaruh terhadap aspek 

jeda/intonasi pada saat bercerita, dapat dilihat pada analisis statistik untuk 

aspek jeda/intonasi yang berada pada kategori mampu. 

3. Unsur penekanan  dan pendalangan media shadow puppet berpengaruh 

terhadap aspek kesesuaian visualisasi alat peraga, dapat dilihat pada analisis 

statistik untuk aspek kesesuaian visualisasi alat peraga yang berada pada 

kategori mampu. 

4. Unsur boneka kreatif media shadow puppet berpengaruh terhadap aspek 

gerak/mimik pada saat bercerita, dapat dilihat pada analisis statistik untuk 

aspek gerak/mimik walaupun berada pada kategori kurang mampu, namun 

skor pemerolehan pada kelas yang menggunakan media shadow puppet lebih 

tinggi dibandingkan kelas yang tidak menggunakan media shadow puppet. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media 

shadow puppet berpengaruh dalam pembelajaran bercerita. Hal ini sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Surakhmad (2015:16), bahwa media dikatakan 
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berpengaruh dalam pembelajaran apabila mencapai sasaran yang diinginkan dan 

dapat memberikan perubahan terhadap hasil belajar siswa baik dari segi tujuan 

pembelajaran maupun prestasi siswa yang maksimal.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari 

(2012) dengan judul “Keefektifan Shadow Puppet Sebagai Media Bercerita Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 3 Wates Kulon Progo”. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah pembelajaran bercerita siswa kelas VII A SMP Negeri 2 

Wates dengan menggunakan Shadow Puppet sebagai media bercerita lebih efektif 

dibandingkan dengan pembelajaran bercerita tanpa menggunakan Shadow Puppet 

sebagai media bercerita. Hal ini terbukti dari hasil perbandingan uji-t pada skor 

pretest dan posttest kelompok kontrol diperoleh th sebesar 4,104 dengan db 31 

dan p sebesar 0,000, sedangkan pada kelompok eksperimen th sebesar 13,467 

dengan db 31 dan p 0,000. Dari data tersebut diketahui th kelompok eksperimen 

lebih besar dibanding kelompok kontrol, hal tersebut membuktikan media Shadow 

Puppet yang digunakan pada kelas eksperimen lebih efektif.  

Penggunaan media shadow puppet pada kemampuan bercerita ternyata 

cukup memberi dampak yang positif pada proses pembelajaran. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil penelitian ini yaitu dari hasil analisis statistik deskriptif 

maupun inferensial bahwa pemanfaatan media shadow puppet berpengaruh dan 

dapat diterapkan dalam keterampilan bercerita menggunakan alat peraga pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ma’rang Kabupaten Pangkep. Oleh karena itu, 

sebaiknya pembelajaran bercerita dilaksanakan dengan menggunakan media 



69 
 

 
 

shadow puppet, agar siswa tidak mudah jenuh dan bebas mengeksplorasi ide yang 

mereka miliki serta guru dimudahkan pula dalam mengajar. 


