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Abstrak
Pada dasarnya manusia tertarik dengan cerita. Hal ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak, tetapi juga bagi para remaja
dan orang dewasa. Melalui cerita, komunikasi yang terjadi di antara mereka menjadi hidup, hangat, menyenangkan,
dan sulit untuk dilupakan. Dalam p em belajaran bercerita, tentu nya tid ak hanya gu ru yang d itu ntu t m am p u
bercerita. Gu ru ju ga haru s bisa m end orong sisw a u ntu k berani d an m am p u bercerita d engan baik. Untu k itu ,
guru perlu mengajarkan langkah-langkah bercerita dan teknik bercerita yang baik kepada siswa. Serta yang tidak
kalah p entingnya gu ru p erlu m elibatkan sisw a d alam kegiatan bercerita d an m em berikan kesem p atan kep ad a
sisw a u ntu k bercerita d i kelas. Ketika bercerita, gu ru p erlu berd ialog d engan sisw a d an bertanya jaw ab tentang
nilai-nilai p end id ikan karakter d ari sebu ah cerita. Melalui mendongeng, siswa belajar menjadi pendengar yang
baik, mendongeng bisa meningkatkan kosa kata dan perkembangan bahasa, membantu siswa dalam menemukan
keindahan dan kekuatan kata-kata, serta meningkatkan keterampilan berbicara Selain itu, melalui mendongeng pula
siswa bisa belajar banyak karakter dari tokoh-tokoh yang diceritakan dan bisa meneladani karakter yang baik dari
tokoh-tokohnya.
Kata kunci: cerita, prosedur bercerita, teknik bercerita, pendidikan karakter

Abstract

Keywords:

A. Pendahuluan
Pada dasarnya manusia tertarik dengan cerita. Hal ini tidak hanya berlaku bagi anakanak, tetapi juga bagi para remaja dan orang dewasa. Pernyataan ini relevan dengan pendapat
Sarumpaet (2002:21) yang menyatakan bahwa cerita ad alah bagian d ari hid u p m anu sia.
Antu siasm e m anu sia p ad a narasi atau kisah sebenarnya karena kebu tu hannya (Tu d ge 1989
d alam Saru m p aet 2002). Menu ru tnya, tid ak ad a satu p u n d ari m anu sia yang tid ak bisa
m enyangku tkan kehid u p annya d engan sebu ah cerita. Kita lahir, sehat, sakit, berhasil, gagal,
sed ih, bahagia, m eninggal, d i m ana, kap an d an seteru snya sem u anya sebetu lnya ad alah
sebu ah rentetan kejad ian d an kisah yang m enarik. Cerita d ap at m em bantu m encip takan
kedekatan emosional kepada kebaikan, keluhuran, dan keindahan.
Melalui cerita, komunikasi yang terjadi di antara mereka menjadi hidup, hangat,
menyenangkan, dan sulit untuk dilupakan. Tidak bisa kita bayangkan kehidupan berjalan
tanpa sebuah penceritaan. Hal ini sepend apat dengan pernyataan Ollerenshaw (2006:30) yang
menyatakan bahwa bercerita merupakan tradisi lisan dan bentuk komunikasi yang responsif.
Bercerita atau mendongeng merupakan akar budaya yang mendalam karena telah lama
digunakan sebagai cara yang efektif untuk berkomunikasi. Senada dengan itu, Bishop d an
Kimball (2006:28-31) menjelaskan bahwa mendongeng adalah seni kuno-setua komunikasi lisan
untuk memahami dunia, dan untuk menciptakan masyarakat.
Menurut Majid (2002:28) bercerita adalah pemindahan cerita kepada penyimak atau
pendengar. Sayangnya, pendidik termasuk guru dan pustakawan sering mengabaikan bercerita
sebagai alat pengajaran dan sebagai keterampilan yang berguna bagi siswa. Sebagai guru-dan
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pustakawan, mereka dapat membantu menjadikan cerita hidup di ruang kelas dan perpustakaan
dengan melibatkan siswa dalam kegiatan mendongeng.
Bishop d an Kim ball m enekankan p entingnya gu ru melibatkan para siswa dalam
kegiatan bercerita. Salah satu alasan utamanya adalah untuk merangsang minat baca siswa. Selain
itu, mendongeng mengajarkan dan memperkuat keterampilan berbicara dan mendengarkan
mendongeng bisa meningkatkan kosa kata d an perkembangan bahasa, membantu siswa d alam
menemukan keindahan dan kekuatan kata-kata, dan juga meningkatkan keterampilan berbicara.
Akan tetap i, kenyataan d i lap angan m enu nju kkan m asih banyak orang d ew asayang
takut berbicara di depan umum. Menurut Bishop dan Kimball (2006:28-31), hal ini disebabkan
Salah satu jenis keterampilan berbicara yang bisa dilatihkan kepada anak-anak adalah
bercerita. Bercerita dapat membantu mendorong kepercayaan diri dan ketenangan seseorang
Sebuah cerita dapat menumbuhkan imajinasi siswa dan membantu mereka dalam visualisasi
mental (Baker & Greene 1977 dalam Bishop dan Kimball). Ketika anak bercerita, mereka mampu
mengekspresikan kreativitas mereka sendiri. Pendongeng dapat mengubah cerita, menambahkan
ide atau detail yang membuat mereka berkreasi. Hal ini sering disebut sebagai “membuat cerita
sendiri.” Mendongeng itu menyenangkan. Cerita bisa lucu, menegangkan, menggairahkan, dan
merangsang pemikiran.Bishop d an Kim ball (2006:28-31) m enjelaskan bahw a mendengarkan
dan bercerita, akan membantu anak terhubung dengan dan memahami diri sendiri dan orang
lain. Hal tersebut merupakan aset yang sangat berharga d alam dunia yang semakin kompleks
dan beragam.
Relevan dengan pernyataan tersebut, Walsh (dalam Sarumpaet,2002:24) menyatakan
bahw a cerita m em iliki keku atan yang hebat. Dari hasil berbagai riset, cerita m em iliki
p engem bangan p sikologis d an em osinya. Melalu i p em anfaatan cerita, anak-anak m enu nju kkan sikap yang p ositif terhad ap p elajaran m enu lis d an m em baca, d an kem am p u an m ereka
dalam kedua area itu bertambah dan bertumbuh. Bahasa lisan mereka juga lebih fasih. Melalui
p erkenalan m ereka d engan cerita, u m u m nya harga d iri m ereka ju ga m em baik, d an m ereka
sem akin gem bira d an lebih p ercaya d iri d alam hal kem am p u an m ereka u ntu k m enu lis d an
m em baca serta m engam bil bagian d alam d isku si. Beberapa manfaat cerita juga dikemukakan
cerita m enyalu rkan kebu tu han im ajinasi d an fantasi, (3) cerita m em acu kem am p u an verbal
anak, (4) cerita m erangsang m inat m enu lis anak, (5) cerita m erangsang m inat baca anak, (6)
cerita membuka cakrawala pengetahuan anak.
Dari beberap a p ernyataan tersebu t, d ap at d isim p u lkan bahw a bercerita m em u nyai
keku atan yang hebat. Keku atannya tid ak hanya u ntu k m engem bangkan p sikologi, em osi,
d an m oral anak, tetap i ju ga u ntu k m engem bangkan kem am p u an anak d alam berbahasa
karena ketika anak bercerita, kem am p u an m em baca, m enyim ak, m enu lis, d an berbicara
mereka otomatis akan berkembang.
B. Pembahasan
1. Pembelajaran Bercerita di Sekolah
Cerita atau dongeng berada pada posisi pertama dalam mendidik etika kepada anak.
Mereka cend eru ng m enyu kai d an m enikm atinya, baik d ari segi id e, im ajinasi, m au p u n
p eristiw a-p eristiw anya. Jika hal ini d ap at d ilaku kan d engan baik, m aka cerita akan m enjad i
bagian d ari seni yang d isu kai anak-anak, bahkan orang d ew asa (Majid 2002:vii). Pernyataan
Bagi anak-anak, d u d u k m anis m enyim ak p enjelasan d an nasihat m eru p akan sesu atu
yang tid ak m enyenangkan. Sebaliknya, d u d u k berlam a-lam a m enyim ak cerita atau
d ongeng ad alah aktivitas yang m engasyikkan. Oleh sebab itu , m em berikan p elajaran
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d an nasihat m elalu i cerita m em berikan efek p em u asan terhad ap kebu tu han akan
Dari sinilah tu m bu h kep entingan u ntu k m engam bil m anfaat d ari cerita d i sekolah,
p entingnya m em ilih cerita, d an bagaim ana cara m enyam p aikannya. p ad a anak.Menu ru t
Majid , ku riku lu m sekolah d alam setiap tahu n ajarannya d iharap kan bisa m enjad ikan cerita
sebagai bagian d ari m ata p elajaran bahasa yang d iajarkan kep ad a anak-anak (2002:4-5). H al
ini d isebabkan d alam cerita terd ap at id e, tu ju an, im ajinasi, bahasa, d an gaya bahasa. Unsu runsur tersebut berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak.
bercerita m eru p akan alat p end id ikan bu d i p ekerti yang p aling m u d ah d icerna anak d i
sam p ing telad an yang d ilihat anak setiap hari . Arti p entingnya cerita bagi anak tid ak d ap at
dilepaskan dari kemampuan guru dalam mentransmisikan nilai-nilai luhur kehidupan dalam
bentuk cerita atau dongeng. Sampai detik ini, bercerita masih menjadi salah satu pilihan bagi
para orang tua dan guru dalam menanamkan budi pekerti pada anak.
H al yang tid ak kalah p enting yang m em bu at cerita m em iliki arti p enting d alam
p end id ikan anak ad alah karena bercerita m em enu hi kriteria p end id ikan efektif u ntu k
m end id ik, m em bina, d an m engem bangkan m oral anak, yang hal tersebu t tid ak m u ngkin
Bercerita dapat dijadikan metode untuk
m enyam p aikan nilai-nilai yang berlaku d alam m asyarakat. Dalam cerita atau d ongeng
d ap at d itanam kan berbagai m acam nilai m oral, nilai agam a, nilai sosial, nilai bu d aya, d an
sebagainya (Marlina 2010:252).
Bercerita bisa merupakan kegiatan yang menyenangkan siswa jika bertolak dari minat
d an kebu tu han sisw a. H asil belajar (m elalu i cerita) bertahan lam a karena lebih berkesan
d an berm akna, m engem bangkan keteram p ilan berp ikir sisw a d engan p erm asalahan
yang d ihad ap i, serta m enu m bu hkan kep ekaan sosial, toleransi, kom u nikasi, d an tanggap
terhad ap gagasan atau p erasaan orang lain. Untu k bisa bercerita d engan baik, sisw a d an
gu ru p erlu m engetahu i d an m em p raktikkan langkah-langkah yang baik d alam bercerita.
mendongeng, yaitu: (1) memilah dan memilih cerita, (2) memahami isi cerita, (3) menghayati
karakter peran tokoh, dan (4) berlatih dan introspeksi.
Hal pertama yang dilakukan d alam kegiatan bercerita adalah dengan memilah dan
memilih cerita dengan memilih judul yang menarik d an mudah diingat. Studi psikolinguitsik
membuktikan bahwa judul memiliki kontribusi terhadap memori cerita. Selanjutnya, guru atau
siswa melakukan kegiatan mencari sumber sebanyak-banyaknya, mencatat dan mengurutkan
cerita-cerita tersebut dengan menggunakan kartu, memilih dongeng berdasarkan usia anak,
mempersiapkan media, mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendongeng.
Memahami cerita merupakan modal awal bagi siswa dan guru untuk bercerita.
Pemahaman itu diperoleh setelah membaca cerita. Pemahaman juga meliputi kemampuan
menangkap pesan moral, karakter tokoh, alur cerita, d an unsur cerita yang lain. Memahami
berarti mengerti dengan sebenarnya apa yang tersurat dan tersirat dalam cerita.
Membawakan cerita bukanlah suatu kegiatan yang mudah. Tidak ada seorang pun yang
tiba-tiba untuk pertama kalinya dapat bercerita dengan menakjubkan. Perlu banyak latihan untuk
karakter tokoh, siswa d an guru terlebih dahulu harus dapat menghayati sifat-sifat tokoh dan
memahami relevansi antara nama dan sifat-sifat yang dimilikinya.
Menghayati berarti mengerti dan mengandaikan diri sebagai tokoh. Menghayati karakter
tokoh membutuhkan latihan, karena hal itu mendukung penampilan guru d an siswa dalam
bercerita. Setelah memahami cerita, menghafal cerita, dan menghayati karakter tokoh-tokoh yang
akan diceritakan, guru dan dan siswa perlu berlatih cerita. Keterampilan berbahasa seseorang
tidak akan meningkat jika tidak dilatih. Untuk itu, maka untuk meningkatkan keterampilan
bercerita, seseorang perlu banyak latihan.
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d ilaku kan sisw a d an gu ru d alam p em belajaran bercerita, yaitu :(1) m em ilih cerita, (2)
menyiapkan diri untuk bercerita, (3) menambahkan barang-barang yang diperlukan, dan
(4) bercerita atau m end ongeng. Dalam memilih cerita, hal yangpaling penting adalah dengan
memilih cerita yang menarik. Pertimbangan lainnya adalah cerita tersebut sederhana dengan
alur cerita yang jelas, cerita tersebut memilliki awal, pertengahan, dan akhir yang jelas, tema cerita
jelas, jumlah pelaku cerita tidak banyak, cerita mengandung dialog, cerita menggunakan gaya
bahasa perulangan, dan cerita mengandung gaya bahasa keindahan.
Untuk menyiapkan diri bercerita, siswa dan guru hendaknya membaca kembali dua
atau tiga kali cerita yang akan diceritakan untuk memahami perwatakan pelaku-pelakunya dan
dapat menceritakannya secara urut. Selanjutnya, siswa dan gurumemilih frasa-frasa atau kalimat
yang akan diambil untuk membuat ceritanya serasa hidup, sehingga lebih menarik perhatian
pendengar, termasuk penggunaan suara yang bervariasi. Agar cerita lebih hidup, siswa dan guru
bisa menggunakan media ketika bercerita. Media yang digunakan misalnya gambar-gambar
yang ditempelkan di papan planel, boneka, dan benda-benda yang menggambarkan pelaku atau
hal-hal yang diceritakan.
Langkah terakhir setelah media sudah disiapkan yaitu siswa bercerita sesuai dengan persiapan
yang telah dilakukan. Kegiatan bercerita (mendongeng) dapat dilakukan dalam kelompokdan guru membacanya beberapa kali dan mencoba membayangkan peristiwa dan suara-suara
dari karakter tokoh yang diceritakan. Sebaiknya siswa dan guru tidak menghafal cerita secara
keseluruhan, tetapi mengembangkan kerangka karangan sehingga bisa bercerita secara runtun.
Setelah siswa dan guru memahami ceritanya , langkah selanjutnya adalah dengan membayangkan
pendengarnya kemudian berlatih bercerita berkali-kali.
Bishop d anKim ball (2006:28-31) m enyebu tkan langkah-langkah bercerita yang bisa
dilakukan guru sebagai berikut. (1) memilih cerita, (2) mempersiapkan cerita, (3) bercerita, (4)
melibatkan siswa untuk bercerita. Langkah 1-3 dari Bishop dan Kimball sudah dijelaskan oleh
p ad a langkah keem p at belu m d ijelaskan oleh m ereka, yaitu tentang p entingnya
m elibatkan sisw a u ntu k bercerita. Dalam kegiatan p em belajaran bercerita d i kelas, sisw a
p erlu d ilibatkan. Sisw a p erlu d irangsang d an d ilatih u ntu k berani berbicara. Lebih khu su s
lagi bercerita. Konkretnya, sisw a tid ak hanya p asif m enyim ak cerita d ari gu ru tetap i ju ga
siswa diajak berdialog tentang cerita dan dilatih untuk bisa menceritakan kembali cerita yang
d isam p aikan oleh gu ru . H al ini sesu ai d engan p ernyataan Mad jid (2002:5) yang m enyatakan
bahw a u saha sisw a u ntu k m enyam p aikan kem bali cerita yang telah d id engarnya d ari gu ru
atau m enjaw ab soal yang d iaju kan kep ad anya ad alah latihan u ntu k m engu ngkap kan id eid e d engan bahasanya send iri. Dalam hal ini gu ru d ap at m em p erbaiki su su nan id e d an
p enyam p aiannya, m engetahu i kem am p u an sisw a d alam m enangkap cerita, d an m u ngkin
juga memperbaiki bahasa dan gaya bahasanya.
Sep end ap at d engan hal tersebu t, d ari hasil p enelitiannya Su byantoro (2013:153)
m enem u kan bahw a d alam asp ek p enyajian cerita, sisw a m enghend aki sebelu m bercerita,
p end ongeng m em berikan gam baran d an tu ju an cerita, su ara p encerita terd engar jelas,
p enyajian cerita u ru t d an sesekali m em berikan kesem p atan bertanya jaw ab, p encerita
m eniru kan tingkah laku cerita, p encerita m enggu nakan alat p eraga, p encerita m em berikan
kesem p atan berinteraksi antara sisw a d an p encerita, p encerita m em berikan kesem p atan
berinteraksi antarsiswa.
Keterlibatan siswa dalam bercerita yang telah dikemukakan oleh Bishop dan Kimball
serta Subyantoro di atas sesuai dengan pendapat Endraswara (2003) yang menyatakan bahwa
ciri pengajar konstruktivistik adalah seorang pengajar yang dapat menerapkan sistem respons
d an analisis. Sistem p engajaran sem acam ini m enand ai p engajar d an p eserta d id ik sejajar.
Ked u anya d ap at saling m em beri d an m enerim a d alam belajar bahasa d an sastra, Strategi ini
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dan terlibat. Pengajaran sastra membuka ruang-ruang dialogis dan demokratis. Guru memberi
kesem p atan sisw a berp end ap at sesu ai d engan hasil p em ikiran tentang m ateri p engajaran
sastra. Untuk itu, guru dituntut dapat mengondisikan proses pengajaran berrlangsung timbal
balik, dan dapat menerapkan sistem respon dan analisis (dalam Riniwati 2007:2). Memberikan
u m p an balik yang p ositif ju ga m em bantu m end orong sisw a yang p em alu u ntu k berbicara
lebih banyak. Selain itu , agar sisw a term otivasi u ntu k berbicara lebih banyak ad alah d engan
m enyam p aikan kep ad a p ara sisw a bahw a m ereka selalu d inilai p ad a p raktik berbicara d i
kelas (Bahrani and Soltani 2012:26). Hal ini perlu disadari oleh guru, bahwa adanya penilaian
kinerja dalam pembelajaran berbicara membuat siswa mau berbicara. Pernyataan ini relevan
d engan tem u an d ata d i lap angan (berd asarkan w aw ancara d engan beberap a gu ru d i SMP
Su rakarta) yang m enyetu ju i p end ap at ini. Meskip u n d alam kead aan gu gu p , tid ak p ercaya
d iri, d an sam bil m enu nd u k, sisw a beru saha m em beranikan d iri u ntu k tam p il bercerita d i
d ep an kelas. Dengan sem akin banyak berlatih bercerita d i d ep an kelas, tentu nya sisw a akan
lebih percaya diri berbicara di depan umum.
H asil p enerap an sistem resp ons (tanggap an, reaksi) d an analisis (p roses p em ecahan
m asalah), serta ad anya kerja sam a antara sisw a d an gu ru d alam belajar bahasa d an sastra
akan m em bu ahkan d am p ak yang p ositif. Inilah p entingnya interaksi antara gu ru d an sisw a
dalam pembelajaran bercerita. Dengan adanya dialog dan tanya jawab tersebut, siswa merasa
dilibatkan sehingga akan meningkatkan keberanian dan keterampilannya dalam berbicara.
Guru semakin bergairah mengajar dengan menggunakan sistem respons dan analisis.
Hal tersebut menghilangkan rasa enggan siswa untuk menunjukkan kemampuan berpendapat
tentang persoalan yang bersifat apresiatif. Demikian pula dampak positif bagi siswa, mereka
sem akin m enyad ari m anfaat m ateri yang d ip elajari yaitu m engap resiasi cerita anak. Sisw a
tid ak m erasa d ibebani d engan teori-teori sastra yang haru s d ihafal d i lu ar kep ala. Pad a
kegiatan ini, gu ru d ap at m enyajikan beberap a p erm asalahan, antara lain: (1) Perm asalahan
yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita anak, bagaimana tanggapan
sisw a, m asalah sikap tokoh m enghad ap i p ersoalan hid u p ., (2) Bagaim ana sisw a m elihat
p erju angan tokoh d alam hid u p d an kehid u p an, (3) Bagaim ana p end ap at sisw a tentang
hu bu ngan vertikal m au p u n horisontal tokoh d alam cerita anak., (4) Mem u ncu lkan im ajinasi
sisw a jika m ereka m enjad i salah satu tokoh d alam cerita anak tersebu t, (5) Bagaim ana reaksi
sisw a terhad ap tokoh p rotagonis m au p u n antagonis, (6) d an Ap akah karakter tokoh d alam
cerita d ap at d ijad ikan sebagai su ri tau lad an atau tid ak (Riniw ati 2007:3).Perm asalahanp erm asalahan yang d iaju kan gu ru kep ad a sisw a, sebagai u p aya u ntu k m em p ertajam segi
afeksi sisw a berkaitan d engan p roses berap resiasi. Melalu i cerita, kejiw aan d an kep ribad ian
sisw a bisa berkem bang. Melalu i cerita p u la, sisw a ju ga belajar tentang karakter tokohtokonhnya serta bisa m em ilah d an m em ilih karakter-karakter tokoh yang m ana yang bisa
diteladani dan yang tidak. Inilah dampak positif dari pembelajaran bercerita yaitu di samping
bisa m elatih keberanian d an kefasihan sisw a d alam berbicara, m ereka ju ga belajar tentang
nilai-nilai pendidikan karakter dari sebuah cerita.
Untu k bisa bercerita d engan baik, selain sisw a d an gu ru p erlu m engetahu i d an
m em p raktikkan langkah-langkah bercerita yang baik, m ereka ju ga p erlu m engetahu i d an
m em p raktikkan teknik bercerita yang baik. Bishop d an Kim ball (2006:28-31) m enyebu tkan
teknik bercerita yang efektif. Teknik bercerita yang efektif d iu raikan beriku t ini,(1) gunakan
suara yang wajar,(2) berbicara dengan artikulasi yang jelas, bisa didengar, memperhatikan jeda,
tempo, dan nada untuk menciptakan suasana hati. (3) gunakan bahasa tubuh yang sesuai dengan
cerita, (4) menjaga kontak mata dengan pendengar , (5) bercerita secara ekspresif.
Penguasaan akan teknik bercerita seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, akan
membuat siswa terlatih untuk berbicara dengan baik dan benar. Dengan terbiasa berbicara
dengan baik dan benar, hal ini akan membantu siswa untuk bisa menuangkan perasaan, ide,
gagasan, dan pemikirannya dalam berbagai bentuk komunikasi di berbagai forum komunikasi.
Ketika manusia sudah merasa nyaman ketika berbicara di depan umum, mereka akan memunyai
kesempatan lebih banyak untuk bisa mengembangkan dirinya lebih optimal.
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C. Penutup
Pem belajaran bercerita akan m enarik jika gu ru m engu asai langkah-langkah bercerita
d an teknik bercerita yang baik. Dalam p em belajaran bercerita, tentu nya tid ak hanya gu ru
yang dituntut mampu bercerita. Namun, guru juga harus bisa mendorong siswa untuk berani
d an m am p u bercerita d engan baik. Untu k itu , gu ru p erlu m engajarkan langkah-langkah
bercerita dan teknik bercerita yang baik kepada siswa. Serta yang tidak kalah pentingnya guru
perlu melibatkan siswa dalam kegiatan bercerita dan memberikan kesempatan kepada siswa
u ntu k bercerita d i kelas. Ketika bercerita, gu ru p erlu berd ialog d engan sisw a d an bertanya
jaw ab tentang nilai-nilai p end id ikan karakter d ari sebu ah cerita. Melalu i kegiatan bercerita
d iharap kan kem am p u an berbicara sisw a akan m eningkat d anm elalu i kegiatan bercerita,
sisw a bisa m em ilah d an m em ilih karakter-karakter tokoh yang m ana yang bisa d ited ani d an
yang tidak.
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