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Abstrak. Pengantar Pendidikan merupakan matakuliah wajib yang tergabung dalam 
kelompok matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK). Matakuliah ini disajikan 
pada semester I (saru), dengan demikian mahasiswa yang menempuh matakuliah ini 
adalah mahasiswa baru, yaitu mahasiswa yang secara notabene adalah mereka yang 
baru beradaptasi dengan kehidupan perkuliahan, sehingga perlu dilatih untuk 
berkomunikasi secara efektir. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan upaya 
penulis (bersama tim dosen lesson study) dalam rangka melatih kemampuan 
berkomunikasi mahasiswa peserta matakuliah Pengantar Pendidikan melalui 
penerapan model pembelajaran Telling Slory. Metode penelitian yang digunakan 
dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, untuk 
memaparkan langkah-Iangkah penerapan model pembelajaran Telling Story dalam 
bentuk kegiatan lesson s/lldy di jurusan Ekonomi Pembangunan FE UM. 
Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa penerapan model Telling 
StOlY dapat melatih kemampuan berkomunikasi mahasiswa dalam kegiatan 
pembelajaran matakuliah Pengantar Pendidikan. Saran; dalam penerapan model 
Telling Story hendaknya mengoplimalkan penggunaan media pembelajaran yang 
beranekaragam. 

Kata Kunci: model pembelajaran, telling story, kemampuan berkomunikasi, lesson 
study 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran (sebagaimana dikemukakan oleh Degeng, 1997:5) adalah upaya yang 

dilakukan oleh dosen untuk membelajarkan mahasiswa, atau dengan kata lain pembelajaran 

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dosen yang bertujuan agar mahasiswa 

benar-benar dapat beJajar. Dalam konteks ini, agar mahasiswa benar-benar dapat belajar, 

maka mereka harus dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, tidak 

dalam pembelajaran matakuliah Pengantar Pendidikan. 

Pengantar Pendidikan merupakan salah satu matakuliah universiter. Matakuliah ini 

termasuk dalam kelompok matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) wajib, dengan 

bobot 3 sks/3 js. Matakuliah ini mengkaji tentang hakikat manusia dan pengembangannya 

serta hakikat pendidikan dan pengembangannya (termasuk di dalamnya berisi 

landasan, asas, dan aliran-aJiran pendidikan, serta Sistem Pendidikan Nasional). 
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ang tindak mendidik atau pola asuh anak secara otomatis meJekat pada masing-masing 

ponen pendidikan yang telah disebutkan tersebut. Dengan demikian, pembdajaran 

atakuliah Pengantar Pendidikan seyogianya tidak hanya mencakup materi-materi dalam 

taran teoretis keilmuan Pendidikan saja, tetapi hendaknya Juga mencakup kawas:::n 

implementasi dari komponen-komponen pendidikan tersebut. 

Matakuliah Pengantar Pendidikan disajikan pada semester I (satu), dengan demikian 

mahasiswa yang menempuh matakuliah ini adalah mahasiswa baru, yaitu mahasiswa yang 

secara notabene adalah mereka-mereka yang baru beradaptasi dengan kehidupan perkuliahan, 

sehingga mereka perlu dilatih untuk berkomunikasi secara efektif, baik komunikasi secara 

lisan maupun tertulis. Telling story dipilih sebagai salah satu model pembelajaran yang 

digunakan untuk melatih kemampuan berkomunikasi mahasiswa di kelas Pengantar 

Pendidikan tersebut karena dengan model pembelajaran ini mahasiswa dituntut untuk 

membaca cerita (tentang tindak mendidik dan/atau pola asuh dalam keluarga), kemudian 

menceritakan kembali cerita tersebut secara tertulis dan lisan, disertai dengan anal isis yang 

mendalam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tulisan ini bertujuan 

untuk memaparkan upaya penulis (bersama tim dosen lesson study) dalam rangka melatih 

kemampuan berkomunikasi mahasiswa peserta matakuliah Pengantar Pendidikan di kelas 

yang diajar oleh penulis (yaitu offering 55 angkatan 2014) meJalui penerapan model 

pembelajaran telling story. 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus, untuk memaparkan langkah-Iangkah penerapan model pembelajaran 

telling story dalam bentuk kegiatan lesson study di jurusan Ekonomi Pembangunan FE UM. 

Adapun yang dijadikan sebagai subjek penelitian yaitu mahasiswa offering 55 angkatan 2014, 

dalam hal ini pengamatan difokuskan pada berbagai aktivitas mereka saat mengikuti kegiatan 

pembelajaran matakuliah Pengantar Pendidikan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

observasi dan studi dokumentasi. Untuk keperluan tulisan ini, instrumen yang dimanfaatkan 

adalah berbagai dokumentasi yang telah dihasilkan melalui kegiatan lesson study. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif menggunakan siklus model 

inter~ktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan, seperti yang digambarkan pada bagan di bawah ini: 
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Pengum pulan Penyajian 

Data Data 

Reduksi
 

Data
 

Penarikan 

Kesimpulan 

dan Verifikasi 

Gambar 1 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif 
(Sumber: Miles & Huberman, 1992:20) 

Adapun pelaksanaan kegiatan lesson study di jurusan Ekonomi Pembangunan ini telah 

dirancang dan dilaksanakan dalam 4 siklus, dimana dalam setiap siklusnya yang menjadi 

dosen model adalah penulis sendiri dengan dibantu beberapa rekan dosen sebagai observer. 

Setiap siklus terdiri dari tahap plan, do, dan see. Kegiatan plan dilakukan secara bersama

sarna antara dosen model dan observer, dimana da\am kegiatan ini disusun RPP dan jadwal 

pelaksanaan Open Class. Kegiatan do dan see merupakan kegiatan pembelajaran itu sendiri, 

dimana kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan secara kolaborasi antara dosen model 

dengan observer. Dosen model bertindak sebagai pelaksana pembelajaran, sedangkan 

observer bertugas mengamati jalannya kegiatan pembelajaran. Dalam setiap siklus terse but 

seJalu diakhiri dengan kegiatan refleksi dan sekaligus mengembangkan plan untuk siklus 

beri kutnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsep Dasar Model Pem belajaran Telling Story 

Istilah telling story secara harfiah berarti menuturkan cerita. Istilah ini senng 

digunakan sebagai salah satu ajang lomba di bidang Bahasa, yang biasanya peserta lomba 

akan din ilai berdasarkan kepiawaiannya da lam bercerita. Kegiatan bercerita terlihat 

sederhana, namun tidak semua orang bisa bercerita. Selain dituntut untuk memiliki 

kemampuan berbicara yang bagus, si pencerita juga dituntut untuk banyak membaca, 

memperkaya wawasan tentang materi cerita, memparafrase, dan mengomunikasikan isi cerita 
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ersebut sehingga dapat diterima dengan mudah oleh si pendengar. Dengan demikian, 

egiatan bercerita merupakan kegiatan yang sangat kompleks karena melibatkan banyak 

keterampilan yang mendukungnya. 

Berdas~rkan kompleksitas dari kegiatan telling story, penulis mencoba menggunakan 

istilah tersebut sebagai model pembelajaran. Merujuk buku Models of Teaching karya Joyce 

& Weil (1986), bahwa setiap model pembelajaran harus memiliki 5 unsur yaitu a) sintaks, b) 

sistem sosial, c) prinsip reaksi, d) sistem pendukung, e) dampak instruksional dan dampak 

pengiring. ModeJ pembelajaran telling story dikembangkan secara lengkap berdasarkan 

kelima unsur pembentuk model tersebut. 

Unsur pertama adalah sintaks. Sintaks adalah langkah-Iangkah/tahap-tahap yang harus 

dilaksanakan jika seseorang ingin menerapkan model telling story dalam kegiatan 

pembelajaran. Adapun sintaks dari model telling story yang dikembangkan untuk matakuliah 

Pengantar Pendidikan adalah sebagai berikut: 

Tahap 1: Pra Kondisi 

I.	 Menjelaskan prosedur pembelajaran dengan model telling story 

2.	 Membentuk kelompok, masing-masing kelompok beranggot,akan 2 orang mahasiswa 

3.	 Membagikan naskah cerita kepada masing-masing kelompok, di mana naskah tersebut 

diambil dari buku kumpulan cerita otobiografi yang berjudul "Perjalanan Anak Bangsa". 

Buku ini memuat cerita tentang tindak mendidik atau pola asuh dalam keluarga. Masing

masing kelompok mendapat bagian cerita dengan juduJ yang berbeda. 

4.	 Memberi tugas kepada masing-masing kelompok agar membaca naskah cerita yang 

mereka peroleh, kemudian mereka harus menceritakannya kembali secara tertulis. Tugas 

ini harus dikerjakan di luar kegiatan pembelajaran di kelas. 

Tahap 2: Telling Story 

I.	 Masing-masing kelompok secara bergantian melakukan telling story atau menuturkan 

cerita yang telah dibacanya di depan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Selain menuturkan 

cerita, dalam tahap ini keJompok penyaji juga dituntut untuk menyampaikan analisis yang 

berupa pendapat mereka tentang pola asuh atau tindak mendidik yang ada dalam cerita. 

2.	 Memberikan kesempatan kepada mahasiswa pendengar untuk menanggapi kelompok 

penyaji, tanggapan bisa berupa pertanyaan, kritik ataupun saran. 

3.	 Kelompok penyaji menjawab pertanyaan dari pendengar atau menanggapi kritik dan saran 

dari pendengar. 
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Tahap 3: Evaluasi 

1.	 Untllk mengetahlli tingkat penguasaan. mahasiswa, dasen memberikan beberapa 

pertanyaan yang relevan dengan isi cerita. Pertanyaan tersebut dikemukakan secara lisan 

kepada seluruh mahasiswa. 

2.	 Dosen membeiikan penguatan atas keterkaitan cerita dengan rnateri yang telah dipelajari 

oleh mahasiswa (secara garis besarnya saja), terutama materi tentang tindak mendidik atau 

pola asuh dalam keluarga. 

Unsur kedua yang harus ada dalam pengembangan model pembelajaran adalah sistem 

sosial. S"lstem sosial adalah situasi atau suasana, dan norma yang berlaku dalam fnodel 

terse but. Model telling story ini diorganisasikan secara terstruktur sedang, dimana dosen 

mengambil inisiatif menetapkan urutan dan membimbing mekanisme interaksi belajar, namun 

mahasiswa tetap memiliki kebebasan dalam mempelajari materi, berdiskusi, dan menuturkan 

cerita kepada mahasiswa yang lain. 

Unsur ketiga dalam pengembangan model telling story ini adalah prinsip reaksi. 

Prinsip reaksi adalah pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana seharusnya dosen 

melihat dan memperlakukan para mahasiswa, termasuk bagaimana seharusnya dosen 

memberikan respons terhadap mereka. Prinsip ini memberi petunjuk bagaimana seharusnya 

dosen menggunakan aturan permainan yang berlaku pada setiap model. Prinsip reaksi dalam 

model telling story ini akan diuraikan sebagai berikut: di dalam kegiatan pembelajaran yang 

menggunakan model telling story, dosen lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator, 

sehingga dalam kerangka ini dosen seyogianya membimbing dan memberi dorongan kepada 

mahasiswa untuk melakukan interaksi di antara mereka. Selain itu, dosen juga harus 

memberikan suasana kebebasan intelektual selarna proses diskusi dan kegiatan telling story 

berlangsung. 

Unsur keempat yaitu sistem pendukung. Sistem pendukung adalah semua sarana, 

bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan model tersebut. Sistem pendukung dalam 

model telling story ini meliputi I) buku yang berisi materi cerita; 2) sarana pendukung 

lainnya, misal kursi, meja, kertas, alat tulis. ren~taan kursi dan meja harus disesuaikan 

dengan kebutuhan, misalnya diatur setengah lingkaran atau membentuk huruf U. Jika kegiatan 

telling story dilakukan dengan lesehan, maka tidak perlu sarana pendukung yang berupa kursi 

dan meja. 

Unsur kelima yaitu dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak 

instruksional adalah hasi I belajar yang dicapai Jangsung dengan cara mengarahkan mahasiswa 

pada tlljuan yang diharapkan. Dampak pengiring adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan 
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oleh proses pembelajaran sebagai akibat tereiptanya suasana belajar, tanpa pengarahan 

langsung dari dosen. Dampak instruksional dalam model telling story ini yaitu penguasaan 

materi oleh mahasiswa, sedangkan dampak pengiringnya yaitu meningkatkan kerjasama di 

antara para mahasiswa, meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar mahasiswa, dan 

meningkatkan kemandirian atau otonomi dalam belajar. 

Model pembelajaran telling story memberikan kesempatan seluas-Iuasnya kepada 

mahasiswa agar mengembangkan potensi diri, dalam hal ini dosen tidak bersifat menggurui, 

tidak banyak berbieara danlatau eeramah, dosen hendaknya mengupayakan agar mahasiswa 

mampu menemukan alternatif-alternatifuntuk mengembangkan kepribadian mereka. 

Penerapan Model Pembelajaran Telling Story melalui Kerangka Lesson Study untuk 

Melatih Kemampuan Berkomunikasi Mahasiswa dalam Matakuliah Pengantar 

Pendidikan 

Model pembelaj.aran telling story (seperti yang telah diuraikan di atas), selanjutnya 

diterapkan oleh penulis dalam kegiatan pembelajaran matakuliah Pengantar Pendidikan yang 

bertujuan untuk melatih kemampuan berkomunikasi mahasiswa. Model pembelajaran telling 

story ini diterapkan dalam bentuk kegiatan lesson study di jurusan Ekonomi Pembangunan FE 

UM. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 4 siklus, yang berlangsung dari pertengahan 

Oktober hingga awal November 2014. Adapun yang bertindak sebagai dosen model adalah 

penulis sendiri dengan dibantu oleh beberapa rekan dosen sebagai observer. 

Proses pelaksanaan lesson study di jurusan Ekonomi Pembangunan FE UM diawali 

dengan kegiatan Workshop Persiapan Pelaksanaan Lesson Study yang berlangsung pada hari 

Jumat, tanggal 29 Agustus 2014. Kegiatan tersebut sekaligus merupakan kegiatan plan yang 

pertama, yang mereneanakan seeara garis besar pelaksanaan keempat siklus. Dalam workshop 

tersebut tim kami mereneanakan kegiatan open class akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 

ke 1-3 untuk matakuliah Kemampuan Dasar Mengajar offering M angkatan 2013, namun 

dalam pe1aksanaannya, kegiatan lesson study di jurusan Ekonomi Pembangunan tidak bisa 

di1aksan~kall sesuai dengan reneana tersebut, .karena terbentur pada jadwaI pelaksanaan 

kegiatan akademik lain yang mayoritas juga dilaksanakan pada hari Kamis di jam yang sarna, 

sehingga susah meneari titik temu antara dosen model dan observer untuk melaksanakan 

kegiatan open class di hari Kamis. Oleh karena itu maka disusun plan ulang. Berbagai 

kendala (terutama terkait jadwal pelaksanaan open class) kembali muneul, dan yang selalu 

menjadi kendala utama adalah susah meneari titik temu antara dosen model dan observer 

untuk menentukan waktu yang coeok dalam melakukan kegiatan open class. Hal terse but 
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dipicu karena terlalu padatnya kegiatan akademik yang harus dituntaskan dalam semester 

gasal ini. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya diputuskan kegiatan open class 

akan dilaksanakan setiap hari Selasa jam ke 4-6 llntuk matakuliah pengantar pendidikan 

offering SS dengan konsekllensi dalam setiap Open Class dimungkinkan ada pergantian 

observer. 

Berdasarkan hasil plan kedua tersebut dapat dilaksanakan kegiatan Open Class 

sebagai berikut: pada siklus pertama, kegiatan do dan see dilaksanakan pada tanggal 14 

Oktober 2014 dengan observer Dr. Hj. Sri Umj Mintarti W, S.E., M.P., Ak; Dr. H. Agung 

Haryono;S.E., M.P.Ak.; Drs. Prih Hardinto, M.Si; dan Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si.J>ada 

sikJus pertama ini ada 2 buah cerita yang dibahas yaitu cerita yang berjudul "Asuhan Tiga 

Zaman" dan "Dari Asuhan Nenek hingga Ayah Belanda". Hasil refleksi kegiatan Open Class 

pertama adalah sebagai berikut. 

•	 Secara umllm kegiatan pembelajaran berlangsung aktif, sebagian besar mahasiswa terlibat 

dalam kegiatan tanya-jawab, mahasiswa pendengar antusias menanggapi dan bertanya 

tentang isi cerita kepada kelompok penyaj i, namun masih ada 1-2 orang mahasiswa yang 

ramai sendiri, kurang memperhatikan. Mahasiswa tersebut duduk di deretan belakang 

sebelah kanan. 

•	 Alternatif solusi yang ditawarkan untuk mengatasi mahasiswa yang kurang mem

perhatikan adalah dengan memberikan pertanyaan tentang isi cerita kepada mahasiswa 

tersebut. 

•	 Interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, serta antara 

mahasiswa dengan media pembelajaran berjalan dengan baik, namun penggunaan media 

pembelajaran masih perlu dioptimalkan lagi dalam hal penganekaragamannya. 

•	 Pelajaran berharga yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran hari ini 

adalah pembelajaran dengan model telling story menyenangkan dan dapat melibatkan 

mahasiswa aktif dalam pembelajaran. 

•	 Penataan tempat dudllk juga mempunyai peran dalam pencapalan hasil pembelajaran. 

Agar perilaku mahasiswa bisa terkontrol, disarankan untllk menata tempat duduk 

membentuk huruf U. 

Pada siklus kedua, kegiatan do dan see dilaksanakan pada tanggaJ 21 Oktober 2014 

dengan observer Dr. Hj. Sri Umi Mintarti W, S.E., M.P.Ak; Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si; 

Drs. Prih Hardinto, M.Si; dan Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si. Pada siklus kedua ini ada 2 buah 

cerita yang dibahas yaitu cerita yang berjudul "Pendewasaan di Pulau Buru" dan "Anak 

Orang Sam in". Hasil refleksi kegiatan open class kedua adaJah sebagai berikut. 
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•	 Secara urn urn kegiatan pembelajaran berJangsung aktif, sebagian besar mahasiswa terlibat 

dalam kegiatan tanya-jawab, mahasiswa pendengar antusias menanggapi dan bertanya 

tentang isi cerita kepada kelompok penyaji, namun masih ada 1-2 orang mahasiswa yang 

ramai sendiri, kurang memperhatikan. Mahasiswa tersebut duduk di pojok kiri. 

•	 Meskipun tempat duduk telah diatur membentuk huruf U, tapi tetap saja ada mahasiswa 

yang ramai, kurang fokus. 

Pada siklus ketiga, kegiatan do dan see diJaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2014 

dengan observer Dr. Hj. Farida Rahmawati, S.E., M.E.; Dr. Grisvia Agustin, S.E., M.Sc; Drs. 

H. Achmad Ali Wafa, M.Pd; dan Dr. Hadi Surnarsono, S.T., M.Si. Pada siklus ketiga ada 2 

buah cerita yang dibahas yaitu cerita yang berjudul "Bila Ibunda Membesarkan" serta "Darah 

dan Hukum: Pribumi Bukan Warga Negara". Hasil refleksi pada siklus ketiga ini secara 

umum juga masih sarna dengan hasil refleksi siklus I dan 2. Pada pelaksanaan siklus ketiga 

ini penataan tempat duduk kembali seperti siklus pertama (klasikal, tidak membentuk hllruf 

U), hal ini disebabkan karena ada masalah teknis (AC ruang bocor) sehingga tidak 

memungkinkan menata tempat duduk di bawah AC yang bocor tersebllt. 

Pada siklus keempat, kegiatan do dan see dilaksanakan pada tanggal 4 November 2014 

dengan observer Dr. Hj. Farida Rahmawati, S.E., M.E.; Dr. Grisvia Agustin, S.E., M.Sc; Drs. 

H. Achmad Ali Wafa, M.Pd; dan Dr. H. Agung Haryono, S.E., M.P.Ak. Pada sikilis keempat 

ini juga sarna dengan siklus-siklus sebelumnya yaitu membahas 2 buah cerita, cerita kali ini 

berjudul "Aku Tak Ingin Sekadar Ganti Nama" dan "Aku Tetap Seorang Melayu". Hasil 

refleksi pada siklus 4 ini secara umum juga sarna dengan siklus-siklus sebelumnya, namun 

sempat terjadi kegaduhan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegaduhan ini 

disebabkan oleh salah seorang mahasiswa penyaji yang gagal dalam bercerita (kalimatnya 

kurang jelas, penyampaiannya terbata-bata). Hal ini mengakibatkan mahasiswa pendengar 

secara serempak tertawa dan memprotes mahasiswa penyaji tersebut. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

•	 Penerapan model telling story dapat melatih kemampuan berkomunikasi mahasiswa dalam 

kegiatan pembelajaran matakuliah Pengantar Pendidikan. 

•	 Disarankan agar dalam penerapan model telling story hendaknya dapat dioptimalkan 

penggunaan media pembelajaran yang beraneka ragam. 
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