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Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

bahan ajar ini. Bahan ajar ini dibuat dengan tujuan 

untuk membantu guru dalam proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia sehingga dapat meningkatkan 

keterampilan bercerita pada siswa di kelas II 

Sekolah Dasar. Bahan ajar ini dibuat untuk 

memudahkan guru dalam menggunakan buku cerita 

bergambar ”wordless picture book” berbasis 

karakter yang dipakai untuk meningkatkan 

keterampilan bercerita siswa. Untuk itu maka buku 

ini disusun secara lengkap dan menyajikan berbagai 

informasi yang mendukung agar guru dan siswa di 

kelas II SD dapat dengan mudah menggunakan buku 

cerita bergambar secara tepat dan benar sehingga 

pada akhirnya dapat mengembangkan keterampilan 

bercerita. 

KATA PENGANTAR 
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Dalam penyusunan bahan ajar ini tidak 

terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, 

khususnya Dr. Arifin Maksum, M. Pd, Dr. Gusti 

Yarmi, dan Dr. Ika Lestari selaku expert review. 

Akhir kata, semoga bahan ajar ini dapat membantu 

guru dalam kegiatan belajar mengajar khususnya 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, sehingga 

mampu mencapai kompetensi yang diharapkan 

sesuai Kurikulum 2006 (KTSP). Kritik dan saran 

dari pembaca penulis harapkan untuk 

penyempurnaan buku ini di masa selanjutnya. 

Selamat mencoba, semoga bermanfaat.  

 

Jakarta,  26 Juni 2018 

 

Dra. Nina Nurhasanah, M. Pd 
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DAFTAR ISI 
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Dalam proses belajar mengajar khususnya 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

membutuhkan buku pendukung untuk memudahkan 

siswa dalam belajar. Jenis-jenis buku yang ada di 

sekolah meliputi buku pelajaran atau buku teks, 

buku bacaan, buku sumber, dan buku pegangan guru 

yang biasanya mendampingi buku teks. Salah satu 

buku yang dibutuhkan oleh siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia adalah buku bacaan. 

Buku bacaan berperan sebagai pendukung 

pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Buku bacaan digunakan untuk melatih 

keterampilan berbahasa yang secara tidak langsung 

dapat meningkatkan minat baca dan memperluas 

wawasan pengetahuan. Selain itu dapat pula 

berperan sebagai perangsang untuk meningkatkan 

daya imajinasi dan daya kreativitas anak (Hadits, 

2012: 97). Buku bacaan juga diperlukan untuk 

PENDAHULUAN 
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melatih keterampilan bercerita siswa di Sekolah 

Dasar.  

Namun ketersediaan buku bacaan yang ada 

khususnya buku cerita bergambar bagi anak sangat 

terbatas. Untuk itu dibutuhkan buku bacaan yang 

dibuat agar dapat memberikan kesempatan siswa 

untuk mengembangkan keterampilan berbahasa 

khususnya dalam bercerita. Bahan ajar ini 

menggunakan buku bacaan untuk pengayaan berupa 

buku bergambar untuk anak atau diistilahkan dengan 

Wordless Picture Book  (WPB). WPB dibuat dan 

digunakan sebagai media untuk meningkatkan 

keterampilan bercerita bagi siswa kelas II Sekolah 

Dasar.  

 WPB diharapkan dapat menjadi alternatif 

buku yang disukai anak, karena penuh gambar dan 

mendorong anak untuk dapat berimajinasi dan 

bercerita sesuai dengan imajinasinya. WPB 

merupakan buku cerita bergambar yang merupakan 

media dalam menyampaikan cerita yang berisi pesan 
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moral bagi anak-anak. Menurut Rahayu buku cerita 

bergambar memuat pesan melalui ilustrasi yang 

merupakan elemen penting pada cerita, dan karakter 

dalam buku cerita bergambar dapat berupa manusia 

atau binatang (Rahayu:2013, 91).  Jadi buku cerita 

bergambar merupakan buku yang diminati anak 

karena memuat ilustrasi yang menarik dan dengan 

penokohan yang juga diminati oleh anak berupa 

orang atau binatang.   

WPB diusulkan sebagai strategi alternatif 

untuk mengatasi masalah anak dalam kemampuan 

bercerita, selain mengurangi kebergantungan anak 

dengan orang dewasa dalam bercerita. Melalui WPB 

anak dapat bercerita dengan imajinasi, kreasi, dan 

ekspresi mereka sendiri. Dengan kebebasan 

menggunakan imajinasi, kreatifitas, dan ekspresinya 

maka diasumsikan bahwa anak akan meningkat 

kemampuan berceritanya. WPB yang dipilih dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia ini berjudul 

“Kucingku”. Hal ini sesuai dengan indikator 
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pembelajaran yang ada yaitu menceritakan sebuah 

cerita tentang binatang. 

Bercerita merupakan salah satu bentuk 

keterampilan berbicara. Kegiatan bercerita memiliki 

peranan yang penting untuk melatih komunikasi 

siswa dan merupakan salah satu kompetensi dalam 

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Pembelajaran keterampilan bercerita berkaitan 

dengan pembinaan kemampuan menggunakan 

bahasa secara lisan. Menurut Nurbiana Dhieni, dkk. 

(2005: 6.3) bahwa bercerita adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang secara lisan kepada 

orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa 

yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, 

informasi atau hanya sebuah dongeng yang 

didengarkan dengan rasa menyenangkan.   

Metode bercerita merupakan salah satu 

pemberian pengalaman belajar dengan cara bertutur 

kata dalam penyampaian tentang perbuatan atau 

suatu kejadian yang ada dalam sebuah cerita dengan 
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tujuan membagikan pengalaman dan pengetahuan 

kepada orang lain (Rahayu, 2013; Nurgiyantoro; 

2010; Sudarmadji; 2010). Keterampilan bercerita 

dengan media pembelajaran yang digunakan untuk 

bercerita berupa WPB (Rasyid, 2009; Nurgiyantoro, 

2010; Halida, 2011) terdiri dari pertama, aspek 

bahasa berkaitan dengan ketepatan pilihan kata dan 

ketepatan kalimat. Ketepatan pilihan kata berkaitan 

dengan kata yang dipilih mudah dimengerti oleh 

pendengar, sedangkan ketepatan kalimat berkaitan 

dengan bercerita menggunakan kalimat yang terdiri 

dari 6 – 8 kata perkalimat dan anak mampu membuat 

kalimat sederhana dengan struktur lengkap seperti 

subjek, predikat, dan keterangan. 

Kedua, aspek nonbahasa meliputi 

keberanian dan kelancaran. Keberanian berkaitan 

dengan tidak takut untuk bercerita di depan kelas 

dan bercerita dengan pandangan tertuju pada 

temannya. Lalu, kelancaran meliputi bercerita tidak 

8 



tersendat-sendat dan tidak mengeluarkan bunyi-

bunyi penyela misal ‘eee’ atau ‘hmmm’. 

Ketiga, aspek isi pembicaraan dilihat dari 

rangsang gambar meliputi  kesesuaian cerita dengan 

gambar, ketepatan logika urutan cerita 

(menceritakan awal, inti, dan akhir cerita dengan 

runtut), dan ketepatan makna keseluruhan cerita.  

Di samping buku cerita ini digunakan guru 

dan siswa untuk meningkatkan keterampilan 

bercerita juga memuat isi pesan moral yang penting 

untuk dikenalkan dan ditanam sejak dini kepada 

siswa di Sekolah Dasar, yaitu nilai kasih sayang dan 

peduli kepada binatang sebagai mahluk Tuhan. 

Sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mengenal 

tentang binatang sesuai pengalaman yang dialami 

siswa. 
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Buku cerita anak bergambar tanpa kata atau 

Wordless Picture Book (WPB) ini dibuat untuk 

menjawab kebutuhan akan buku bacaan bagi anak 

dalam mengembangkan imajinasi dan kreatifitasnya 

saat bercerita. Berdasarkan hasil observasi peneliti 

ke toko buku terkenal bulan Juni 2013 tidak 

menemukan buku bergambar tanpa kata berasal dari 

Indonesia. Buku anak yang ada misalnya seperti 

Sains Fiksi untuk Balita, Cerita Rakyat Tradisional, 

Kereta Thomas yang semuanya merupakan jenis 

buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar 

seperti tersebut di atas membuat anak-anak sangat 

bergantung pada kehadiran orang dewasa untuk 

membacakan buku dan tidak bebas dalam 

mengekspresikan pikirannya yang diambil dari 

gambar. 

WPB diusulkan sebagai strategi alternatif 

untuk mengatasi masalah anak dalam kemampuan 

WPB (Wordless Picture Book) 
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bercerita, selain mengurangi kebergantungan anak 

dengan orang dewasa dalam bercerita. Dengan WPD 

anak dapat bercerita dengan imajinasi, kreasi, dan 

ekspresi mereka sendiri. Dengan kebebasan 

menggunakan imajinasi, kreatifitas, dan ekspresinya 

maka diasumsikan bahwa anak akan meningkat 

kemampuan berceritanya. 

Untuk guru beserta siswa yang 

menggunakan buku ini sedapatnya mampu 

memahami keunikannya. WPB merupakan buku 

cerita bergambar yang merupakan media dalam 

menyampaikan cerita yang berisi pesan moral bagi 

anak-anak. Menurut Rahayu buku cerita bergambar 

memuat pesan melalui ilustrasi yang merupakan 

elemen penting pada cerita, dan karakter dalam buku 

cerita bergambar dapat berupa manusia atau 

binatang (Rahayu:2013, 91).  Jadi buku cerita 

bergambar ini merupakan buku yang diminati anak 

karena memuat ilustrasi yang menarik dan dengan 
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penokohan yang juga diminati oleh anak berupa 

orang atau binatang.    

Adapun yang dimaksud dengan Wordless 

Picture Book adalah buku yang tidak memuat 

sepatah katapun di dalamnya dan  "murni" 

merupakan buku-buku bergambar (Hillman, 1995).  

Buku yang  tak memuat sepatah katapun, sehingga  

dikatakan sebagai   “gambar hidup”(Lukens, 1999). 

Juga termasuk ke dalam kategori buku-buku yang 

tak memuat sepatah katapun dalam bukunya,  

memuat  teks yang sangat minimal (Mary Renck 

Jalongo, Denise Dragich, Natalie K. Conrad, and 

Ann Zhang: 2002, 167). Jadi Wordless Picture Book 

meruapakan buku cerita anak bergambar yang tidak 

memuat kata-kata atau kalaupun ada hanya 

sedikit/minim. Oleh karena itu kekuatan buku ini 

adalah di dalam penampilan gambar-gambar atau 

ilustrasi yang menarik dan mengandung cerita yang 

mudah dipahami dan menarik dengan menampilkan 
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penokohan melalui binatang atau orang,  serta 

memuat pesan moral tertentu. 

 

Adapun karakteristik umum WPB antara lain 

menurut Nurgiyantoro (2005: 149-150):  

1. Kaya dengan gambar dan penuh detil sehingga 

memaksa pembaca untuk mengamatinya secara 

lebih hati-hati setiap kali membaca.  

2. Menggunakan gambar aksi untuk 

mengembangkan karakter.  

3. Menampilkan tema yang menarik atau yang 

mampu membangkitkan rasa ingin tahu 

pembaca. 

4. Latar menjadi bagian alur cerita, dan ilustrasi 

diberikan secara detail sehingga dapat 

memberikan gambaran tempat yang mudah 

dikenali dan memungkinkan pembaca untuk 

masuk ke dalam cerita.  

5. Menghadirkan visi tentang dunia secara lebih 

luas, mengundang petualangan, dan 
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mempergunakan imajinasi merupakan bagian 

dari kehidupan yang normal.  

6. Biasanya mempunyai dampak emosional yang 

kuat terhadap pembaca, mengesankan, dan 

membuatnya tetap memikirkannya.  

7. Sebagian di antara WPB memberikan dampak 

imajinatif yang berbeda kepada pembaca karena 

sengaja dikreasikan dengan alasan tertentu 

 

 

. 

A. Bagi Guru:  

Untuk menambah bahan ajar atau media 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengasah keterampilan bercerita, memilih buku 

bacaan yang tepat, dan membantu dalam 

menumbuhkan motivasi siswa dalam 

mengembangkan kreativitas serta imajinasi dalam 

bercerita. 

 

MANFAAT BUKU 
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B. Bagi Siswa:  

Dapat memberikan alternatif bahan bacaan 

nonteks yang berbeda dari buku cerita anak lainnya, 

membuat lebih berimajinasi dan kreatif dalam 

mengungkapkan gagasan dengan gambar yang 

bercerita, mendorong dalam bercerita, serta 

mengurangi ketergantungan pada kehadiran orang 

dewasa untuk membacakan  

 

 

cerita.  

 

 

1. Sebelum memulai pembelajaran, guru 

sebaiknya memberi motivasi kepada siswa 

untuk menyenangi kegiatan bercerita. 

2. Informasikan dan beri petunjuk kepada siswa 

menggunakan buku cerita bergambar “wordless 

picture book”.  

3. Buatlah kelompok dengan berpasangan 

PETUNJUK  PENGGUNAAN BUKU 

Bagi Guru 
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4. Bagikan buku cerita bergambar “wordless 

picture book” kepada siswa. Setiap  pasangan 

mendapatkan satu buku. 

5. Tugaskanlah siswa untuk melihat-lihat terlebih 

dahulu gambar yang ada di buku. 

6. Berikan waktu untuk masing-masing saling 

bercerita dengan pasangannya.  

7. Bimbinglah siswa dalam melakukan kegiatan 

bercerita baik individu maupun berpasangan. 

8. Bimbinglah siswa yang mengalami kesulitan 

dalam memahami isi cerita di dalam buku. 

9. Catatlah kemajuan setiap siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, khususnya dalam 

kemampuan bercerita.  

10. Buatlah refleksi di akhir kegiatan. 

 

 

 

1. Siswa dibagi dalam kelompok secara 

berpasangan. 

2. Siswa dalam kelompok mendapatkan satu buku 

“wordless picture book” yang diamati bersama-

sama dengan pasangannya. 

3. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

cara penggunaan buku.  

Bagi Siswa 

16 



4. Bukalah buku cerita bergambar “wordless 

picture book” masing-masing dalam kelomopk. 

5. Siswa mengamati gambar dalam buku yang 

memuat sebuah cerita dengan pasangannya 

bersama-sama. 

6. Siswa membaca gambar dalam buku cerita 

bergambar “wordless picture book” dengan 

tenang dan gembira. 

7. Siswa menceritakan apa yang dilihat  dalam 

gambar yang ada di buku sesuai  dengan 

keinginanmu secara bergantian dengan 

pasangannya. 
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Pemetaan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar 

(KD), dan Indikator 

6.Berbicara 

Mengungkapkan 

secara lisan beberapa 

infromasi dengan 

mendeskripsikan 

benda dan bercerita 

6.1 Mendeskripsikan 

tumbuhan atau 

binatang  di sekitar 

sesuai ciri-cirinya 

dengan menggunakan 

kalimat yang mudah 

dipahami orang lain. 

SK KD 

Kegiatan Belajar 

• Memperhatikan gambar hewan. 

• Mendeskripsikan ciri-ciri hewan tersebut. 

• Mendeskripsikan ciri-ciri hewan yang pernah dilihatnya. 

Indikator: 

Menceritakan sebuah cerita tentang binatang. 
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No. Aspek yang 

Dinilai 

Rincian 

Kemampuan 

Nilai 

1. Isi Cerita Isi sesuai dan 

relevan dengan tema 

yang dibahas. 

3 

Isi kurang sesuai 

dan relevan dengan 

tema yang dibahas. 

2 

Isi tidak sesuai dan 

relevan dengan tema 

yang dibahas. 

1 

2. Organisasi 

penyampaian 

cerita 

Cerita disampaikan 

dengan sistematis. 

3 

Cerita disampaikan 

dengan kurang 

sistematis. 

2 

Cerita disampaikan 

dengan tidak 

sistematis. 

1 

LEMBAR PENILAIAN  

KETERAMPILAN BERCERITA 
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3. Penggunaan bahasa yang baik dan benar 

a.    Susunan 

kalimat  

Kalimat yang 

digunakan sesuai 

dengan gramatikal. 

3 

Kalimat yang 

digunakan kurang 

sesuai dengan 

gramatikal. 

2 

Kalimat yang 

digunakan tidak sesuai 

dengan gramatikal. 

1 

b.    Pilihan 

kata  

Diksi atau pilihan kata 

tepat  
3 

Diksi atau pilihan kata 

kurang tepat  
2 

Diksi atau pilihan kata 

tidak tepat  
1 

c.     Pelafalan  

Pelafalan yang 

digunakan tepat  
3 

Pelafalan diksi yang 

digunakan kurang 

tepat 

2 

Inovasi 

Tepat dalam 

penggunaan intonasi 
3 

Kurang tepat dalam 

penggunaan intonasi. 
2 

Tidak tepat dalam 

penggunaan intonasi. 
1 
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CONTOH ISI BUKU 

21 



 

 

 

Berilah tanda centang (V) pada kolom yang 

sesuai dengan pendapatmu! 

 

No Pernyataan Setuju Tidak 

Setuju 

1.  Saya suka dengan isi cerita 

yang ada di buku cerita. 

  

2. Isi ceritanya menarik   

3.  Buku ceritanya menarik   

4.  Buku ceritanya berisi cerita 

yang menarik. 

  

5. Gambar-gambar dalam 

buku ceritanya menarik. 

  

6. Warna dalam gambar 

menarik 

  

7. Tokoh dalam ceritanya 

menarik 

  

8. Isi ceritanya memuat pesan 

tentang kasih sayang dan 

peduli kepada binatang. 

  

9. Saya menjadi lebih berani 

untuk bercerita setelah 

membaca buku ini. 

  

10.  Saya mejadi lebih senang 

bercerita setelah membaca 

buku ini. 

  

 

  

REFLEKSI 
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Bahan ajar ini merupakan salah satu 

alternatif  yang dapat digunakan guru sebagai 

penunjang untuk meningkatkan keterampilan 

bercerita siswa kelas II Sekolah Dasar dengan 

menggunakan buku cerita bergambar “Wordless 

Picture Book (WPB) dengan judul “Kucingku”.  

Dengan keunikan dan kemenarikan buku ini yang 

belum banyak ditemukan di Indonesia, maka penulis 

harapkan buku ini dapat menjadi buku yang menarik 

bagi siswa untuk membacanya dan memberikan 

kebebasannya dalam berimajinasi yang dibutuhkan 

dalam mengembangkan keterampilan bercerita. 

Bahan ajar ini semoga dapat dimanfaatkan 

sebaik-baiknya oleh guru sehingga tujuan untuk 

meningkatkan keterampilan bercerita siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia dapat tercapai 

secara optimal.  

PENUTUP 
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Akhir kata penulis menyadari bahwa bahan 

ajar ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan berbagai masukan ataupun 

kritikan guna penyempurnaan bahan ajar ini.  
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