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Abstract: Community service activities aim to "Teacher Assistance Program in the Use of Teaching 

Materials in the form of a Wordless Picture Book to Introduce the Character Value of Elementary 

School Students in Ciputat District Tangerang". This is felt necessary because the development of 

literacy and character in schools has not been effectively carried out. In line with the government 

program through the Strengthening Character Education program, it is emphasized the need for efforts 

to develop students' character in the learning process to prepare themselves for the golden generation 

era of 2045. With strong character, students are expected to be ready to face competition and global 

interaction in the international community . One of them by using teaching materials in the form of 

children's story books "Wordless Picture Book". The mentoring activity aims to provide information 

about the use of teaching materials in the form of children's story books "Wordless Picture Book" to 

introduce character values in an effort to implement the Literacy and Strengthening Character 

Education program for Elementary School students in Ciputat District, Tangerang. This activity can 

increase teacher competency so that it is more professional, especially in the effort to succeed in the 

literacy and Strengthening Character Education program. The method used in the form of lectures, 

questions and answers, discussions, and assignments. Participants in the activity can create a learning 

model by using teaching materials in the form of children's Wordless Picture Book books to develop 

positive character of students at the elementary school level. 
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Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat  bertujuan untuk “Program Pendampingan  Guru dalam 

Penggunaan Bahan Ajar berupa Buku Wordless Picture Book Untuk Mengenalkan Nilai Karakter 

Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Ciputat Tangerang”. Hal ini dirasakan perlu karena 

pengembangan literasi dan karakter di sekolah belum secara efektif dilakukan. Sejalan dengan 

program pemerintah melalui program Penguatan Pendidikan Karakter menegaskan perlunya upaya 

untuk menumbuhkembangkan karakter pada diri siswa di dalam proses pembelajaran guna 

menyiapkan dirinya menuju era generasi emas tahun 2045. Dengan karakter yang kuat, siswa 

diharapkan siap menghadapi persaingan dan interaksi global yang ada di masyarakat internasional. 

Salah satunya dengan menggunakan bahan ajar berupa buku cerita anak “Wordless Picture Book”. 

Adapun kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penggunaan 

bahan ajar berupa buku cerita anak “Wordless Picture Book” untuk mengenalkan nilai karakter dalam 

upaya untuk mengimplementasikan program literasi dan Penguatan Pendidikan Karakter untuk siswa 

Sekolah Dasar di Kecamatan Ciputat Tangerang. Dengan kegiatan ini dapat menambah kompetensi 
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guru sehingga lebih profesional terutama dalam upaya mensukseskan program literasi dan Penguatan 

Pendidikan Karakter. Metode yang digunakan berupa ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian 

tugas. Peserta kegiatan dapat membuat model pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar berupa 

buku cerita anak Wordless Picture Book untuk mengembangkan karakter positif siswa di  tingkat 

Sekolah Dasar. 

Kata Kunci: Program Pendampingan, buku cerita Wordless Picture Book, karakter  
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PENDAHULUAN 

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia 

harus mampu mengembangkan budaya literasi 

sebagai prasyarat kecakapan hidup abad ke-21 

melalui pendidikan yang terintegrasi, mulai dari 

keluarga, sekolah, sampai dengan masyarakat. 

Penguasaan enam literasi dasar yang disepakati 

oleh World Economic Forum pada tahun 2015 

menjadi sangat penting tidak hanya bagi peserta 

didik, tetapi juga bagi orang tua dan seluruh 

warga masyarakat. Enam literasi dasar tersebut 

mencakup literasi baca tulis, literasi numerasi, 

literasi sains, literasi digital, literasi finansial, 

dan literasi budaya dan kewargaan (Kebudayaan, 

2017). 

Untuk membangun budaya literasi 

pada seluruh ranah pendidikan (keluarga, 

sekolah, dan masyarakat), sejak tahun 2016 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menggiatkan Gerakan Literasi Nasional 

(GLN) sebagai bagian dari implementasi 

Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Penumbuhan Budi Pekerti. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa program 

literasi sejalan dengan program Penguatan 

Pendidikan Karakter di sekolah.  

        Dalam rangka pensukseskan program 

tersebut, maka diperlukan berbagai dukungan, 

salah satunya adalah dengan penyediaan buku 

bacaan bagi siswa di sekolah. Sebagaimana 

yang dikemukakan Hadits, bahwa buku bacaan 

bagi siswa Sekolah Dasar dapat berperan 

sebagai pendukung dalam memperluas 

wawasan pengetahuan dan dapat pula berperan 

sebagai perangsang untuk meningkatkan daya 

imajinasi dan daya kreativitas anak (Aswin 

Hadits, 2012). Adapun salah satu dari buku 

bacaan untuk siswa di SD adalah buku cerita 

bergambar.   

       Dari berbagai jenis buku cerita yang sesuai 

dengan siswa di SD adalah buku cerita yang 

dinamakan Wordless Picture Book yang 

termasuk ke dalam kategori buku-buku yang 

tak memuat sepatah katapun dalam bukunya. 

Kalupun ada memuat teks yang sangat minimal 

(Renck Jalongo, Mary, 2002). Selanjutnya 

Wordless Picture Book adalah buku yang 

menyampaikan cerita dengan mengandalkan 

ilustrasi saja, teks ada hanya sebagai pembuka 

cerita (Nurgiyantoro, 2005). Melalui 

penggunaan Wordless Picture Book 

memungkinkan siswa di dalam ruang kelas 

dapat mengembangkan pengalaman bahasa 

lisan dan tulisannya, sehingga mendorong pada 

berpikir kreatif. 

Untuk penelitian terdahulu tentang 

Wordless Picture Book yang dihasilkan di luar 

negeri berjudul The Production and Use of 

Wordless picture book in Parent-Child 

Reading: An Exploratory   Study   within   A   

South   African   Context   oleh   Adrie   le   

Roux memaparkan bahwa di Afrika Selatan  

tidak banyak penelitian yang membahas 

mengenai Wordeless Picture Book. Penelitian 
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tersebut dilatarbelakangi oleh budaya membaca 

yang rendah baik di kalangan orang tua dan 

anak di Afrika Selatan. Orang tua dan anak 

banyak menganggap bahwa keberadaan buku 

dan budaya membaca selalu dikaitkan dengan 

budaya akademis, sehingga tidak menarik untuk 

dilakukan. Hasil penelitian memaparkan bahwa 

Wordless Picture Book telah mengembangkan 

sikap positif dalam budaya membaca dari orang 

tua ke anak dikarenakan anak juga menikmati 

dengan adanya penyajian gambar bercerita. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu studi 

eksploratori (Le Roux, 2012).  

Penelitian lainnya dilakukan di negara 

Malaysia oleh Marina Mohd Arif berjudul  

Reading  from  the  Wordless:  A  Case  Study  

on  the  Use  of  Wordless Picture Book. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemunculan 

Wordless Picture Book sebagai genre yang 

berbeda dalam dunia sastra. Pembacaan 

terhadap Wordless Picture Book merupakan 

proses terbuka pada diri pembaca yang 

membawa latar belakang pengalaman dan 

riwayat pribadi untuk membaca visualisasi. 

Hasil penelitian memaparkan bahwa Wordless 

Picture Book merupakan sumber yang baik 

untuk menganalisis literasi awal anak laki-laki 

usia 7 tahun dan mengakui pentingnya 

Wordless Picture Book. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu studi kasus (Mohd Arif, 2008). 

  Wordless Picture Book diusulkan sebagai 

strategi alternatif untuk mengatasi masalah 

anak dalam kemampuan bercerita, selain 

mengurangi kebergantungan anak dengan orang 

dewasa dalam bercerita. Melalui buku tersebut 

siswa dapat bercerita dengan imajinasi, kreasi, 

dan ekspresi mereka sendiri. Dengan kebebasan 

menggunakan imajinasi, kreatifitas, dan 

ekspresinya maka diasumsikan bahwa anak 

dapat meningkat kemampuan berceritanya.  

       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. 

Selain itu Wordless Picture Book dapat 

dijadikan buku cerita berbasis karakter yang 

dapat menjadi bahan ajar alternatif memuat 

pesan moral yang berguna untuk meningkatkan 

keterampilan bercerita dan menyampaikan 

pesan moral yang berguna untuk 

mengembangkan karakter. Sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa 

pengembangan karakter siswa sekolah dasar 

kelas 2 dapat dilakukan melalui buku cerita 

bergambar tanpa kata (worldles picture book) 
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selain untuk meningkatkan keterampilan 

bercerita melalui riset Nina Nurhasanah, dkk 

yang diberjudul Pengembangan Bahan Ajar 

berupa buku cerita anak bergambar (Wordless 

Picture Book) berbasis Karakter untuk 

meningkatkan keterampilan bercerita kelas 2 

SD di Wilayah Setiabudi Jakarta Selatan 

Indonesia, menghasilkan sebuah Wordless 

Picture Book sebagai buku pengayaan yang 

dapat digunakan oleh guru untuk 

mengembangkan nilai karakter siswa selain 

keterampilan bercerita pada anak kelas 2 

Sekolah Dasar (Nurhasanah, Nina, Nadiroh, 

2019). Kemudian diperkuat dengan pendapat 

Rahayu, bahwa 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 Wordless 

Picture Book merupakan buku yang diminati 

anak karena memuat ilustrasi yang menarik dan 

dengan penokohan yang juga diminati oleh 

anak berupa orang atau binatang.  

       Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

kegiatan pengabdian kepada masyaraakat ini 

intinya merupakan upaya untuk 

mengimplementasikap hasil penelitian yang 

sudah dilakukan sebelumnya. 

 

METODE 

Program pelatihan dilaksanakan dengan 

melalui 2 tahap yaitu perencanaan, 

implementasi dan refleksi. Adapun 

pelaksanaanya adalah sebagai berikut: 

a. Tahap 1: Perencanaan 

Tim pengabdi membuat perencanan 

untuk kegiatan pengabdian 

masyarakat, diantaranya membuat 

jadwal kegiatan, menentukan sekolah 

sebagai obyek pengabdian, 

menyusun materi pelatihan untuk 

guru-guru, menyusun kegiatan yang 

akan dilakukan guru-guru disertai 

perangkat-perangkat instrumen yang 

diperlukan. 

b. Tahap 2: Pelaksanaan/implementasi 

 Tim pengabdi melaksanakan 

pelatihan bagi guru-guru dengan 

lokasi di SD  di Kecamatan Ciputat 

Tangerang untuk membuat skenario 

pembelajaran dengan menggunakan 

bahan ajar berupa buku cerita 

Wordless Picture Book untuk 

mengenalkan nilai karakter kepada 

siswa selama 1 hari. Rincian 

kegiatannya adalah sebagai berikut: 

• Pemberian pemahaman 

kepada guru-guru tentang 

buku cerita Wordless 

Picture Book sebagai bahan 
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ajar untuk mengenalkan 

nilai karakter kepada siswa 

SD 

• Pemberian contoh dari 

skenario pembelajaran 

dengan menggunakan buku 

cerita Wordless Picture 

Book untuk mengenalkan 

nilai-nilai karakter kepada 

siswa SD. 

• Pembuatan scenario 

pembelajaran dengan 

menggunakan buku cerita 

Wordless Picture Book 

untuk mengenalkan nilai-

nilai karakter siswa SD. 

HASIL 

        Hasil kegiatan pendampingan ini 

berupa peningkatan kemampuan guru-guru 

Sekolah Dasar dalam menggunakan buku 

Wordless Picture Book sebagai bahan ajar 

untuk mengenalkan berbagai nilai karakter. 

Guru-guru sebagai peserta kegiatan 

pendampingan ini dilatih untuk mencobakan 

buku itu sesuai dengan tujuannya dalam 

mengenalkan nilai-nilai karakter. Pada 

akhirnya nanti guru-guru tersebut mampu 

untuk mengimplementasikannya dalam 

proses pembelajaran.  

       Sasaran kegiatan pendampingan ini  

adalah guru-guru Sekolah Dasar yang 

merupakan ujung tombak keberhasilan 

proses implementasi Kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran, khususnya dalam 

mengembangkan karakter siswa melalui 

kegiatan literasi dan Penguatan Pendidikan 

Karakter. Dengan dilakukannya kegiatan ini 

dapat mengembangkan kompetensi 

profesional guru di sekolah. 

PEMBAHASAN 

      Hasil kegiatan pendampingan yang 

dilaksanakan menjawab permasalahan yang 

terkait dengan pengembangan kompetensi 

guru di sekolah dan   upaya  untuk 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 

guna meningkatkan kualitas   pembelajaran 

di Sekolah Dasar khususnya dalam 

mengembangkan literasi dan karakter. 

Solusinya yang ditawarkan berupa program 

pendampingan guru dalam penggunaan buku 

cerita anak “Wordless Picture Book” 

sebagai bahan ajar dalam mengenalkan nilai 

karakter pada siswa SD dalam pembelajaran 

tematik terpadu yang terdapat pada 

Kurikulum 2013. 

KESIMPULAN 

          Sejalan dengan program pemerintah 

untuk menyiapkan seluruh anak Indonesia 

untuk siap menghadapi tantangan 
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globalisasi, peserta kegiatan pendampingan 

yaitu guru-guru diharapkan mampu 

mengimplementasikan pembelajaran dengan 

menggunakan bahan ajar berupa buku cerita 

“Wordless Picture Book” untuk 

mengenalkan nilai-nilai karakter kepada 

siswa di Sekolah Dasar. Diharapkan hasil 

kegiatan ini dapat meningkatkan 

kemampuan guru yang handal dan 

profesional di SD.  Dari  hasil kegiatan 

pendampingan maka direkomendasikan agar 

buku cerita Wordless Picture Book dapat 

dijadikan bahan ajar untuk di Sekolah Dasar. 

Disarankan hasil riset berupa buku cerita 

Wordless Picture Book ini dapat menjadi 

penambah wawasan peneliti lain dalam 

mengembangkan buku Wordless Picture 

Book lainnya seusai dengan berbagai 

kebutuhan siswa Sekolah Dasar.  

DAFTAR PUSTAKA 

Aswin Hadits, F. (2012). Developmental 

Psychology of Early Childhood,”eds. 

IrwanKurniawan, Creatively Writing 

Children ‘s Stories. Bandung: 

NUANSA. 

Kebudayaan, K. P. dan. (2017). Literasi 

Budaya dan Kewargaan. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Le Roux, A. (2012). The Production and 

Use of Wordless picture book in 

Parent-Child Reading: An Exploratory 

Study within a South African Context. 

The University of Stellenbosch. 

Mohd Arif, M. (2008). Reading from the 

Wordless: A Case Study on the Use 

ofWordless Picture Book. Journal of 

English LanguageTeaching, Vol. 1 

(1)(1). 

Nurgiyantoro, B. (2005). Sastra Anak: 

Pengantar Pemahaman Dunia Anak. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press. 

Nurhasanah, Nina, Nadiroh, M. N. (2019). 

DEVELOPED STUDENTS 

CHARACTER AT ELEMENTARY 

SCHOOL THROUGH WORDLESS 

PICTURE BOOK. In Konvensi 

Nasional Pendidikan Indonesia 

(KONASPI) IX 2019 & Konferensi 

Internasional International Conference 

on Education, Social Sciences and 

Humanities (ICESSHum) (p. 127). 

Padang- Indonesia. 

Renck Jalongo, Mary.,  etc. (2002). “Using 

Wordless picture book to Support 

EmergentLiteracy.” 

EarlyChildhoodEducationJournal, 

Vol.29,No.(3). 

 

 

 

 

 

 

 


