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ABSTRAK

PENGEMBANGAN BUKU CERITA BERGAMBAR BERBASIS 
PENDEKATAN WHOLE LANGUAGE PADA MATERI CERITA RAKYAT 

UNTUK KELAS V SD/MI

Oleh
SRI RAHMAWATI

NPM 1411100263

Penelitian ini dilatarbelakangi belum dikembangkannya Buku cerita 
bergambar berbasis pendekatan whole language pada materi cerita rakyat pelajaran 
Bahasa Indonesia. MIN 10 Bandar Lampung dan SD Muhammadiyah 1 Bandar 
Lampung hanya menggunakan buku paket dalam proses pembelajaran.

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan bahan ajar buku 
cerita bergambar berbasis pendekatan whole language pada materi cerita rakyat. 
Bahan ajar dibuat untuk memudahkan dalam kegiatan belajar mengajar bagi pendidik
dan peserta didik. Dengan adanya buku cerita bergambar peserta didik lebih tertarik 
dan termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu penelitian Reseacrh and 
Development (R&D) dengan menggunakan model Borg and Gall yang dilakukan 
dengan tujuh tahapan, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, 
validasi desain yaitu uji kelayakan yang terdiri dari tiga ahli bahasa, tiga ahli materi, 
tiga ahli media, dua pendidik, revisi desain produk, uji coba produk dan revisi 
produk.

Buku cerita bergambar berbasis pendekatan whole language pada materi 
cerita rakyat memperoleh nilai rata-rata dari ahli bahasa sebesar 83,33% 
dikategorikan sangat layak, memperoleh nilai rata-rata dari  ahli materi sebesar 
90,08%% dikategorikan sangat layak, memperoleh nilai rata-rata dari ahli media 
sebesar 91,66% sangat layak dan penilaian pendidik sebesar 97,60% sangat layak. 
Penilaian yang diberikan oleh peserta didik pada tahap uji kelompok kecil, 
memperoleh nilai sebesar 96,91% yang dikategorikan sangat layak. Uji kelompok 
besar di MIN 10 bandar Lampung memperoleh nilai persentase 94,42% yang 
dikategorikan sangat layak dan uji coba kelompok besar di SD Muhammadiyah 1 
Bandar Lampung memperoleh nilai persentase 94,52%. Hal ini menunjukan buku 
cerita bergambar yang dikembangkan layak digunakan dalam proses pembelajaran. 

Kata Kunci : Bahan Ajar, Buku Cerita Bergambar, Cerita Rakyat
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MOTTO

           

         

“Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar 
gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. dan 

kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”
(Q.S Ali Imran: 126)1

                                                          
1 Derpartemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung : Cordoba, 2016), h.66.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sangatlah penting bagi pengembangan dan peningkatan 

sumber daya manusia, sehingga mampu menjadikan manusia yang maju, tangguh, 

terampil dan terpelajar. Pendidikan juga dapat memberikan pengetahuan tentang 

berbagai hal dan segala sesuatu yang ada hubungan dengan dunia ini. bukan 

hanya dapat memberikan pengetahuan tetapi juga mengajarkan manusia untuk 

berprilaku sopan santun dan dalam hal yang benar.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhalak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1 Keterampilan yang dimiliki peserta 

didik dapat berguna oleh mereka dimasa yang akan datang. Dengan demikian 

potensi-potensi itu sesungguhnya adalah kekayaan dalam diri seseorang yang 

sangat berharga. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat melekat pada 

setiap kehidupan bersama dan berjalan sepanjang perjalanan umat manusia.2

                                                          
1 Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional UU RI No. 20 Th. 2003), 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 3.
2 Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan Yang Unggul, (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 

2013), h. 19-20.



2

Untuk menjadikan peserta didik berilmu maka peserta didik harus giat 

dalam belajar, karena belajar adalah salah satu aktivitas manusia yang penting dan 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Menurut pandangan Islam 

menuntut ilmu merupakan wajib hukumya bagi setiap muslim. Islam secara 

ajaran keagamaan sangat mendukung pengembangan ilmu, sehingga dengan 

mudah manusia untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang berbunyi :

                 

                      

      

  
Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 
"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-Mujadilah:11)3

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa ilmu itu sendiri dapat kita peroleh 

dari proses belajar. Belajar dilakukan agar kita mengerti dan paham tentang apa 

yang tidak kita ketahui, dalam hal ini bahwasanya belajar bukan hanya berupa 

pengetahuan di bidang Agama melainkan juga berupa pengetahuan yang relevan 

                                                          
3 Derpartemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 543.
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dengan tuntutan kemajuan zaman yang semakin modern. Dengan kita belajar ilmu 

yang diperoleh juga harus bermanfaat bagi diri sendiri mapun bagi orang lain.

Belajar menurut Sumadi Suryabrat (dalam Esti Ismawati dan Faraz 

Umaya) merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan perubahan pada diri 

seseorang yang sedang belajar baik dari segi aktual maupun potensialnya.4

Perubahan itu sendiri dapat terjadi karena usaha seseorang yang ingin belajar.

Pada dasarnya belajar merupakan suatu kunci utama bagi manusia untuk 

mendapatkan suatu ilmu yang bisa didapatkan melalui buku, pendidik dan 

lingkungan sekitar. Salah satu kunci utama bagi peserta didik untuk bisa belajar 

adalah dengan menggunakan buku, karena belajar dengan buku merupakan salah 

satu untuk peserta didik dapat memperolah ilmu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) buku merupakan 

selembar kertas yang diberi perlindung berupa jilid, kertas tersebut berisi tulisan 

maupun kertas yang kosong.5 Buku harus diberi pelindung bisa dari kertas 

maupun karton agar aman dan tidak mudah rusak.

Buku tidak selalu mengandung informasi dalam tertulis atau pun tercetak 

sebagaimana yang dapat dikenal seperti buku tulis atau buku bergaris (buku untuk  

menulis), buku gambar (buku untuk menggambar). Salah satu contoh dari buku 

ialah buku cerita bergambar. Yang mana cerita itu termasuk salah satu media 
                                                          

4 Esti Ismawati, Faraz Umaya, Belajar Bahasa di Kelas Awal, (Yogyakarta: Penerbit 
Ombak, 2016), h. 2.

5 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia Sekolah Dasar, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2014), h. 83.
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pengajaran yang sangat sukses, khusus nya di jenjang Sekolah Dasar. Cerita 

merupakan cara pendidikan yang disenangi peserta didik maupun orang desawa.

Tujuan dari pembelajaran dengan menggunakan buku cerita bergambar 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia disekolah dirancang untuk mencapai suatu 

kompetensi ,yaitu untuk meningkatkan minat membaca agar peserta didik mampu

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa. 

Buku cerita bergambar dipilih sebagai salah satu media pembelajaran 

karena sebagian besar peserta didik yang suka melihat-lihat dan membaca buku di 

perpustakaan sekolah, walaupun peserta didik tidak mengetahui isi dari buku 

tersebut. Selain menarik buku cerita bergambar mempunyai beberapa manfaat, 

yaitu sebagai berikut :

a. Buku cerita bergambar dapat membantu perkembangan emosi peserta 
didik.

b. Peserta didik dapat dengan mudah memperoleh kesenangan.
c. Dapat membantu peserta didik belajar tentang dunia dan untuk 

menstimulasi imajinasi yang kreatif saat belajar.6

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia saat ini harus mendapat perhatian 

lebih dari pendidik, karena minat peserta didik  terhadap sastra khususnya cerita 

rakyat kian hari kian berkurang. Oleh karena itu, dibutuhkanya suatu pendekatan 

pembelajaran yang mendukung hal tersebut. Pendekatan dalam pembelajaran 

                                                          
6 Eni Suryaningsih, Laila Fatmawati, Pengembangan Buku Cerita Bergambar Tentang

Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Api untuk Siswa SD, (Yogyakarta: Jurnal Profesi Pendidikan 
Dasar Vol. 4 No. 2, e-ISSN: 2503-3530, Desember 2017), h. 113.
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Bahasa Indonesia yang cocok diterapkan pada anak SD/MI adalah Pendekatan 

Whole Language.  Pendekatan ini lebih memberikan tekanan pada pembelajaran 

membaca dan menulis. Pendekatan ini dilandasi oleh faham teori belajar 

humanistik dan konstruktivisme beranggapan bahwa peserta didik akan 

membentuk diri sendiri pengetahuannya melalui peran aktifnya dalam belajar 

secara utuh dan terpadu.

Pendekatan whole language mempunyai suatu kelebihan, yaitu dengan 
melalui pendekatan whole language dalam hal kemampuan dan  keterampilan 
peserta didik dalam menulis, membaca, berbicara menyimak akan mampu 
dikembangkan oleh peserta didik secara operasional dan  menyeluruh. Dalam hal 
ini selain itu juga dengan adanya pendekatan ini minat baca peserta didik  akan 
mulai dipupuk sedikit mungkin.7

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi digunakan oleh seluruh warga 

Indonesia sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945, tercantum pada Pasal 36.8 Bahasa memiliki pengaruh luar 

biasa dalam kehidupan, dengan adanya bahasa kita dapat dengan mudah 

berkomunikasi untuk menyampaikan pesan dan dapat memperoleh informasi, 

Whole language merupakan proses pendekatan seorang pendidik dalam 

pengajaran bahasa Indonesia yang menyajikan pengajaran bahasa kepada peserta 

didik secara utuh dalam situasi mengajar yang nyata dan tidak terpisah-pisah.9

Bahasa indonesia sangat cocok jika menggunakan pendekatan whole language.

                                                          
7 Ni Pt. Suci, dkk, Pengaruh Pendekatan Pembelajaran  Whole Language Berbantuan 

Multimedia Interaktif Terhadap Hasil  Belajar BI Siswa kelas III SD Gugus V Dr.Soetomo, (Bali: 
Jurnal Pendidikan urusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP, 2013), h. 3.

8 Nurul Hidayah, Pembelajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: 
Penerbit Garudhawaca, 2016), h. 8.

9  Esti Ismawati, Faraz Umaya,  Op. Cit , h. 91.
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di MIN 10 

Bandar Lampung melalui wawancara dengan wali kelas V ditemukan fakta bahwa 

terdapat beberapa permasalahan saat proses pembelajaran berlangsung, seperti : 

(1) pada proses pembelajaran pendidik menggunakan metode konvensional; (2) 

bahan ajar yang digunakan oleh pendidik berupa buku paket dari pemerintah; dan 

(3) belum diterapkanya bahan ajar yang dapat menarik perhatian peserta didik.10

Dari permasalahan di atas dapat dilihat bahwa peserta didik lebih banyak 

mendengarkan penjelasan pendidik, proses pembelajaran berpusat kepada 

pendidik sehingga peserta didik kurang dilibatkan, buku paket kurang disukai 

oleh peserta didik karena terlalu banyak materi sehingga peserta didik mengalami 

kesulitan untuk memahami materi yang diberikan serta keterbatasan waktu dalam 

proses pembelajaran. Belum diterapkanya bahan ajar yang dapat menarik 

perhatian peserta didik seperti buku cerita bergambar berbasis pendekatan whole 

language.

Penggunaan buku cerita bergambar berbasis pendekatan whole language

memiliki kelebihan, yaitu mudah untuk dimanfaatkan dan dapat digunakan dalam 

banyak hal untuk jenjang pengajaran. Selain itu buku cerita bergambar dapat 

merangsang imajinasi dan membantu anak dalam memperkaya imajinasi, karena 

gambar dalam buku cerita mengandung cerita.11 Selain itu, pendekatan whole 

                                                          
10 Hasil Observasi, MIN 10 Bandar Lampung, Rabu 04 Oktober 2017.
11 Eni Suryaningsih, Laila Fatmawati, Op Cit, h. 113.
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language dapat mempermudah peserta didik meningkatkan empat keterampilan 

bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis.

Berdasarkan permasalahan di atas bahwa diperlukannya pengembangan 

bahan ajar untuk meningkatkan pemahaman serta minat membaca dan motivasi 

peserta didik, yaitu berupa buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar Bahasa 

Indonesia ini membahas secara khusus tentang materi cerita rakyat. 

Pengembangan bahan ajar buku cerita bergambar ini menggunakan pendekatan 

whole language. Dengan menggunakan buku cerita bergambar dalam proses 

pembelajaran pendidik akan mengetahui dengan kelayakan buku cerita bergambar 

tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut :

1. Metode yang digunakan dalam pembelajaran masih menggunakan metode 

konvensional.

2. Bahan ajar yang digunakan di sekolah hanya sebatas buku ajar dari 

pemerintah.

3. Peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia.

4. Belum dikembangkannya penggunaan buku cerita bergambar dalam proses 

pembelajaran.
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5. Pendekatan whole language sangat dibutuhkan pendidik dalam meningkatkan 

empat keterampilan berbahasa pada peserta didik, tetapi belum diterapkanya 

pendekatan whole language dalam pembelajaran.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas agar penelitian ini dapat terarah 

dan mendalam serta tidak terlalu luas jangkauannya maka dalam penelitian ini 

dibatasi pada “Pengembangann buku cerita bergambar berbasis pendekatan whole 

language pada materi cerita rakyat kelas V SD/MI.”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut :

1. Bagaimana proses pengembangan buku cerita bergambar berbasis pendekatan

whole language pada materi cerita rakyat kelas V?

2. Bagaimana kelayakan buku cerita bergambar berbasis pendekatan whole 

language pada materi cerita rakyat kelas V?

3. Bagaimana respon dari peserta didik kelas V terhadap buku cerita bergambar 

berbasis pendekatan whole language pada materi cerita rakyat?
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk :

1. Dapat menjelaskan proses pengembangan buku cerita bergambar berbasis 

pendekatan whole language pada materi cerita rakyat untuk kelas V.

2. Untuk mengetahui kelayakan dari buku cerita bergambar dengan pendekatan

whole language pada materi cerita rakyat kelas V.

3. Untuk mengetahui respon peserta didik kelas V terhadap buku cerita 

bergambar berbasis pendekatan whole language pada materi cerita rakyat. 

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian pengembangan buku cerita bergambar berbasis 

pendekatan whole language ini diharapkan dapat memperoleh manfaat, yaitu:

1. Manfaat bagi sekolah

a. Bagi sekolah sebagai bahan referensi  dan masukan untuk dapat 

mengembangkan praktik-praktik dalam pembelajaran pendidik terutama 

pada Madrasah Ibtidaiyah bertujuan saat proses pembelajaran dapat 

tercapai serta lebih menarik sehingga proses pembelajaran berkualiatas 

hasil belajar siswa lebih meningkat
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2. Manfaat bagi pendidik

a. Dapat membantu dan mempermudah pendidik dalam proses pembelajaran 

dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai materi 

cerita rakyat.

b. Sebagai sumber alternatif dan media belajar bagi pendidik dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia.

3. Manfaat bagi peserta didik

a. Dapat membantu memudahkan peserta didik untuk memahami 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi cerita rakyat.

b. Dengan adanya buku cerita bergambar dapat meningkatkan minat baca 

dan menghilangkan kebosanan peserta didik saat belajar.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian Research and Development (R & 

D), yaitu berupa produk buku cerita bergambar pada materi cerita rakyat. Produk 

ini dapat di Spesifikasi sebagai berikut:

a. Buku cerita bergambar yang dibuat ini mengandung komponen-komponen 

seperti kata pengantar, tentang buku cerita bergambar, tokoh cerita, dan 

biodata penulis.

b. Buku cerita bergambar dibuat dengan menggunakan warna-warna yang 

menarik perhatian peserta didik untuk membacanya.



11

c. Buku cerita bergambar menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh 

peserta didik.

d. Buku cerita bergambar dibuat dengan menggunakan ukuran kertas A5 dan 

menggunakan font Comic Sans MS.

e. Buku cerita bergambar dicetak dengan kertas Art Paper.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengembangan Bahan Ajar Buku Cerita Bergambar

Soegiranto (dalam Oni Arlitasari) mengungkapkan bahwa bahan ajar 

merupakan suatu bahan atau materi pembelajaran yang dapat disusun oleh 

pendidik secara sistematis, sehingga digunakan oleh peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Bahan ajar atau materi pembelajaran dapat di buat dalam bentuk 

seperti cetakan, non cetak dan bersifat audio visual.1 Bahan pembelajaran juga 

dapat dipandang sebagai sesuatu yang dapat mencapai tujuan dan sebagai alat 

penilaian, suatu bahan yang di ajarkan oleh pendidik kepada peserta didik 

merupakan salah satunya sarana tercapainya tujuan dan merupakan sumber 

penyusunan alat penilaian.2

Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar, yaitu dapat terdiri 

dari gabungan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dipelajari 

oleh peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan 

sebelumnya. Sedangkan secara lebih sempit bahan ajar juga biasanya disebut 

sebagai materi pembelajaran.3 Dengan demikian materi pembelajaran dapat 

dikatakan sebagai suatu program yang telah disusun oleh pendidik untuk 
                                                          

1 Oni Arlitasari, dkk, Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu Berbasis Saling Temas 
dengan Tema Biomassa Sumber Energi Alternatif Terbarukan, (Surakarta: Jurnal Pendidikan 
Fisika Vol. 1 No. 1, ISSN: 2338 – 0691, 2013), h. 81.

2 Burhan Nurgiyantoro, Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi, (Yogyakarta: 
BPFE-Yogyakarta, 2014), h. 73.

3 Lif Khoiru Ahmadi, Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran Tematik 
Integratif, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2014), h. 149.
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mengembangakan pengetahuan, keterampilan berbahasa yang dimiliki peserta 

didik.

Bahan ajar menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi 4 yaitu bahan ajar 

berupa cetak, bahan ajar dengar (audio), bahan ajar pandang dengar (audio 

visual), dan bahan ajar interaktif.4 Bahan ajar yang dapat disusun dalam buku ajar 

pendidik dapat berupa buku cerita bergambar. Bahan ajar merupakan media yang 

dapat digunakan oleh pendidik untuk membantu peserta didik dalam memperoleh 

pengalaman belajar. Salah satu bahan ajar berupa cetak yang dapat memudahkan 

dan menarik perhatian peserta didik dalam proses belajar yaitu buku cerita 

bergambar.

Bahan ajar atau materi pembelajaran khusus nya mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yang tercantum dalam kurikulum dapat di perinci sebagai berikut:

a. Pada pengetahuan kebahasaan yang dapat mencakup unsur-unsur ilmu 
bahasa, baik secara luas maupun sempit.

b. Pengetahuan kesastraan yang dapat mencakup beberapa teori, yaitu seperti
sastra, sejarah sastra dan kritik sastra  yang semuanya mampu bersuara 
pada kegiatan seperti apresiasi dan ekspresi sastra.

c. Keterampilan berbahasa yang harus dimiliki peserta didik, yaitu meliputi 
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.

d. Sikap dan karakter berbahasa yang dapat ditandai dengan adanya 
kebanggaan, kecintaan, dan ketaatan atas norma berbahasa yang dilandasi 
dengan suatu nilai-nilai  budaya bangsa kita.5

Menurut A. Samana (dalam Lif Khoiru Ahmadi) dasar yang dipakai dalam 

memilih bahan atau materi pembelajaran terdiri dari :

                                                          
4 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),  

h. 174.
5 Yunus Abidin, Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter, (Bandung: Refika 

Aditama, 2013), h. 33.
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a. Tujuan instruksional umum.

b. Tingkat pengembangan dan intelektual peserta didik.

c. Pengalaman anak.

d. Alokasi waktu.6

Dalam menggunakan bahan ajar atau materi pembelajaran saat proses 

belajar mengajar di dalam kelas pendidik mampu memilih bahan ajar atau materi 

pembelajaran, yaitu dari segi tujuan instruksional umum pendidik lebih 

menyadari tujuan dari kegiatan mengajar dengan titik tolak dari kebutuhan peserta 

didik. Dari segi tingkat pengembangan dan intelektual atau yang biasa disebut 

dalam dunia pendidikan, yaitu perkembangan kognitif peserta didik, sehingga 

dengan meningkatkan pengembangan kognitif pendidik mampu memberikan

pengalaman bagi peserta didik dan alokasi waktu yang tersedia dapat tercantum 

dalam kurikulum, sehingga perlu ditimbangkan oleh pendidik.

1. Pengertian Buku Cerita Bergambar 

Bahan ajar yang dimaksud disini, yaitu bahan ajar berupa Buku cerita 

bergambar. Dengan demikian, pendidik diharapkan mampu mengembangkan 

bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar. Gambar merupakan salah satu 

media grafis yang paling umum dapat digunakan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Media grafis ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan media 

                                                          
6 Op Cit, h. 149.
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grafis yang lain.7 Media grafis memiliki kelebihan, yaitu bentuknya sederhana, 

ekonomis, bahan mudah diperoleh, dapat menyampaikan rangkuman, mampu 

mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.8 Oleh karena itu sebuah cerita sangat 

cocok jika dipadukan dengan gambar.

Gambar sangat penting sekali digunakan dalam usaha seorang pendidik 

untuk memperjelas suatu pengertian kepada peserta didik. Sehingga dengan 

menggunakan suatu gambar peserta didik dapat lebih lagi memperhatikan suatu 

benda-benda atau hal yang belum pernah di lihat oleh peserta didik terkait dengan 

pelajaran yang akan dibahas. Suatu gambar dapat membantu pendidik dalam 

mencapai tujuan intruksional, karena gambar termasuk media yang mudah dan 

murah serta berarti besar untuk memberhasilkan peserta didik mendapat nilai.

Cerita bergambar merupakan suatu karya yang dapat memadukan antara 

ilustrasi dan naskah. Buku cerita bergambar merupakan buku yang ilustrasinya 

sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari pada kata-kata dalam 

menceritakan kisah.9

Menurut Elizabeth Kennedy (dalam Yusi Iwan) buku cerita bergambar 

merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik 

sebagai media grafis dalam proses pembelajaran. Buku cerita bergambar  adalah 

sebuah cerita yang ditulis dengan gaya bahasa ringan, cenderung dengan gaya 
                                                          

7 Daryanto, Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting Dalam Mencapai Tujuan 
Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 19.

8 Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: PT. Sarana Tutotial Nurani Sejahterah. 
2015), h. 19.

   9 Yusi Iwan, dkk, Perancangan Cerita Bergambar  Pentingnya Pengambilan Keputusan 
yang Bijak, (Surabaya: Jurnal Komunikasi Visual Universitas Kristen Petra, 2014), h. 5.



16

obrolan, kemudian dilengkapi dengan sebuah gambar yang merupakan kesatuan 

dari cerita itu sendiri untuk menyampaikan suatu fakta atau gagasan.10

Cerita bergambar dalam sejarah perkembangannya sering dikaitkan 

dengan komik. Meski cerita bergambar dan komik sama-sama menggunakan 

gambar dalam pembuatan ceritanya, ada juga perbedaan diantara keduanya yang 

mendasar antara cerita bergambar dan komik. Cerita bergambar, yaitu terdiri dari 

tulisan sebagai isi cerita dan gambar sebagai penghiasnya. Sedangkan komik 

terdiri atas panel, gambar, dan balon kata, yang harus dibaca secara berurutan 

untuk memahami isi cerita atau komik bercerita melalui bahasa gambar.11

Menggunakan buku cerita bergambar pada kegiatan belajar mengajar 

sangat bermanfaat karena kegiatan belajar akan lebih terarah dan memberi 

kemudahan bagi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Buku cerita 

bergambar dapat  memuat pesan melalui ilustrasi dan teks tertulis. Dengan 

demikian, pesan yang terdapat dalam isi teks tersebut dapat mendorong anak 

terhadap kecintaannya dalam membaca.

2. Ciri-ciri Buku Cerita Bergambar

Menurut Anitah (dalam Lely Damayanti) bahwa ciri-ciri buku cerita 

bergambar yang baik untuk peserta didik, yaitu sebagai berikut :

                                                          
10  Ibid, h.5.

11 Thio Dhamma Kumaro, dkk, Perancangan Buku Kumpulan Cerita Bergambar
Rakyat Kalimantan Timur Sebagai Media Penyampaian Pesan Moral, (Surabaya: Jurnal Desain 
Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, 2013), h. 4.



17

a. Buku cerita bergambar harus cocok dengan tingkatan umur dan 
kemampuan peserta didik.

b. Bersahaja, yaitu dalam arti tidak terlalu kompleks, karena dengan adanya
gambar itu peserta didik akan mendapat gambaran yang lebih pokok.

c. Realistis, yaitu berarti gambar pada buku itu seperti yang sesuai dengan 
yang akan digambarkan sehingga harus lebih memperhatikan 
perbandingan ukuran suatu buku dan gambar sebagai salah satu media 
pembelajaran.12

Dengan adanya ciri-ciri buku cerita bergambar pendidik lebih mudah dan 

mampu dalam membuat salah satu media pembelajaran yang baik untuk peserta 

didik. Dalam pembuatannya buku cerita bergambar harus sesuai dengan tingkatan 

umur peserta didik, jika dibuat tidak sesuai dengan tingkatan umur peserta didik 

akan lebih sulit untuk memahami buku cerita bergambar tersebut, karena peserta 

didik dilihat dari tingkatan umur memiliki kemampuan yang berbeda.

3. Fungsi dan Peranan Buku Cerita Bergambar 

Menurut Mitchell (dalam Burhan Nurgiyantoro) fungsi dan pentingnya 

buku cerita bergambar, yaitu sebagai berikut :

a. Buku cerita bergambar dapat membantu peserta didik belajar tentang 
keberadaan di dunia di tengah  masyarakat dan alam.

b. Buku cerita bergambar dapat membantu peserta didik belajar tentang 
mengenal orang lain, hubungan yang terjadi dan pengembangan perasaan.

c. Buku cerita bergambar dapat membantu peserta didik untuk mengapresiasi 
keindahan.13

Salah satu media pembelajaran, yaitu buku cerita bergambar mempunyai 

peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena buku cerita 

                                                          
12 Lely Damayanti, Pengaruh Media Cerita Bergambar Terhadap Kehidupan Sosial 

Anak Didik Kelompok B TK Desa Ngepeh Saradan Madiun Tahun Ajaran 2014-2015, (Madiun:  
Jurnal Care Vol. 3 No. 2, Januari 2016), h. 14-15.

13Buhan Nurgiyantoro, Sastra Anak Pengantar Pengalaman Dunia Anak, (Yogyakarta:  
Gadjah  Mada University Press, 2013), h. 159.
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bergambar ini dapat membantu peserta didik dalam berbagai hal, seperti peserta 

didik dapat belajar tentang alam sekitar, belajar mengenal orang lain dan dapat 

mengapresiasi keindahan. Sehingga diperlukanya media ini agar dapat 

mengembangkan potensi peserta didik dalam pembelajaran apresiasi sastra.

4. Kriteria Memilih Buku Cerita Bergambar Yang Baik

Memilih buku bacaan yang baik dapat meningkatkan minat membaca 

anak-anak, khususnya anak-anak sekolah dasar. Menurut Read is Fundamental

dalam e-book Choosing Good Book  memilih buku bacaan untuk anak yang baik 

adalah sebagai berikut:

a. Teks bacaan yang jelas dan mudah dibaca oleh peserta didik.
b. Ilustrasi harus menarik dan dapat memvisualisasikan teks serta memberi 

pentunjuk mengenai makna dari kata-kata yang jarang terdengar oleh 
peserta didik.

c. Buku  yang dikemas dengan menarik agar menjadi perhatian peserta didik.
d. Kata-kata yang digunakan harus sederhana dengan ilustrasi yang 

membantu.
e. Buku dengan karakter favorite bagi peserta didik.
f. Cerita yang suka didengar peserta didik, bagus untuk membantu peserta 

dalam membaca sendiri.14

Dengan demikian, pendidik harus bisa dalam memilih media 

pembelajaran buku cerita bergambar yang baik seperti teks bacaan yang mudah 

dibaca, ceritanya lebih menarik untuk dibaca dan buku dikemas semenarik 

mungkin agar menjadi perhatian peserta didik.

                                                          
14 Anisa Nurkhasanah,  Pengembangan Buku Cerita “Petruk Sinau Basa Jawa” untuk 

Kelompok B Taman Kanak-Kanak, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Guru PAUD, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2017), h.688-689.
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5. Manfaat Buku Cerita Bergambar

Buku cerita bergambar dipilih sebagai salah satu media pembelajaran 

karena sebagian besar peserta didik yang suka melihat-lihat dan membaca buku di 

perpustakaan sekolah, walaupun peserta didik tidak mengetahui isi dari buku 

tersebut. Selain menarik buku cerita bergambar mempunyai beberapa manfaat, 

yaitu sebagai berikut :

a. Buku cerita bergambar dapat membantu perkembangan emosi peserta 
didik.

b. Peserta didik dapat dengan mudah memperoleh kesenangan.
c. Dapat membantu peserta didik belajar tentang dunia dan untuk 

menstimulasi imajinasi yang kreatif saat belajar.15

Beberapa manfaat peserta didik dari membaca buku cerita bergambar

dapat memotivasi dalam belajar dan memahami materi dengan lebih mudah. 

Sehingga dengan membaca buku cerita bergambar dapat memberikan dampak 

yang positif bagi anak usia dini dan mengembangkan kognitif peserta didik.

B. Hakikat Sastra dan Sastra Anak

Hakikat merupakan segala sesuatu berada pada hal yang paling dasar dari 

sebuah konstruksi berupa suatu pemikiran. Dalam pendapat lain dapat dikatakan

bahwa hakikat merupakan sebuah akar. 

                                                          
15 Eni Suryaningsih, Laila Fatmawati, Pengembangan Buku Cerita Bergambar Tentang

Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Api untuk Siswa SD, (Yogyakarta: Jurnal Profesi Pendidikan 
Dasar Vol. 4 No. 2, e-ISSN: 2503-3530 p-ISSN: 2406-8012, Desember 2017), h. 113.
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1. Pengertian Sastra dan Ciri-ciri Sastra

Dalam Bahasa Indonesia, kata sastra berasal dari bahasa Jawa Kuna yang 

berarti sebuah tulisan. Sementara itu, kata sastra dalam khazanah Jawa Kuna 

berasal dari bahasa Sansekerta yang dapat diartikan sebagai kehidupan.  

Sedangkan sastra berasal dari bahasa sansekerta yang dibentuk dari sebuah akar 

kata sos yang dapat diartikan sebagai mengajarkan atau memberi petunjuk. Bila 

diartikan kata sastra berarti alat atau sarana untuk memberikan petunjuk.16 Sastra 

merupakan salah satu bentuk seni yang mampu diungkapkan oleh pikiran dan 

perasaan manusia dengan beberapa hal, yaitu keindahan bahasa, keaslian gagasan, 

dan kedalaman pada pesan serta dapat menampilkan gambaran kehidupan.17

Dengan demikian, sastra berarti sebuah alat untuk seseorang pendidik 

dalam mengajar atau bisa berupa buku petunjuk, buku instruksi dan buku 

pengajaran yang di pakai pendidik dalam proses pembelajaran. Dapat diartikan 

bahwa sastra itu sendiri sebuah karangan yang dapat dikatakan bernilai sastra bila 

sebuah karangan ditulis dengan menggunakan bahasa-bahasa dan kata-kata yang 

indah atau dapat bernilai estetik serta memuat kandungan moral dan pesan yang 

positif bagi pembaca khususya peserta didik.

Jan van Luxemburg menyebutkan 5 ciri-ciri sastra khususnya pada masa 

Romantik. Bahwa dia menyebutkan sebagai berikut :

                                                          
16 Emzir, Saiful Rohman, Teori dan Pengajaran Sastra, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2016), h. 5.
17 Ermi Adriani Meikayanti, Pembelajaran Sastra Yang Kontekstual dengan Mengadopsi 

Cerita Rakyat Air Terjun Sedudo di Kabupaten Nganjuk, (Madiun: Jurnal Widyabastra Fakultas 
Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP PGRI Madiun Vol. 1 No. 1, Juni 2013), h. 11.
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a. Sastra merupakan sebuah ciptaan atau kreasi. Karena sastra adalah kreasi, 
maka sebuah sastra bukanlah hal yang imitasi atau tiruan. 

b. Sastra sendiri bersifat otonom, ini berarti tidak mengacu pada sesuatu hal 
yang lainnya. Sastra tidak bersifat komunikatif.

c. Sastra mempunyai unsur yang kohorensi, yaitu berarti suatu unsur-unsur 
di dalamnya mempunyai keselarasan antara bentuk dan isinya. Bahwa 
setiap isi yang berada di dalamnya berkaitan dengan bentuk. Hubungan 
antara bentuk dan isi dapat bersifat fleksibel.

d. Sastra berisi tentang sintesis yaitu berarti suatu unsur-unsur yang selama 
ini dianggap bertentangan. Pertentanganya dapat disadari maupun tidak 
dapat disadari.

e. Sastra berisi ungkapan yan tidak dapat terungkapkan. Penyair 
menghasilkan kata-kata untuk memperlihatkan sebuah fakta yang actual 
atau imajinatif yang tidak dapat digambarkan oleh orang lain.18

Pendidik atau peserta didik dalam pembelajaran sastra harus mengetahui 

bahwa sastra pada zaman Romantik memiliki beberapa ciri-ciri sastra. Ciri-ciri 

tersebut dapat memberi sesuatu hal mengenai tentang sastra, bahwa sastra 

tersebut berisi berbagai hal seperti sebuah ciptaan dan kreasi manusia, bersifat 

berdiri sendiri tidak dapat berhubungan dengan yang lainnya, memiliki unsur-

unsur di dalam sastra, unsur-unsur tersebut bertentangan dan tidak dapat 

diungkapkan.

2. Fungsi Sastra

Sastra dalam pengertianya, yaitu hal yang menyenangkan terkait dengan 

fungsi sastra sebagai salah satu bacaan yang memberi kesenangan atau hiburan 

bagi pembacanya. Beberapa fungsi sastra menurut kosasih (dalam Ayu Puspita 

dan Hastari Mayrita), yaitu sebagai berikut:

                                                          
18 Theresia Sri Susetianingsih, Ekspersi Cinta pada Novel “Bidadari-Bidadari Surga” 

Karya Tere-Liye, (Jawa Tengah: Journal Indonesian Language Education and Literature Vol. 1 
No. 2, ISSN Online: 2502-2261, 2016), h. 196.
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a. Fungsi rekreatif dan fungsi estetik yaitu dapat disejajarkan dengan fungsi 

yang menyenangkan.

b. Fungsi didaktik, fungsi moralitas dan fungsi religius, yaitu sesuatu hal 

yang dapat berguna.19

Melihat dari beberapa fungsi karya sastra tersebut, bahwa suatu sastra

memiliki berbagai peluang, yaitu untuk dapat dipelajari oleh peserta didik yang 

sejajar dengan pembelajaran sejarah, sosiologi, psikologi dan ilmu lainnya.

Sehingga dengan adanya karya sastra dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

peserta didik dapat belajar dengan menyenangkan dan dapat mengetahui kisah-

kisah di zaman dahulu.

Fungsi sastra ditengah masyarakat menurut Wellek and Warren (dalam 

Emzir dan Saifur Rohman sebagai berikut:

a. Sebagai hiburan. Karya sastra adalah “pemanis” dalam kehidupan 
masyarakat sebab dapat memberikan fantasi-fantasi yang menyenangkan 
bagi pembaca. Karena sebagai hiburan, dampak diperolah adalah rasa 
senang.

b. Sebagai renungan. Karya sastra difungsikan sebagai media untuk dapat 
merenungkan nilai-nilai terdalam dari pembaca. Karena karya sastra berisi 
pengalaman-pengalaman manusia, maka pengalaman itu dapat 
diungkapkan sedemikian rupa untuk memperoleh sari pati yang dapat 
diinginkan.

c. Sebagai bahasan pelajaran. Karya sastra difungsikan ditengah-tengah 
masyarakat sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. 

d. Sebagai media komunikasi simbolik. Karena ini komunikasi simbolik, 
maka para penerima tidak bisa langsung menerjemahkan kata-kata 
sebagaimana arti denotatif, tetapi harus menggunakan instrument 
konotatif.

                                                          
19 Ayu Puspita, Hastari Mayrita, Nilai-nilai Didaktis Cerita Rakyat Sumatera Selatan, 

(Sumatera Selatan: Jurnal Bina Bahasa Vo.5 No14, Desember 2016),h.3.
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e. Sebagai pembuka paradigm berpikir. Sastra menyadarkan masyarakat 
yang selama ini merasa berada dalam kenyataan yang sesungguhnya 
padahal sebetulnya hanya berada pada entitas yang serupa dengan 
kenyataan (kuasi-kenyataan).20

Fungsi dapat di artikan sebagai salah satu kedudukan yang dimiliki unsur-

unsur di dalam sebuah struktur. Jadi, fungsi itu sangat melekat pada unsur-unsur 

yang berada dalam sebua kelompok yang dinamakan dengan struktur.

3. Hakikat Sastra Anak

Sastra anak merupakan karya yang dari segi bahasa memiliki nilai 

keindahan dan dari segi isi dapat mengandung nilai-nilai yang dapat memperkaya 

pengalaman rohani bagi kalangan anak-anak. Menurut Pramuki (dalam St Y 

Slamet) sastra anak merupakan karya sastra yang isinya mengenai anak-anak

sesuai kehidupan, kesenangan, sifat-sifat dan perkembangan anak-anak.21

Sastra anak merupakan salah satu buku bacaan yang akan dibaca secara 

khusus cocok untuk peserta didik dan yang secara khusus pula dapat memuaskan 

beberapa kelompok anggota yang sekarang disebut anak.22 Dengan demikian, 

sastra anak merupakan buku bacaan yang sengaja ditulis untuk dibaca oleh anak-

anak. Dalam isi buku anak tersebut harus sesuai dengan minat dan dunia anak-

anak sekarang sehingga buku bacaan tersebut dapat menarik perhatian peserta 

didik.

                                                          
20 Emzir, Saiful Rohman, Op Cit, h. 9.
21 St. Y. Slamet, Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, (Sukarta: UPT UNS Press, 

2014), h.123.
22 Wahid Khoirul Ikhwan, Upaya Membutuhkan Karakter Anak dalam Pembelajaran 

Sastra Anak dengan Model Play-Learning dan Performance-Art Learning di SDN Banyuajuh 4, 
(Madura: Jurnal Widyagogik Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2013), h. 72-73.
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Dalam kehidupan manusia sehari-hari, sering kita mendengar manusia-

manusia yang mengucapkan kata sastra anak, cerita anak, atau bacaan untuk anak.

Sastra anak itu sendiri memiliki istilah yang sangat sederhana, yaitu dapat 

diartikan sebagai suatu karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya yang 

bermedium bahasa baik berbentuk lisan maupun tulisan.

Secara khusus sastra anak itu dapat dipahami oleh peserta didik atau anak-

anak, serta sastra anak itu sendiri berisi tentang dunia anak-anak yang akrab 

dengan anak. Sastra anak dapat dibuat atau ditulis oleh orang tua untuk anaknya. 

Orang tua lah yang membimbing anak dalam memilih clan bacaan yang baik dan 

benar bagi anak-anak. Bahkan bukan orang tua saja yang menulis sastra anak 

melainkan anak-anak itu sendiri.

4. Jenis Sastra Anak

Jenis sastra anak ada tiga , yaitu sebagai berikut :

a. Puisi
Puisi adalah sebuah jenis sastra yang sangat memperhatikan pemilihan 
dari aspek-aspek kebahasaan sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa 
bahasa puisi adalah bahasa yang dapat tersaring dalam penggunaannya.
Penyair adalah sebutan bagi orang yang mengarang syair, syair berarti 
puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri dari empat baris yang berakhir 
dengan bunyi yang sama. Materi puisi tercantum pada ayat berkaitan 
dengan puisi dalam surat Al-Anbiya ayat 5.

                      

Artinya : “Bahkan mereka berkata (pula): "(Al Quran itu adalah) mimpi-
mimpi yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan Dia sendiri 
seorang penyair, Maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita 
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suatu mukjizat, sebagai-mana Rasul-rasul yang telah lalu di-utus".
(Q.S. Al-Anbiya: 5)23

b. Prosa
Prosa dan puisi sangat jauh berbeda bentuknya. Menurut Surana prosa 
merupakan suatu bentuk berupa karangan sastra dengan menggunakan 
bahasa biasa, bukan berbentuk puisi, terdiri atas kalimat-kalimat yang 
jelas pada runtutan pemikirannya, ditulis hanya satu kalimat setelah yang 
lain.24

c. Drama 
Kata drama yng berasal dari Yunani yaitu dran yang berarti berbuat. 
Masyarakat yunani menyebutkannya dengan kata drama draomai yang 
berarti perbuatan meniru. Dengan demikian bahwa drama merupakan 
karya tulis sastra yang dapat dipentaskan oleh seseorang dalam bentuk 
dialog serta action dihadapan penonton.25

d. Fiksi Formula
Disebut sebagai fiksi formula karena mempunyai pola-pola yang dapat 
membedakannya dengan jenis-jenis sastra anak yang lainnya. Hal itu tidak 
mengurangi orisinalitas pada cerita yang akan dikreasikan oleh penulis.

e. Nonfiksi
Nonfiksi merupakan sastra yang dapat ditulis secara artistik, sehingga 
mampu dibaca oleh peserta didik dan akan memperoleh pemahaman 
sekaligus kesenangan  ketika membacannya. 

f. Sastra Tradisional
Disebut dengan sastra tradisional karena merupakan sastra rakyat yang 
tidak jelas dengan kapan penciptaannya dan tidak pernah diketahui siapa 
yang membuat cerita tersebut, sastra ini dapat diwariskan secara turun 
menurun melalui sastra lisan atau dalam bentuk tulisan tangan.

g. Komik
Komik merupakan cerita bergambar dengan menggunakan sedikit tulisan 
didalamnya, bahkan kadang gambar tanpa adanya tulisan. Karena gambar-
gambar tersebut mampu berbicara sendiri. Pada komik memiliki rangkaian 
gambar biasanya didominasi oleh gambar aksi yang dapat membentuk 
sebuah alu cerita dalam komik.26

                                                          
23 Derpartemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta:Dharma Art, 2015), h. 322.
24 St. Y. Slamet, Op Cit, h.125.
25 Emzir, Saiful Rohman , Op  Cit,  h. 262.
26 Burhan Nurgiyantoro, Op Cit, h. 18-33.
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5. Bentuk-bentuk Karya Sastra Sekolah Dasar

Sastra anak Sekolah Dasar di kelas rendah terdiri dari berbagai  bentuk,

yaitu dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Bentuk-bentuk sastra anak di kelas 

rendah sebagai berikut:

a. Syair Lagu dan Nyanyian Anak
Syair lagu merupakan puisi. Jadi lagu dapat disebut juga sebagai puisi 
yang dilagukan. Puisi yang dilagukan mengandung karya seni atau 
berbagai unsur keindahan yang menggunakan bahasa sebagai suatu media.

b. Puisi Tembang Dolanan
Tembang lagu dolanan dapat mengandung nilai-nilai. Dilihat secara 
umum puisi dolanan dapat mengandung arti yang berkaitan dengan adat
istiadat, budi pekerti, sopan santun, moral, serta unsur jenaka yang 
berkaitan dengan kondisi masyarakat disana. Puisi tembang dolanan yang 
mengandung arti berkaitan dengan sopan santun. Dalam Al-qur’an 
dijelaskan mengenai sopan santun dalam surat Al-Hujuraat:4 yang 
berbunyi:  

                

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar 
(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti”. (QS. Al-Hujuraat: 4)27

Dalam menjaga sopan santun merupakan hal yang penting diperhatikan 

bagi umat islam, Karena islam menganjurkan manusia agar dalam bergaul dengan 

orang lain atau siapapun dengan cara saling menghargai dan bersikap sopan 

santun.

c. Cerita Lisan
Budaya bercerita kepada peserta didik merupakan suatu budaya yang 
turun temurun. Menurut Huck dkk berpendapat bahwa sastra tidak saja 
merefleksikan suatu nilai-nilai sosial budaya masyarakat, tetapi juga dapat 
mengantarkan kenilai-nilai masayarakat zaman sekarang.

                                                          
27 Derpartemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Cordoba, 2016), h. 515.
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Sastra  anak Sekolah Dasar di Kelas tinggi, adapun jenis-jenisnya sebagai 

beriku :

Cerita fiksi anak SD merupakan sebuah cerita yang berisi misteri tentang 

kehidupan yang saling berhubungan dengan kehidupan anak. Dapat diartikan 

sesuatu yang menjadi isi ungkapan yang ingin disampaikan seorang penulis 

kepada pembaca.

Jenis-jenis fiksi di Sekolah Dasar antara lain :

1) Novel dan Cerpen
Novel biasa terbit dalam satu buku, sedangkan cerpen dimuat dalam 
berbagai majalah dan surat kabar. Novel dan cerpen memiliki persamaan 
maupun perbedaan. Persamaan keduanya, yaitu sama-sama dibangun oleh 
unsure instrinsik yang sama, perbedaanya dapat terletak pada saat 
pengembangan ceritanya.

2) Fiksi Realistik
Fiksi realistik merupakan cerita yang berkisahkan tentang isu-isu dari 
pengalaman kehidupan seorang anak secara nyata. Cerita ini menampilkan 
model dari kehidupan sehari-hari seorang anak.

3) Fiksi Fantasi
Cerita fantasi merupakan cerita yang mampu dikembangkan dengan 
menghadirkan dunia lain di samping dunia nyata kita. Cerita ini dapat 
menampilkan tokoh, alur, karakter dan lainnya. Keberadaan cerita fantasi 
ini sangat diragukan.

4) Fiksi Historis
Fiksi historis merupakan cerita yang mengungkapkan tentang peristiwa-
peristiwa yang sangat luar biasa, bisa dikatakan gambran tentang 
kehidupan masa lalu. Cerita ini menggunakan tokoh dan peritiwa yang 
dikenal dalam sejarah.

Salah satu contoh fiksi historis adalah cerita kisah Nabi Musa AS 

membelah laut dengan tongkatnya dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah: 50 yang 

berbunyi :
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Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut untukmu, lalu Kami selamatkan 
kamu dan Kami tenggelamkan (Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya 
sedang kamu sendiri menyaksikan [47].Waktu Nabi Musa a.s. 
membawa Bani Israil ke luar dari negeri Mesir menuju Palestina dan 
dikejar oleh Fir'aun, mereka harus melalui laut merah sebelah Utara. 
Maka Tuhan memerintahkan kepada Musa memukul laut itu dengan 
tongkatnya. perintah itu dilaksanakan oleh Musa hingga belahlah laut 
itu dan terbentanglah jalan raya ditengah-tengahnya dan Musa 
melalui jalan itu sampai selamatlah ia dan kaumnya ke seberang. 
sedang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya melalui jalan itu pula, tetapi 
di waktu mereka berada di tengah-tengah laut, Kembalilah laut itu 
sebagaimana biasa, lalu tenggelamlah mereka”. (Q.S Al-Baqarah:
50)28

5) Komik Sastra Anak
Menurut Franz dan Meler komik merupakan cerita yang memusatkan pada 
gerak dan tindakan serta ditampilkan lewat urutan suatu gambar yang 
dibuat secara khas dengan menggunakan kata-kata.29

Bentuk-bentuk sastra anak ada dua tingkatan, yaitu di kelas rendah dan 

tinggi. Di kelas rendah sastra itu berbentuk tulisan maupun lisan, bentuk sastra ini 

memiliki manfaat kepada peserta didik dengan belajar sastra anak peserta didik 

mampu mempelajari salah satu bentuk sastra di kelas rendah seperti nyanyian 

anak puisi temang dalonan dan cerita lisan, dengan adanya bentuk-bentuk tersebut 

dapat mengembangkan kognitif peserta didik. Di kelas tinggi bentuk sastra ini 

saling berhubungan dengan kehidupan peserta didiknya, karena penulisnya 

mampu mengungkapkan isi cerita anak kepada pembacanya.

                                                          
28 Derpartemen Agama RI, Al-quran dan terjemah, ( Bandung: CV  Penerbit Diponegoro, 

2008), h. 8.
29 Zulela, Pembelajaran Bahasa Indonesia Apresiasi Sastra di Sekolah Dasar, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 38. 
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Sastra anak-anak mempunyai beberapa manfaat dalam pembelajaran. 

Dalam karya sastra dapat memberi suatu kontribusi dalam pembelajaran, yaitu

sebagai berikut:

a. Sastra anak sebagai salah satu alternatif dalam sumber belajar.
b. Sastra anak mampu mengembangkan atau melayani perbedaan individu

peserta didik.
c. Mampu memberi kesempatan untuk dapat pengembangan diri peserta 

didik.
d. Sastra anak mampu memberi dorongan untuk berlatih membaca secara 

interaktif.
e. Mampu memperkaya dalam bidang kurikulum yang lainnya.
f. Sastra anak menjadi salah satu model dan inspirasi peserta didik untuk 

menulis.
g. Dapat memberi pengalaman estetis kepada peserta didik.
h. Memberi kesempatan untuk peserta didik untuk menghayati cara-cara 

bersosial dengan yang lain.
i. Sastra anak memberi kesadaran kepada peserta didik untuk bertanggung

jawab.30

Dengan demikian dari beberapa manfaat karya sastra dalam pembelajaran

berpengaruh besar dalam perananya untuk dapat mengembangan kognitif peserta 

didik. Oleh karena itu, diajarkannya karya sastra bagi pendidik di setiap jenjang 

pendidikan mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada usia dini. Dengan 

adanya karya sastra dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan atau 

pengalaman bagi pembacanya.

C. Hakikat Cerita Rakyat

Menurut Moeliono (dalam Baharudin) cerita adalah suatu bentuk tulisan 

yang dapat menceritakan sebuah peristiwa yang akan terjadi pada waktu tertentu. 

                                                          
30 Dadan Djuanda, Pembelajaran Sastra di SD dalam Gamitan Kurikulum 2013, 

(Sumedang: Jurnal Mimbar Sekolah Dasar Vol. 1 No. 2, Oktober 2014), h. 197. 
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Karena itu disebut pula bercerita merupakan kegiatan proses berpikir untuk 

menuturkan cerita tersebut.31 Cerita rakyat merupakan hasil imajinasi dan 

kreativitas pengarang pada masa lampau. Dengan kreativitas tersebut seorang 

pengarang tidak hanya mampu menyajadikan keindahan dalam cerita tersebut, 

namun juga memberikan pandangan yang berhubungan dengan renungan tentang 

agama, serta beranekaragam pengalaman tentang masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. Di dalam cerita rakyat tersebut disampaikan oleh pengarang tentang 

berbagai rangkaian cerita seperti tingkah laku, watak tokoh dan karakter tokoh.32

Cerita rakyat merupakan salah satu dari jenis karya sastra khasanah 

budaya dan salah satu dari bagian folklor. Cerita rakyat sering kali dijadikan 

acuan dan mengandung suatu nilai luhur mengenai kebaikan, budi pekerti dan 

lainnya.33 Cerita rakyat yang biasa didengar dengan sebutan legenda, cerita rakyat 

yang sering kali di anggap oleh yang mempunyai cerita sebagai sesuatu hal yang 

benar-benar nyata.34 Oleh karena itu pelestarian cerita rakyat sangat penting 

dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kosasih cerita rakyat merupakan salah 

satu bentuk sastra Melayu lama, dapat diartikan bahwa karya sastra Melayu

                                                          
31 Baharudin, Pengaruh Strategi Paikem dan Minat Baca Terhadap Kemampuan Menulis 

Cerita Siswa kelas V SDN 2 Perumnas Way Halim Kec. Kedaton Bandar Lampung Tahun 
Pelajaran 2010/2011,  (Lampung: Jurnal Terampil Pendidikan dan  Pembelajaran Dasar Vol. 3 
No. 1 p-ISSN: 2355-1925, Juni 2016), h. 69. 

32 Wiwin Indiarti, Nilai-nilai Pembentuk Karakter Dalam Cerita Rakyat Asal Usul Watu 
Dodol, (Banyuwangi: Jurnal Kajian Sastra Vol. 6 No.1, Juni 2017), h.31.

33 Ayu Kurnia, “Pengembangan Bahan Ajar Membaca Cerita Anak Berbasis Cerita 
Rakyat  Jawa Timur Untuk Siswa kelas V MI Nurul Huda Mulyorejo Malang”, (Skripsi Jurusan 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2013), 
h. 21.

34 Putri K, Koleksi Terbaik Cerita Rakyat Nusantara, (Jakarta: Cerdas Interaktif Penebar 
Swadaya Grup, 2017), h. 23.
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Klasik adalah sebagai bagian dari cerita rakyat, yaitu cerita yang berkembang di 

daerah Melayu.35 Cerita rakyat dapat kita temukan di masyarakat pendukungnya 

yang benar-benar mengetahui tentang cerita itu.

Di zaman modern ini, cerita rakyat sangat mengalami pergeseran bahkan 

hampir saja punah dapat tergantikan oleh cerita-cerita dan serial dari luar negeri 

yang lebih dinikmati oleh anak-anak zaman sekarang. Anak-anak dapat 

menikmati melalui sajian film kartun, komik, novel dan lain sebagainya. Pada 

zaman saat ini cerita rakyat kurang dinikmati oleh masyarakat Indonesia, karena 

cerita rakyat hampir saja punah dan tidak dikenal lagi oleh anak-anak Indonesia.

Minat membaca peserta didik juga di zaman sekarang ini sangat menurun, mereka 

lebih tertarik pada film-film yang telah disajikan.

Perlu diketahui oleh para orang tua terhadap penurunan minat baca dan 

punahnya cerita rakyat. Orang tua harus lebih membimbing dan mengarahkan 

anak-anaknya di rumah untuk menyukai tentang cerita rakyat dan  tertarik untuk 

membacanya, agar cerita rakyat tetap dilestarikan oleh generasi muda di 

Indonesia. Membaca cerita rakyat merupakan salah satu kegiatan untuk 

mengembangkan keterampilan sastra di Indonesia. Khususnya kegiatan membaca 

cerita rakyat pada jenjang Sekolah Dasar mengandung aspek kebahasaan dan 

dapat meningkatkan kemampuan budaya. Melalui cerita rakyat ini lah pendidik  

                                                          
35 Subriyanto, Upaya Meningkatkan Kemampuan Menyimak Cerita Rakyat Siswa kelas V 

SDN 16 Air Saleh Kabupaten Banyuasin Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual,  
(Sumatera Selatan: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 6 No. 1, 2016), h. 5. 
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bisa menanamkan nilai-nilai kehidupan dengan memberikan cerita rakyat yang 

memiliki nilai pesan morah untuk anak-anak.

Dengan demikian cerita rakyat merupakan salah satu cerita yang tumbuh 

dan berkembang di masyarakat zaman dahulu serta diwariskan turun temurun. 

Cerita yang berisi tentang asal-usul daerah, hal-hal atau peristiwa yang benar-

benar akan kejadiannya, namun ada juga cerita yang dibuat tetapi di percaya oleh 

penduduk setempat.

1. Ciri-ciri Cerita Rakyat

Menurut Barnet (dalam Eram Putra dan Marwati) ciri-ciri cerita rakyat, 

yaitu sebagai berikut :

a) Penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara langsung.
b) Lebih bersifat tradisional, yaitu took dalam cerita tersebut hidup disuatu 

kebudayaan dalam waktu tidak kurang dari dua generasi.
c) Bersifat lisan, sehingga terwujunya dalam berbagai bentuk.
d) Cerita rakyat bersifat anonim, yaitu nama penciptanya tidak diketahui 

sehingga menjadi milik dalam masyarakat bukan milik pribadi.
e) Mempunyai fungsi tertentu dalam masyarakatnya tersendiri.
f) Bersifat pralogis, yaitu mempunyai pemikiran tersendiri yang tidak sesuai 

dengan pemikiran umum yang biasanya.
g) Pada umumnya bersifat sederhana.36

2. Jenis-jenis Cerita Rakyat

Cerita rakyat dibagi dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut :

a) Mitos (mite) merupakan salah satu jenis dari cerita lama yang sering kali 
dikaitkan dengan dewa-dewa atau kekuatan-kekuatan supranatural yang 
lain sehingga melebihi batas-batas kemampuan manusia itu sendiri.

                                                          
36 Eram Putra, Marwati, Nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat Tolaki Oheo dan 

Onggabo, (Sulawesi Tenggara: Jurnal Humanika Vol. 1 No. 16 ISSN: 1979-8296, Maret 2016), h. 
3. 
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b) Legenda merupakan prosa rakyat yang mempunyai ciri-ciri mirip dengan 
mite, yaitu dianggap benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. 
Berbeda dengan mite, legenda ditokohi oleh manusia walaupun 
adakalanya sifat-sifat luar biasa dan seringkali juga dibantu makhluk-
makhluk ajaib. Tempat terjadinya di dunia yang kita kenal dan waktu 
terjadinya belum terlalu lama. 

c) Dongeng merupakan prosa rakyat yang dapat dianggap benar-benar terjadi 
oleh yang empunya cerita dan dongeng juga tidak terkait waktu maupun 
tempat. Dengan kata lain dogeng salah satu dari cerita rakyat atau yang 
sering di kenal dengan (folktale) yang cukup beragam cakupannya.37

Salah satu dongeng dalam Al-Qur’an surat Al-Kahfi ayat 10-13 

menceritakan tentang dongeng Legenda Si Penidur yang berbunyi :

                  

                      

                      

       

Artinya : (10) “(ingatlah) tatkala Para pemuda itu mencari tempat berlindung 
ke dalam gua, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan Kami, berikanlah 
rahmat kepada Kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi Kami 
petunjuk yang Lurus dalam urusan Kami (ini). (11) Maka Kami 
tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu [873], (12) 
Kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui 
manakah di antara kedua golongan itu [874] yang lebih tepat dalam 
menghitung berapa lama mereka tinggal (dalam gua itu). (13) Kami 
kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. 
Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman 
kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka 
petunjuk, [873] Maksudnya: Allah menidurkan mereka selama 309 
tahun qamariah dalam gua itu (Lihat ayat 25) sehingga mereka tak 
dapat dibangunkan oleh suara apapun, [874] Kedua golongan itu 

                                                          
37 Burhan Nurgiyantoro, Op Cit. h. 172.
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ialah pemuda-pemuda itu sendiri yang berselisih tentang berapa 
lamanya mereka tinggal dalam gua itu”. (Q.S Al-Kahfi :10-13)38

3. Fungsi Cerita Rakyat

Menurut Danandjaja (dalam Mohammad Kanzunnudin) bahwa fungsi 

cerita rakyat, yaitu sebagai beriku:

a. Sebagai alat pengesahan pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan.
b. Sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan 

selalu dipatuhi anggota kolektifnya.
c. Sebagai pendidikan anak atau pedagogical device.
d. sebagai sistem proyeksi, yaitu sebagai alat pencermin anggan-anggan 

kolektif.39

Menurut Nurgiyantoro (dalam Wisrawaty Wahyuddin) cerita rakyat 

memiliki unsur-unsur yang dapat membangun karya itu sendiri. Unsur-unsur 

inilah yang dapat menyebabkan karya sastra hadir sebagai salah satu karya sastra.

Beberapa unsur-unsur cerita rakyat, yaitu sebagai berikut:

a. Tema merupakan ide yang dapat menjadi ide pokok suatu tulisan. Tema 
sangat penting dari sebuah cerita, karena dengan dasar tema seorang 
pengarang dapat membayangkan suatu fantasi tentang cerita yang akan 
dibuat.

b. Tokoh merupakan pelaku yang ada didalam peristiwa pada cerita rekaan 
sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita.

c. Alur adalah suatu rangkaian cerita yang dapat dibentuk oleh tahapan-
tahapan peristiwa sehingga mampu menjalin suatu cerita yang dapat
dihadirkan para pelaku dalam suatu cerita tersebut.

d. Latar adalah salah satu landasan untuk tumpu suatu cerita, menyaran 
dengan pengertian tempat, berhubungan dengan waktu dan lingkungan 
sosial yang berada pada tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang akan 
diceritakan. Latar memiliki pembagian terdiri dari beberapa latar, yaitu 
latar tempat, waktu dan sosial budaya.

                                                          
38 Derpartemen Agama RI, Al-quran dan terjemah, (Bandung: Yayasan Penyelenggara 

Penerjemahan Al-quran, 2012), h. 294.
39 Mohammad Kanzunnudin, Menggali Nilai dan Fungsi Cerita Rakyat Sultan Hadirin 

dan Masjid Wali At-Taqwa Loram Kulon Kudus, (Jawa Tengah: Jurnal Kredo Vol.1 No.1, ISSN 
2598-3201, Oktober, 2017), h.7.
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e. Sudut pandang merupakan cerita yang ada dalam hubunganya dengan 
cerita tersebut, dapat dilihat ari sudut mana saja penceritaan yang dapat 
menyampaikan suatu kisahnya. Sudut pandang mencakup tokoh yang 
terlibat, tokoh sampingan dan orang yang serba tahu.

f. Amanat terdapat pada bagian karya satra secara impilisit atau secara 
eksplisit. Implicit mencakup ajaran moral sedangkan ekslpisit mencakup 
penyampaian peringatan , nasehat, anjuran dan larangan.40

Cerita rakyat memiliki beberapa unsur-unsur dalam ceritanya sendiri, 

unsur-unsur tersebut harus dimiliki setiap cerita rakyat, karena ketika membaca 

cerita rakyat seorang pembaca bisa menentukan dan mengetahui unsur-unsur 

seperti tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang dan amanat. Dari berbagai unsur-

unsur tersebut dapat mempermudah peserta didik ketika membaca. Peserta didik 

akan mendapat tambahan ilmu ketika mempelajari unsur-unsur cerita rakyat.

D. Hakikat dan Konsep Pendekatan Whole Language

1. Pengertian Pendekatan Whole Language

Pendekatan merupakan suatu unsur antar usaha dalam melakukan aktivitas 

kajian, interaksi dengan kelompok melalui metode secara efektif. Berdasarkan 

pengertian di atas pendekatan diartikan sebagai cara untuk menangani suatu 

masalah atau prosedur khusus yang dapat menentukan suatu bagian tertentu.41

Pendekatan pembelajaran merupakan suatu aturan pembelajaran yang berusaha 

dalam meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Peserta 

didik dalam pengolahan pesan sehingga dapat tercapai sararan belajar. Dapat 

                                                          
40 Wisrawaty Wahyuddin, Kemampuan Menetukan Isi Cerita Rakyat Siswa kelas  X SMA 

Negeri 1Raha, (Sulawasi Tenggara: Jurnal Bastra Vol. 1 No. 1, Maret 2016), h. 3-4.
41 Asep Jihad, Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013) 

h. 23.
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dikatakan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan arah suatu kebijaksanaan 

yang dapat ditempuh pendidik atau peserta didik mencapai suatu tujuan dalam 

proses pembelajaran.42

Pendekatan dalam proses pembelajaran merupakan suatu hal yang paling 

mendasar dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik, perlu ditentukan oleh 

pendidik ketika akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Pendekatan dapat juga 

dikatakan sebagai asumsi alami yang berkenaan dengan teori belajar dan teori 

bahasa. 

Ciri-ciri khas pendekatan pembelajaran sebagai berikut :

a. Pendekatan dalam proses pembelajaran bersifat aksiomatis.
b. Pendekatan lahir dari sejumlah asumsi-asumsi.
c. Pendekatan tersebut akan melahirkan sejumlah metode pembelajaran.
d. Dengan menggunakan pendekatan dalam pembelajaran dapat memberikan 

pedoman terhadap peserta didik.43

Whole language diciptakan pada tahun 1980-an oleh beberapa para 

pendidik Amerika Serikat yang sangat peduli terhadap seni pengajaran bahasa 

,yaitu membaca dan menulis dalam bahasa asli. Menurut Richards and Rodgers

(dalam Esti Ismawati dan Faraz Umaya) pendekatan whole language memberikan

tekanan pada pembelajaran membaca dan menulis dengan fokus pada komunikasi 

yang nyata. 44

                                                          
42 Widodo Winarso, Membangun Kemampuan Berpikir Matematika Tingkat Tinggi 

Melalui Pedekatan Induktif, Deduktif dan Induktif-Deduktif dalam Pembelajaran Matematika, 
(Cirebon: Jurnal Eduma Vol. 3 No. 2, ISSN: 2086-3918, Desember 2014), h. 100.

43 Yunus Abidin, Op Cit, h. 20.
44 Esti Ismawati, Faraz Umaya, Belajar Bahasa Di Kelas Awal, (Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2016), h. 91.
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Whole language merupakan pendekatan yang menyajikan pengajaran 

bahasa secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Asumsi bahasa merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisah-pisah,45 Oleh sebab itu, pembelajaran komponen 

bahasa. Komponen bahasa di sajikan dengan cara yang utuh dalam situasi yang 

lebih nyata (konstektual) melalui dari keempat keterampilan bahasa 

(komunikatif).46

Whole Language merupakan suatu pendekatan terhadap pembelajaran  
bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak dapat terpisah-
pisah. Berasumsi bahwa bahasa merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat 
dipisah-pisahkan, oleh karena itu pengajaran yang memiliki komponen bahasa 
dan memiliki empat keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, 
membaca dan menulis disajikan secara utuh dalam situasi nyata dan  bermakna.47

Dalam berkomunikasi pembicara berpasangan dengan si pendengar dan 

terjadilah pergantian peran bolak-balik. Saat waktu berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa terjadi penggunaan empat keterampilan yang beragam, baik 

dalam pasangan maupun dalam urutannya, seperti :

Gambar 2.1
Hubungan yang Interaktif Antar Keterampilan Bahasa

                                                          
45Rukayah, dkk, Keefektifan Pembelajaran Menulis dengan Pendekatan Whole Language 

di Sekolah Dasar, (Surakarta: Jurnal Sekolah Dasar No. 2, November 2014), h. 135.
46 Zulela, Op Cit, h.105. 
47 Esti Ismawati dan Faraz Umaya,  Op Cit, h. 91.

Berbicara Menyimak Menulis Membaca

Membaca Berbicara MenyimakMenulis
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Dengan menggunakan pendekatan whole language ini kemampuan dan 

keterampilan peserta didik dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis 

dapat dikembangkan secara utuh, operasional, menyeluruh dan tidak terpisah-

pisah. Peserta didik dapat membentuk sendiri pengetahuannya melalui peran 

aktifnya dalam proses pembalajaran secara utuh. Di bawah ini akan dijelaskan 

empat keterampilan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis :

a. Menyimak
Menyimak merupakan kegiatan dalam memahami suatu pesan secara 
disengaja dan disampaikan secara lisan. Peserta didik memiliki perhatian 
yang secara khusus untuk dapat menangkap suatu informasi-informasi 
secara lisan. Sehingga peserta didik mampu untuk mengembangkan
pemahaman konsep ilmu pengetahuan dengan baik.

b. Berbicara
Berbicara merupakan suatu keterampilan berbahasa peserta didik dalam 
menyampaikan ide gagasanyang peserta didik ketahui secara lisan. 
Keterampilan ini sangat penting bagi peserta didik untuk kehidupan 
sehari-harinya.

c. Membaca
Membaca merupakan pemahaman dari suatu informasi melalui system 
bahasa yang ditulis. Membaca menjadi kunci utama suatu ilmu 
pengetahuan, karena segala bentuk ilmu pengetahuan disampaikan melalui 
lisan. Membaca memiliki fungsi sebagai salah satu penunjang dan 
pengembangan materi pembelajaran.

d. Menulis 
Untuk dapat menyampaikan ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan 
cara terampil menulis. Menulis merupakan sesuatu yang dapat peserta 
didik sampaikan melalui ide gagasannya dengan bahasa tulis. Menulis pun 
menjadi keterampilan berbahasa yang sangat tinggi, karena menulis dapat 
menunjukkan penguasaan dan pemahaman peserta didik terhadap ilmu 
pengetahuan tersebut.48

                                                          
48 Heru Kurniawan, Pembelajaran Kreatif Bahasa Indonesia Kurikulum 2013, (Jakarta:  

PrenaMedia Group, 2015), h. 36-39.
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Dalam Al-quran sudah dijelaskan oleh Allah SWT memperintahkan umat 

manusia untuk membaca kemudian menulis yang tercantum pada surat Al-Alaq 

ayat 1-5 berbunyi :

                           

                    

Artinya : “ (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
(2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) 
Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4) Yang mengajar 
(manusia) dengan perantaran kalam[1589], (5) Dia mengajar 
kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. [1589] Maksudnya: 
Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca”. (Q.S Al-
Alaq :1-5).49

Dengan demikian pada dasarnya dapat disimpulkani dari berbagai 

penjelasan di atas bahwa pendekatan whole language merupakan suatu cara untuk 

dapat mengembangkan bahasa atau pun cara mengajarkan bahasa kepada peserta 

didik dapat dilakukan dengan menyeluruh yang meliputi empat keterampilan, 

yaitu menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.

Keempat keterampilan ini memiliki hubungan yang interaktif dan whole 

language sendiri merupakan suatu kunci pertama disekolah dasar untuk dapat 

mendorong peserta didik untuk menggunakan bahasa serta belajar bahasa dengan 

cara yang utuh dan tidak terpisah-pisah. Sangat diharapkan khususnya pada 

seorang pendidik yang mengajar di Sekolah Dasar bahwa melalui pendekatan 

whole language ini kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik 

                                                          
49 Derpartemen Agama RI, Al-Quran dan terjemah, (Jakarta: Darul Sunnah, 2012), h. 

597.
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dapat tercapai secara holistik, dan dapat dikembangkan terus menerus oleh 

peserta didik secara menyeluruh.

2. Pembelajaran Bahasa dengan Pendekatan Whole Language

Menurut Rafiuddin dan Darmiyati (dalam Nurul Hidayah) ada beberapa 

strategi pembelajaran dengan menggunakan whole language yang ditinjau dari 

aspek pendidik dan peserta didik, yaitu sebagai berikut:

a. Pencelupan (immersion), yaitu pendidik menciptakan lingkungan yang 
memungkinkan peserta didik melaksanakan program celup dalam kegiatan 
pembelajaran sehari-hari dengan menggunakan misalnya bahasa guru, 
bahasa teman sebaya, bahasa buku-buku, percakapan informal.

b. Demonstrasi, yaitu pendidik terlibat dalam peragaan pemakaian bahasa 
sebagai sumber pengayaan dan data bagi peserta didik dalam 
menformulasikan struktur kalimat, mengembangkan makna, dan 
memperoleh berbagai konvensi pemakaian sosial, pemakaian bahasa di 
masyarakat.

c. Keterlibatan, yaitu pembelajar harus dilibatkan secara aktif dalam 
pembelajaran, dimana ada perasaan nyaman dan aman bagi pembelajar. 

d. Harapan, yaitu pendidik harus punya harapan bahwa peserta didik akan 
dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran selaras dengan pola atau fase 
perkembangan mereka. 

e. Tanggung jawab, yaitu peserta didik diberikan kesempatan, kepercayaan, 
dan tanggung jawab untuk menentukan apa yang mereka pelajari. 

f. Pemakaian, yaitu dalam kegiatan pembelajaran ini dilakukan ide belajar 
bahasa secara serentak.

g. Aproksimasi, yaitu para pendidik yakin bahwa kekeliruan merupakan hal 
yang wajar dalam proses belajar bahasa. Kekeliruan yang dibuat oleh 
peserta didik merupakan pertanda bahwa peserta didik sedang dalam 
proses belajar. 

h. Respons dan umpan balik, yaitu keterlibatan pendidik secara aktif dalam 
percakapan dengan peserta didik dapat menjadi model untuk 
mengembangkan sintaksis, semantik, dan pragmatik. Respon yang 
diberikan oleh guru di kelas hendaknya tidak bersifat mengancam atau 
menakutkan.50

                                                          
50Nurul Hidayah,  Pendekatan  Pembelajaran  Bahasa  Whole Language , (Lampung:  

Jurnal Terampil Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Vol. 1 No. 2  p-ISSN: 2355-1925, Desember 
2014), h. 298-299.
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Dalam pembelajaran sangat diperlukanya strategi oleh pendidik. Strategi 

mempunyai keterkaitan yang kuat sehingga sebagai alat dan salah satu cara untuk 

dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pendekatan whole language ada 

beberapa strategi pembelajaran yang ditinjau dari aspek pendidik, yaitu 

pencelupan, demonstrasi, keterlibatan, harapan, tanggung jawab, pemakaian, 

aproksimasi, respons dan umpan balik. Strategi pembelajaran tersebut dibutuhkan 

dan diperlukan oleh pendidik serta peserta didik sehingga terjadi antar keduanya.

3. Ciri-ciri Pendekatan Whole Language

Ada tujuh ciri yang menandakan kelas whole language, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Kelas peserta didik penuh dengan adanya cetakan, barang-barang tersebut 
tergantung di dinding

b. Peserta didik saat belajar menggunakan model atau contoh.
c. Peserta didik bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat kemampuan yang 

dimiliki masing-masing anak.
d. Peserta didik memiliki tanggung jawab saat proses pembelajaran 

berlangsung.
e. Peserta didik harus dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran yang 

bermakna.
f. Peserta didik harus berani mengambil suatu resiko dan bebas melakukan 

apa saja.
g. Peserta didik mendapatkan umpan balik yang positif baik dari pendidik 

maupun temanya sendiri.51

                                                          
51 Ni Ketut Luh Megawati, Pengaruh Penerapan Pendekatan Pembelajaran Whole 

Language Terhadap Keterampilan Menulis Ditinjau Dari Motivasi Berprestasi Di Kelas IV SD 
Gugus 1 Kuta Utara, (Bali: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Vol.1 No.3, ISSN: 1858-
4543, Oktober 2017),h.254-255.
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Khususnya dalam pendekatan whole language ini pendidik harus lebih 

mengetahui bagaimana cara belajar bahasa, memberikan waktu dan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mereka belajar dalam baca-tulis, dengan adanya tujuh 

yang menandakan cirri kelas whole language pendidik dengan mudah dan dapat 

mengetahui bagaimana cara mengajar di kelas whole language dan 

mempoisisikan peserta didik saat proses pembelajaran.

4. Komponen-komponen Pendekatan Whole Language

Menurut Routman dan Frosse (dalam Sul Indah dan M. Ismail) ada 

delapan komponen dalam pendekatan Whole Language, yaitu sebagai berikut :

a. Reading Aloud merupakan suatu kegiatan membaca yang sedang 
dilakukan oleh pendidik untuk peserta didik. Pendidik membaca dengan 
suara keras dan intonasi yang baik sehingga peserta didik dapat 
menitkmainya. Reading aloud berguna untuk melatih keterampilan 
menyimak dari peserta didik.

b. Journal Writing merupakan salah satu sarana yang ssangat aman bagi
peserta didik untuk dapat mengungkapkan perasaannya, menceritakan 
kejadian di sekitarnya, mengutarakan hasil belajarnya, dan menggunakan 
bahasa dalam bentuk tulisan. 

c. Sustained Silent Reading merupakan suatu kegiatan membaca dalam hati 
yang dilakukan oleh peserta didik. Dalam kegiatan ini peserta didik diberi 
kesempatan untuk memilih sendiri buku atau materi yang akan dibacanya. 

d. Shared Reading merupakan salah satu kegiatan bersama antara pendidik 
dan peserta didik dimana setiap orang mempunyai buku yang sedang 
dibacanya. Ada beberapa cara melakukan kegiatan ini yaitu pendidik
membaca dan peserta didik mengikutinya, pendidik membaca dan peserta 
didik menyimak sambil melihat bacaan yang tertera pada buku, peserta  
didik membaca bergilirannya.

e. Guided Reading disebut juga membaca terbimbing, yaitu pendidik
menjadi pengamat dan fasilitator. Dalam membaca membimbing 
penekanan bukan dalam dalam membaca itu sendiri tetapi lebih membaca 
dalam pemahaman. 
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f. Guided Writing yaitu menulis terbimbing, pendidik berperan sebagai 
fasilitator, membantu pseserta didik menemukan apa yang ingin ditulisnya 
dan bagaimana menulisnya dengan jelas, sistematis dan menarik. 

g. Independent Reading atau membaca bebas merupakan salah satu kegiatan 
membaca, dimana peserta didik diberi kesempatan untuk mereka 
menentukan sendiri materi yang akan dibaca olehnya. 

h. Independent Writing yaitu menulis bebas yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan menulis, meningkatkan kebiasaan menulis, dan 
meningkatkan kemampuan berfikir kritis dalam menulis bebas.52

Komponen-komponen tersebut sangat dibutuhkan oleh peserta didik 

dalam proses belajar di kelas whole language, karena dengan tidak adanya 

komponen tersebut akan mempersulit peserta didik untuk belajar. Dengan adanya 

komponen tersebut pendidik dapat dengan mudah memberikan pengetahuan 

kepada peserta didik. Dalam pembelajaran jika tidak ada salah satu komponen 

tersebut maka proses belajar mengajar masih dapat berlangsung.

5. Penilaian  Dalam Kelas Whole Language

Menurut Santosa (dalam Esti Ismwati dan Faraz Umaya) dalam 

pendekatan whole language penilaian dilakukan secara informal, yaitu ketika 

proses pembelajaran berlangsung pendidik berperan aktif dalam proses 

pembelajaran, pendidik memperhatikan peserta didik ketika mereka menulis, 

mendengarkan peserta didik saat berdiskusi, ketika peserta didik bercakap-cakap 

dengan pendidik atau peserta didik lainnya, saat peserta didik bermain. Pendidik 

dapat menilai dengan menggunakan alat seperti lembar observasi, catatan 

                                                          
52 Sul Indah, M Ismail, Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui 

Pendekatan Whole Language pada Anak Kelompok A TK Siwi Peni XI Surakarta  Tahun Ajaran 
2013/2014, (Jawa Tengah: Jurnal Universitas Sebelas Maret Jurusan PG-PAUD dan PGSD 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2013), h. 3-4.
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anekdot, juga portofolio.53 Dengan menggunakan penilaian dalam kelas whole 

language dapat mempermudah pendidik untuk menilai peserta diidk dalam 

pembelajaran, melakukan penilaian kelas maka perkembangan peserta didik dapat 

dilhat secara otentik.

Pendekatan Whole Language ini juga memiliki kelebihan pendekatan 

pembelajaran, yaitu dengan melalui pendekatan whole language dalam hal

kemampuan dan  keterampilan peserta didik dalam menulis, membaca, berbicara 

menyimak akan mampu dikembangkan oleh peserta didik secara operasional dan  

menyeluruh. Dalam hal ini selain itu juga dengan adanya pendekatan ini minat 

baca peserta didik  akan mulai dipupuk sedikit mungkin. 54 Dilihat dari kelebihan 

pendekatan whole language ada kaitannya dengan keempat keterampilan bahasa 

yang pada akhirnya peserta didik akan mudah berkomunikasi secara lebih baik 

lagi dan bisa melalui bahasa lisan maupun bahasa tulis.

E. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

1. Putu Eka Dambayana Suputra “Pengembangan Cerita Bergambar Berkarakter 

untuk Anak SD/MI” disimpulkan bahwa hasil yang Terkait uji ahli dengan 

kuesioner validasi 2 orang ahli literasi dan pendidikan menyatakan bahwa isi 

                                                          
53 Esti Ismawati, Faraz Umaya, Op Cit, h. 95.
54 Ni Pt. Suci, dkk, Pengaruh Pendekatan Pembelajaran  Whole Language Berbantuan 

Multimedia Interaktif Terhadap Hasil  Belajar BI Siswa Kelas III SD Gugus V Dr.Soetomo, (Bali:  
Jurnal Pendidikan Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP, 2013), h. 3.
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cerita relevan dengan tingkat perkembangan anak. Nilai rata-rata terhadap 

komponen isi cerita oleh kedua ahli adalah 3,5 dengan kategori sangat baik.55

2. Wigianto “Pengembangan Buku Cerita Bergambar Pendidikan Karakter 

Tanggung Jawab untuk Peserta Didik Sekolah Dasar” disimpulkan bahwa

Buku Cerita Bergambar Pendidikan Karakter Tanggung Jawab dinilai oleh 

reviewer layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran tanpa revisi. 

Tahap uji coba dalam kelompok kecil yaitu dengan jumlah peserta didik 5 

anak kelas 2 A yang hanya dilakukan satu kali. Dari hasil validasi ahli dan 

penilaian reviewer Pendidikan Karakter Tanggung Jawab dinyatakan layak 

dengan sedikit revisi.56

3. Rahimah Rabita Nor Prihatina “Pengembangan Media Pembelajaran Buku 

Cerita Bergambar untuk Pembelajaran IPS Siswa SMP Kelas VIII” dapat 

disimpulkan bahwa seluruh aspek penilaian baik dari ahli materi, ahli media, 

guru IPS maupun siswa, semuanya berkisar pada rerata antara 4 – 4,65 dengan 

kategori baik sangat baik. Rata-rata skor akhir uji penggunaan media oleh 

siswa sebesar 4,3467 dengan kriteria sangat baik. Dengan hasil uji yang telah 

dikembangkan dinyatakan layak untuk digunakan.57

                                                          
55 Putu Eka Dambayana Suputra, Pengembangan Cerita Bergambar Berkarakter untuk 

Anak SD/MI, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 
Indonesia ISSN: 2339-1553, 2014.

56 Wigianto, Pengembangan Buku Cerita Bergambar Pendidikan Karakter Tanggung 
Jawab untuk Peserta Didik Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan 
Seni UNY, 2015.

57 Rahimah Rabita Nor Prihatina, Pengembangan Media Pembelajaran Buku Cerita 
Bergambar untuk Pembelajaran IPS Siswa SMP kelas VIII, Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan 
Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
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4. Anisa Nurkhasanah “ Pengembangan Buku Cerita “Petruk Sinau Basa Jawa” 

untuk Kelompok B Taman Kanak-Kanak” dapat disimpulkan bahwa Buku 

cerita “Petruk Sinau Basa Jawa” mendapatkan kategori sangat baik dan layak 

dibuktikan oleh hasil validasi ahli materi pada kategori sangat baik (69), ahli 

media pada kategori sangat baik (67), dan hasil penilaian rata-rata uji coba 

pada anak dengan penilaian uji coba lapangan awal pada kategori sangat baik 

(38,4), uji coba lapangan utama pada kategori sangat baik (38,4), dan uji coba 

lapangan operasional pada kategori sangat baik (38,67).58

5. Septi Utami “Pengembangan Media Cerita Bergambar Mata Pelajaran IPA 

untuk Anak Autis Kelas III Di Sd Negeri 3 Poncowarno Kabupaten Lampung 

Tengah” dapat disimpulkan bahwa Produk media cerita bergambar efektif 

dengan hasil post test lebih besar dari pre test, 86,66% > 60%; 4) Daya tarik 

media cerita bergambar dalam kategori menarik (89,58%).59

F. Kerangka Berpikir

Bahan ajar dapat di buat dalam bentuk seperti cetakan, non cetak dan 

bersifat audio visual. Cerita bergambar merupakan salah satu media visual yang 

digunakan dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia sehingga memudahkan 

peserta didik dalam menerima materi pembelajaran, yaitu cerita rakyat. Karena 
                                                          

58 Anisa Nurkhasanah,  Pengembangan Buku Cerita “Petruk Sinau Basa Jawa” untuk 
Kelompok B Taman Kanak-Kanak, Jurnal Pendidikan Guru PAUD, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2017.

59 Septi Utami, Pengembangan Media Cerita Bergambar Mata Pelajaran IPA untuk 
Anak Autis kelas III Di SD Negeri 3 Poncowarno Kabupaten Lampung Tengah, Jurnal Pendidikan 
Ilmu Pengetahuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar 
Lampung, 2017.
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pada dasarnya peserta didik memerlukan media pembelajaran yang sesuai dan 

tepat agar dapat digunakan selama proses pembelajaran. 

Media cerita bergambar disusun dengan proses pengembangan sehingga 

memanfaatkan literatur yang ada untuk dijadikan bahan media cerita bergambar 

yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada kenyataannya, bahan ajar yang 

tersedia belum berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap 

materi. Penyebabnya, yaitu tidak adanya media yang dapat memberikan 

kesempatan kepada peserta didik di MIN 10 Bandar Lampung untuk dapat 

mengembangkan pengetahuan peserta didik secara optimal. 

Pembelajaran Bahasa Indoenesia bertujuan untuk mengembangakan 

kemampuannya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan minat peserta didik. 

Adapun tujuan lainnya agar para peserta didik mampu menghayati bahasa dan 

juga sastra Indonesia serta mempunyai kemampuan yang baik dan benar dalam 

berbahasa. Salah satu materi pokok yang diberikan untuk kelas V adalah cerita 

rakyat. Pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi cerita rakyat di Madrasah 

Ibtidaiyah dilakukan dengan media buku teks, sementara penyajian dengan buku 

teks saja kurang memadai.

Buku cerita bergambar menjadi salah satu pilihan media pembelajaran 

yang tepat untuk peserta didik kelas V. Media buku cerita bergambar

dikembangkan sebagai suatu alternatif penyajian Bahasa Indonesia mampu 

menarik minat dan mudah diingat peserta didik karena adanya gambar- gambar 
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yang menarik sehingga meningkatkan motivasi belajar dan antusias pesesrta 

didik. Peserta didik lebih menyukai materi pembelajaran yang disajikan secara 

visual, sehingga peserta didik pun merasa senang atau merasa tidak jenuh selama 

proses pembelajaran.

Adanya kelebihan yang ada pada media buku cerita bergambar, peneliti 

meyakini bahwa akan mempermudah peserta didik dalam belajar. Secara umum 

kerangka berfikir dalam penelitian pengembangan ini digambarkan sebagai 

berikut:

Gambar 2.2
Kerangka berfikir bahan ajar buku cerita bergambar kelas V

Proses Media Buku Cerita Bergambar sebagai bahan ajar materi Cerita 
rakyat untuk peserta didik kelas V

Menghasilkan produk Media Buku Cerita Bergambar sebagai bahan 
ajar materi Cerita rakyat untuk peserta didik kelas V

Penggunaan Media Cerita Bergambar

Efektifitas Media
Buku Cerita 
Bergambar

Kemenarikan
Media Cerita
Bergambar
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan kegiatan atau suatu proses sistematis 

untuk dapat memecahkan masalah yang dapat dilakukan dengan cara menerapkan 

metode ilmiah. Penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu 

data atau pengumpulan dengan tujuan dan kegunaan cara tertentu.1 Peneliti 

menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and 

Development). Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa 

inggrisnya disebut Research and Development adalah metode penelitian yang 

dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan mampu menguji 

keefektifan produk tertentu.2

Dalam bidang pendidikan Research and Development adalah  proses 

pengembangan dan validasi produk pendidikan. Menurut Brog Research and 

Development merupakan model penelitian yang banyak digunakan untuk 

pengembangan pendidikan. R & D itu sendiri menurut berkembang dalam 

                                                          
1 Rukaesih A, Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan, ( Jakarta: Rajawali Pers, 

2015), h. 9.
2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta CV, Cet. Ke-23, 2016), h.407.
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penelitian yang sering dilakukan oleh dunia industry untuk menemukan suatu 

produk yang dianggap sangat cocok dengan kebutuhan manusia itu sendiri.3

Tujuan penelitian dan pengembangan (research and development) adalah 

untuk menghasilkan suatu produk baru melalui proses pengembangan. Produk 

penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan dapat berupa media, 

peralatan, buku , modul, alat evaluasi dan perangkat dalam proses pembelajaran.4

Dalam bidang pendidikan penelitian pengembangan merupakan penelitian yang 

berorientasi pada suatu produk yang dikembangkan dapat berupa bahan ajar, 

media, metode, pendekatan atau strategi pembelajaran. Penelitian ini dapat 

dikembangkan berupa media pembelajaran yaitu buku cerita bergambar materi 

cerita rakyat tercantum pada ayat yang berkaitan dengan cerita dalam surat Yusuf 

ayat 111.

               

                   

Artinya : “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi 
orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang 
dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya 
dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat 
bagi kaum yang beriman”. (Q.S Yusuf :111)5

                                                          
3 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2014), h. 129.
4 Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, (Yogyakarta:  

Alfabeta, 2013),h. 161.
5 Derpartemen Agama RI, Al-quran dan terjemah, (Bandung: CV  Penerbit Diponegoro, 

2008), h. 248.
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B. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan

Langkah penelitian pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan prosedur pengembangan bahan instruksional oleh Borg and Gall. 

Prosedur ini dipilih karena memiliki langkah-langkah yang cukup terperinci. 

Prosedur pengembangan itu terdiri dari sepuluh langkah, menyesuaikan dengan 

tujuan penelitian pengembangan adalah mengembangkan suatu bahan ajar yaitu 

buku cerita bergambar materi cerita rakyat yang dimanfaatkan oleh pendidik serta 

peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Penelitian yang dilakukan menggunakan prosedur penelitian 

pengembangan yang dapat mengacu pada model Borg and Gall yang telah 

dimodifikasi dari Sugiyono. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

tersebut ditunjukan pada gambar 3.3 sebagai berikut:

Gambar 3.3

Langkah-langkah Penggunaan
Metode Research and Development (R & D) Menurut Borg and Gall

Desain Produk Validasi 
Desain

Pengumpulan 
Data

Potensi dan 
Masalah

Revisi  Produk Uji Coba 
Produk

Revisi DesainUji Coba 
Pemakian

Revisi Produk
Produksi 

Masal
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Model yang dipilih ini memiliki langkah-langkah pengembangan yang 

sangat sesuai dengan penelitian pengembangan pendidikan yaitu penelitian yang 

dapat menghasilkan atau mengembangan suatu produk tertentu dengan 

melakukan uji ahli seperti uji materi, uji guru, uji media, uji bahasa dan uji coba 

di lapangan untuk menguji keefektifan suatu produk. 

Berdasarkan penelitian-penelitian pengembangan sebelumnya, dalam 

langkah pengembangan ini peneliti membatasi hanya tujuh langkah dari sepuluh 

langkah karena keterbatasan waktu serta biaya dan waktu yang cukup lama hanya 

sampai dengan penggunaan produk tidak sampai percetakan masal. Pembuatan 

produk masal dilakukan apabila produk yang telah diuji coba dinyatakan efektif 

dan layak untuk diproduksi masal.6

Pengembangan produk yang dilaksanakan pada peneliti ini hanya sampai 

pada tahap mengahasilkan produk akhir, yaitu buku cerita bergambar berbasis 

pendekatan whole language pada materi cerita rakyat kelas V SD/MI. Penelitian 

yang tidak sampai tahap uji pemakaian dan produksi masal dari produk yang 

sudah dihasilkan karena peneliti hanya menggunakan tujuh langkah yang sudah 

layak untuk diuji cobakan dilapangan dengan diperkuat pernyataan oleh ahli 

validasi dan peneliti hanya melihat kelayakan produk berdasarkan validator, 

pendidik dan peserta didik berdasarkan kemenarikannya serta keterbatasan 

peneliti sehingga tidak mencakup semua langkah yang ada. Untuk sampai pada 

tahap uji coba pemakaian dan produksi masal produk dapat dilakukan pada 
                                                          

6 Sugiyono, Op Cit, h.427.
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penelitian selanjutnya. Dengan demikian suatu produk akhir dari penelitian 

pengembangan ini, yaitu suatu bahan ajar buku cerita bergambar pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia untuk peserta didik MI kelas V.

1. Potensi dan Masalah

Proses kegiatan awal sebelum melakukan pengembangan terhadap 

bahan pembelajaran dengan menggunakan buku cerita bergambar adalah 

analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan di lakukan pada saat observasi awal 

ditemukan bahwa pendidik sudah menggunakan bahan ajar, tetapi belum 

menerapkan bahan ajar lebih menarik perhatian dari peserta didik sehingga 

peserta didik kurang fokus mengikuti proses pembejaran di dalam kelas, 

karena proses belajar mengajar tersebut terasa membosankan bagi peserta 

didik. 

Oleh karena itu, dilakukanya observasi untuk mengetahui bagaimana 

kondisi dikelas V, oleh karena itu peneliti akan menggunakan bahan ajar

berupa buku cerita bergambar sebagai salah satu acuan pembelajaran agar 

peserta didik lebih termotivasi dan lebih kreatif dalam proses  pembelajaran 

berlangsung.

Proses kegiatan kedua yang akan dilakukan oleh peneliti sebelum 

melakukan penelitian, yaitu observasi kedua yang dilakukan di sekolah untuk 

dapat mengetahui bahwa berhasil atau tidaknya dalam penggunaan buku 

cerita bergambar sebagai salah satu bahan ajar. 
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Pada observasi kali ini, peneliti akan melakukan wawancara dan 

pemberian angket kepada guru wali kelas V, yaitu pada bidang studi Bahasa 

Indonesia dan peserta didik. Adapun wawancara dan pemberian angket 

kepada guru  wali kelas, yaitu bidang studi Bahasa Indonesia dapat dilihat 

pada suatu lampiran. Wawancara dengan pendidik pada analisis kebutuhan 

untuk mempermudah peneliti dalam melakukan proses pengembangan.

2. Pengumpulan Data

Setelah analisis kebutuhan sudah lengkap dan jelas maka tahap yang 

akan dilakukan selanjutnya adalah mengumpulkan data atau informasi melalui

sumber referensi yang dapat menunjang pengembangan bahan ajar buku cerita 

bergambar pada materi cerita rakyat tingkat SD/MI. Maka sumber dari 

referensi untuk pengembangan baha ajar yang akan didapat dari sumber yang 

relevan yaitu dengan menggunakan buku dan internet. Dengan mendapat data 

atau informasi akan mempermudahkan peneliti dalam proses pembuatan 

produk buku cerita bergambar menggunakan pendekatan whole language

pada cerita rakyat kelas V,

3. Desain Produk

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah desain produk, pada tahap 

ini perencanaan produk awal yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

mengumpulkan bahan dilakukan dengan cara mencari melalui internet, jurnal 

dan membaca buku. Bersamaan dengan itu dilakukan juga penyusunan materi 
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yang diambil dari bahan utama, yaitu seperti buku, jurnal, dan lain-lain. 

Dalam buku bergambar yang peneliti buat ada beberapa unsur-unsur seni atau 

desain meliputi: 

a. Ruang (Space),

b. Gambar (Image),

c. Teks,

d. Titik,

e. Garis, 

f. Arah, 

g. Bentuk (Form),

h. Tekstur, 

i. Penekanan Warna (Tone/Value), dan 

j. Warna.

Sebelum mengembangkan produk buku cerita bergambar, peneliti 

membuat perancangan pelaksanaan pengembangan produk. Langkah-langkah 

perancangan produk buku cerita bergambar ini ,yaitu sebagai berikut:

a. Pengambilan Tema

Beberapa cerita rakyat dari sumatera dan jawa di tentukan tema apa 

yang tepat untuk bagian cover buku cerita bergambar untuk anak SD/MI kelas 

V.
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b. Pembuatan alur cerita/ story board 

Setelah pembuatan tema, peneliti membuat alur cerita yang berkaitan 

dengan cerita rakyat yang ada di sumatera dan jawa.

c. Pembuatan karakter tokoh 

Dalam buku bahan ajar buku cerita bergambar, peneliti membuat 

tokoh sesuai dengan cerita rakyat yang ada di sumatera dan jawa. Tokoh-

tokoh tersebut di gambar semenarik mungkin, agar peserta didik dalam 

membaca buku cerita bergambar tidak jenuh.

d. Pembuatan ilustrasi

Tahap awal untuk proses pembuatan ilustrasi adalah dengan membuat 
sketsa ilustrasi yang menggunakan alat dan bahan pensil, penghapus dan 
drawing pen.

e. Penyusunan buku cerita bergambar.7

Penyusunan buku cerita bergambar adalah proses penggabungan serta 

penataan teks/ narasi dengan gambar ilustrasi yang dilanjutkan dengan 

percetakan buku cerita bergambar. Proses ini dilakukan dengan pertimbangan 

lay out yang sesuai agar narasi/ teks tidak mengganggu gambar ilustrasi atau 

sebaliknya dengan Penyusunan buku cerita bergambar adalah proses 

penggabungan serta penataan teks/ narasi dengan gambar ilustrasi yang 

dilanjutkan dengan percetakan buku cerita bergambar. Proses ini dilakukan 

                                                          
7 Wigianto, Pengembangan Buku Cerita Bergambar Pendidikan Karakter Tanggung 

Jawab untuk Peserta Didik Sekolah Dasar, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Seni Rupa Fakultas 
Bahasa dan Seni UNY,2015), h. 7.
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dengan pertimbangan lay out yang sesuai agar narasi/ teks tidak mengganggu 

gambar ilustrasi atau sebaliknya dengan menggunakan soft ware photoshop.

Selanjutnya setelah semua hal-hal itu telah selesai maka yang akan 

dilakukan, yaitu spesifikasi produk bahan ajar yang akan dikembangkan 

adalah media pembelajaran buku cerita bergambar materi cerita rakyat untuk 

peserta didik SD/MI.

4. Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai suatu 

rancangan produk, dalam hal ini media pembelajaran berbentuk buku cerita 

bergambar akan lebih menarik sehingga peserta didik akan lebih fokus dalam 

belajar dan kreatif mengikuti pelajaran dari pada sebelumnya. Didalam buku 

Encyclopedia of Education Evaluation yang ditulis oleh Scarvla B. Anderson 

dan kawan-kawan disebutkan A test is valid if it measures what purpose to 

measure yang diartikan lebih kurang demikian sebuah tes dikatakan valid 

apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Dalam bahasa 

Indonesia “valid” disebut dengan istilah “sahih”.8

Validasi desain terdiri dari tiga tahap, yaitu :

a. Uji ahli media

Uji ahli media ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan standar 

minimal yang diterapkan dalam pembuatan buku cerita bergambar 

                                                          
8Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

h. 80.
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berbasis pendekatan whole language mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas V SD/MI untuk mengetahui kemenarikan  serta keefektifan buku 

cerita bergambar dalam proses pembelajaran. Uji ahli media dilakukan 

oleh orang ahli yaitu dosen UMITRA Lampung, Guru MAN I Model 

Bandar Lampung dan pendidik MIN7 Bandar Lampung yang merupakan 

ahli bidang teknologi. Ahli ini mengetahui secara detail hal-hal yang 

berkaitan dengan aspek teknis dari media yang sedang dikembangkan. 

Contoh ada ahli produksi adalah produser video, sutradara, programmer, 

ahli animasi, perekayasa perangkat lunak, dan termasuk disini adalah ahli 

media (media experts).

b. Uji Ahli Bahasa

Uji ahli bahasa merupakan seseorang yang mampu mempelajari dan 

meneliti tentang bahasa. Pada uji ahli bahasa bertujuan untuk menjelaskan 

fenomena bahasa yang bersifat alamiah, metode yang digunakan ahli 

bahasa dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada materi cerita rakyat kelas 

V, yaitu abstrak dan formal dalam menilai ahli bahasa bersikap bahwa 

bahasa yang dihadapi memiliki sistem baik dalam bentuk maupun makna.

Uji ahli bahasa dilakukan oleh dua dosen UIN Lampung dan pendidik di 

SD/MI.



59

c. Uji ahli materi

Pada uji ahli materi ini bertujuan untuk menguji bagaimana kelayakan 

dari segi materi, yaitu cerita rakyat kelas V dan kesesuaian Buku cerita 

bergambar melalui pendekatan whole language. Uji ahli materi yang akan 

dipilih adalah orang yang berkompeten dalam bidang Bahasa Indonesia. 

Orang ahli tersebut dosen yang mengampu disiplin ilmu terkait dan 

pendidik SD/MI.

5. Perbaikan Desain

Setelah desain produk divalidasi oleh para ahli materi, ahli media dan 

ahli bahasa maka dapat diketahui kelemahan dari buku cerita bergambar 

tersebut. Kelemahan tersebut kemudian diperbaiki untuk menghasilkan suatu 

produk yang lebih baik lagi. Bila perubahan-perubahan yang dilakukan untuk 

menghasilkan produk baru tersebut sangat besar dan mendasar, evaluasi 

formatif kedua perlu dilakukan. Akan tetapi, bila perubahan ini tidak terlalu 

besar dan tidak mendasar, produk baru itu siap dipakai dan di ujikan 

dilapangan sebenarnya.

6. Uji Coba Produk

Produk yang telah selesai dibuat, selanjutnya diuji cobakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Untuk uji coba produk dilakukan dengan cara uji coba 

uji kelompok kecil (small group evaluation), dan uji coba lapangan (field 
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test).9 Uji coba ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi apakah bahan 

ajar berupa buku cerita bergambar cerita rakyat menarik sebagai bahan ajar 

yang digunakan dalam proses pembelajaran.

7. Revisi Produk

Dari hasil yang di uji cobakan produk tersebut, apabila tanggapan 

pendidik ataupun peserta didik mengatakan bahwa produk ini baik dan 

menarik untuk dibaca, maka dapat dikatakan bahwa bahan ajar ini telah 

selesai dikembangkan sehingga menghasilkan produk akhir. Namun apabila 

produk belum sempurna maka hasil dari uji coba ini dijadikan bahan 

perbaikan dan penyempurnaan bahan ajar yang dibuat, sehingga dapat 

menghasilkan produk akhir yang siap digunakan disekolah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa 

cara sebagai berikut :

1. Observasi

Obsevasi sebagai teknik pengumpulan data atau informasi mempunyai ciri 

yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

                                                          
9 Tito Fajar Setyawan, Pengembangan Model Pembelajaran Permainan Hockey Ceria 

Dalam Pembelajaran Penjasorkes SMA Negeri 1 Boja Tahun 2013, (Jawa Tengah: Journal of 
Physical Education, Sport, Health and Recreations Vol. 4 No. 6 ISSN: 2252-6773, 2015), h. 1870.
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kuesioner. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan 

dan pencatatan perilaku subjek penelitian yang dilakukan secara sistematis. 10

Pada penelitian pengembangan ini, peneliti menggunakan observasi 

nonpartisipan. Observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak melibatkan diri 

langsung dengan aktivitas orang-orang, peneliti hanya mengamati dilakukan 

secara sepintas pada saat observasi.11 Obsevasi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu

observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan oleh peneliti 

secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam melakukan 

pengamatan bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis dan kemudian 

membuat kesimpulan 12 observasi ini dilakukan di MIN 10 Bandar Lampung.

2. Angket 

Kuesioner (questionair) juga sering dikenal dengan sebutan angket. Pada 

dasarnya kuesioner merupakan alat pengumpul informasi dengan cara 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dapat menjawab secara tertulis 

pula oleh responden. Kuesioner yang dilakukan seperti  hanya interviu, yang 

bermaksud untuk memperoleh informasi tentang diri responden atau informasi 

tentang orang lain.13

                                                          
10 Endang Mulyatiningsih, Op Cit, h. 26.
11 P Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2015), h. 66.
12 Sugiyono, Op Cit, h. 205.
13 S Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 167. 
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Kuesioner sebagai lembar penilaian suatu produk digunakan untuk 

mendapatkan data tentang kelayakan dari pengembangan bahan ajar. Instrumen 

kuesioner disusun dengan menggunakan skala likert. 

3. Wawancara atau Interview

Interviu sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan. 

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi atau data dari terwawancara. Inteviu digunakan oleh 

peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mecari data tentang 

variable latar belakang peserta didik, orang tua, pendidikan, sikap terhadap 

sesuatu.14

Wawancara yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara 

semiterstruktur (Semistructure Interview). Wawancara jensi ini sudah termasuk 

dalam katagori in-dept interview, dalam pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Dengan tujuan dari wawancara semiterstruktur ini 

adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.15

Pada penelitian ini saat observasi dilakukan yang menjadi subyek 

wawancara adalah Ibu Elyanah, S. Pd beliau Guru wali kelas V di MIN 10 Bandar 

Lampung. Hasil wawancara yang dilakukan dengan pendidik, yaitu diketahui 

                                                          
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2013), h. 198.
15Sugiyono, Metode  Penelitian & Pengembangan Research and Develoment, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), h. 233.
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bahwa bahan ajar Bahasa Indonesia oleh peserta didik dianggap monoton, kurang 

menarik, kurangnya perhatian dari pendidik, tidak begitu penting, dan relatif sulit. 

Hal-hal tersebut menyebabkan kurangnya minat peserta didik dalam membaca, 

menulis, kurang antusias dan kurang termotivasi dalam proses belajar.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, artinya adalah barang-barang 

tertulis. Dokumentasi merupakan suatu yang ditunjukan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, perarutan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto film documenter dan data yang relevan.16

Dokumentasi juga merupakan cara untuk mendapatkan data yang telah 

didokumentasi. Untuk lebih memperkuat hasil penelitian ini, peneliti 

menggunakan dokumentasi berupa foto-foto kondisi sekolah, data peserta didik, 

sarana dan prasarana sekolah dan penggunaan bahan ajar pada saat peserta didik 

melakukan proses pembelajaran.

D. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang dapat digunakan dalam 

mengumpulkan data sebagai suatu bagian yang penting dalam penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitin ini, yaitu berupa angket untuk ahli 

materi, angket untuk ahli media, angket untuk ahli bahasa, angket untuk pendidik 

serta angket untuk peserta didik. Pengujian instrumen dilakukan dengan 

                                                          
16Riduwan, M. B, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 

105.
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menggunakan validitas, yakni dengan membandingkan isi instrumen dengan teori 

yang ada. Adapun kisi-kisi intrumen pengumpulan data sebagai berikut:

Tabel 3.1
Instrumen Penilaian Validasi Media Pembelajaran Buku Cerita Bergambar

No. Validator Aspek Penilaian Jumlah 
Butir

Nomor Item

1. Ahli Materi

Kurikulum 3 1,2,3

Isi 13 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,

Penyajian 4 17,18,19,20

2. Ahli Media
Desain Sampul 4 1,2,3,4

Kesesuaian Isi 8 5,6,7,8,9,10,11,12

3. Ahli Bahasa Bahasa 8 1,2,3,4,5,6,7,8

4. Guru

Isi 5 1,2,3,4,5

Media Pembelajaran 4 6,7,8,9

Tampilan 3 10,11,12

Pendekatan Whole 
Language

2 13,14

Bahasa 4 15,16,17,18

5. Peserta 
Didik

Penyajian Media 4 1,2,3,4

Penyajian Materi 3 5,6,7

Tampilan 3 8,9,10

Bahasa 2 11,12

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah mendeskripsikan semua 

saran, dan tanggapan yang didapat dari lembar komentar. Pada tahap uji coba, 
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data himpun menggunakan angket penilaian untuk memberikan kritik, saran, 

masukan dan perbaikan. Hasil analisis deskriptif ini digunakan untuk menentukan 

tingkat ketepatan, keefektifan dan kemenarikan produk atau hasil pengembangan 

yang berupa buku cerita bergambar. Data dari angket merupakan data kualitatif 

yang dikuantitatifkan menggunakan skala Likert yang berkriteria lima tingkat 

kemudian dianalisis melalui perhitungan persentase rata-rata skor item pada 

setiap jawaban dari setiap pertanyaan dalam angket tersebut

Tabel 3.2
Kriteria skor yang digunakan untuk pengembangan

dalam memberikan penilaian pada buku cerita bergambar17

Skor

1 2 3 4 5

Sangat Tidak 
Setuju/Sangat 
Tidak Menarik

Tidak 
Setuju/Tidak 

Menarik

Cukup 
Setuju/Cukup 

Menarik

Setuju/Menarik Sangat 
Setuju/Sangat 

Menarik

Sedangkan untuk menentukan hasil persentasi skor penilaiannya dengan 

menggunakan rumus perhitungannya, yaitu sebagai berikut:

                                                          
17 Doni Andriansyah, Pengukuran Kualitas Sistem Informasi Event Management 

Menggunakan Standard ISO 9126-1, (Jakarta: Journal Speed- Sentra Penelitian Engineering dan 
Edukasi Vol. 9 No. 1, 2017), h. 3.
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p	 = 	 	X 100 %

Keterangan : p  = Angka presentase atau skor penilaian

Fx  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

Nx = Jumlah frekuensi/skor maksimal

Hasil dari skor penilaian menggunakan skala Likert tersebut kemudian dicari 

rata-ratanya dari sejumlah subjek sampel uji coba dikonversikan pada pernyataan 

penilaian untuk menentukan kualitas dan tingkat kemanfaatan produk yang 

dihasilkan berdasarkan pendapat pengguna.18

Tabel 3.3
Tabel Skala Kelayakan19

Skor Kriteria
0-20%

21% Skor Max – 40 Skor Max%
41% Skor Max – Skor Max 60%
61% Skor Max – Skor Max 80%
81% Skor Max – Skor Max 100%

Tidak Layak 
Kurang Layak 
Cukup Layak 

Layak 
Sangat Layak

                                                          
18 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 43.
19 Fafan Feri Ishaq, Achmad Lutfi, Kelayakan Permainan Tiger Chemistry Sebagai 

Sarana Berlatif Siswa (Drill) Pada Materi Atom, Ion dan Molekul, (Surabaya: Journal of 
Chemical Education Vol. 1 No. 1 ISSN: 2252-9454, Mei 2012), h. 102. 
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Lapangan

Penelitian ini dilaksanakan di dua Sekolah, yaitu di MIN 10 Bandar 

Lampung kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Jl. Hayam 

Wuruk dan di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung kelurahan Labuhan Ratu, 

Jl. Pagar Alam No. 14/58 dengan data awal ke dua sekolah ini menunjukkan 

bahwa bahan ajar yang digunakan disediakan dari pihak sekolah yaitu, berupa 

buku cetak. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan 

prosedur pengembangan menurut Sugiyono yang akan dilakukan dari tahapan 

satu hingga tahapan tujuh. Data hasil setiap tahapan prosedur penelitian dan 

pengembangan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Potensi dan Masalah

Potensi dalam penelitian dan pengembangan ini berupa bahan ajar, yaitu 

Pengembangann buku cerita bergambar berbasis pendekatan whole language pada 

materi cerita rakyat kelas V SD/MI. Masalah dalam penelitian dan pengembangan 

ini adalah ditemukannya bahwa pendidik sudah menggunakan bahan ajar, tetapi 

belum menerapkan bahan ajar lebih menarik perhatian dari peserta didik sehingga 

peserta didik kurang fokus mengikuti proses pembejaran di dalam kelas, karena 

proses belajar mengajar tersebut terasa membosankan bagi peserta didik. Oleh 

karena itu, peneliti akan menggunakan bahan ajar berupa buku cerita bergambar 
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sebagai salah satu acuan pembelajaran agar peserta didik lebih termotivasi dan 

lebih kreatif dalam proses  pembelajaran berlangsung.

2. Mengumpulkan Data

Setelah potensi dan masalah selesai, maka tahap selanjutnya adalah 

mengumpulkan data. Pada proses pengumpulan data buku cerita bergambar 

peneliti terlebih dahulu melihat pada buku, jurnal dan internet dalam merancang 

pembuatan buku cerita bergambar. Data awal peneliti mengumpulkan terlebih 

dahulu cerita rakyat yang akan disajikan pada buku cerita bergambar, setelah itu 

peneliti memilih cerita rakyat yang baik untuk dibaca oleh peserta didik dan 

mengandung pesan moral bagi pembaca. dalam langkah pembuatan whole 

language pada buku cerita bergambar peneliti membuat dengan soal-soal, soal 

tersebut dibuat dengan melihat contoh pembuatan soal dari buku paket di sekolah. 

Proses pembuatan soal sesuai dengan pendekatan whole language.

3. Desain Produk

Setelah langkah potensi dan masalah serta pengumpulan data selanjutnya 

adalah desain produk dan produksi pengembangan, ada beberapa hal yang akan 

dilakukan dalam tahap desain produk pengembangan buku cerita bergambar 

berbasis pendekatan whole language pada materi cerita rakyat kelas V. 

Buku cerita bergambar di desain dengan semenarik mungkin, sehingga 

dapat menarik perhatian peserta didik untuk membacanya. Dalam pembuatan 

buku cerita bergambar pada desain gambar di sesuaikan dengan cerita yang 

diambil untuk dibuat menjadi suatu buku.   Pada bagian sampul depan dan sampul  
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belakang di desain sesuai dengan tema judul buku yang didesain. Pewarnaan pada 

kertas diberi warna-warni didesain semenarik mungkin dan langkah pembuatan 

pendekatan whole language dibuat dengan soal-soal sesuai pada delapan

komponen pendekatan whole language. Peneliti membuat buku cerita bergambar 

berbasis pendekatan whole  language dengan desain produk yang belum pernah 

diuji cobakan.

4. Validasi Desain

Sebelum produk buku cerita bergambar diuji cobakan di lapangan, produk 

divalidasi terlebih dahulu dengan 3 dosen ahli bahasa, 3 ahli materi, 3 ahli media

dan 2 respon pendidik. Validasi ahli dilakukan agar produk buku cerita bergambar

yang dikembangkan akan mendapatkan jaminan bahwa produk awal yang akan

dikembangkan layak diujicobakan terhadap peserta didik. Validasi ahli dilakukan 

agar produk yang akan dikembangkan tidak terlalu banyak mengalami kesalahan.

Adapun data hasil dari para validasi ahli bahasa, ahli materi, ahli media dan 

validasi respon pendidik, yaitu sebagai berikut:

a. Validasi ahli bahasa

Penilaian ini dilakukan dengan memberikan produk bahan ajar buku cerita 

bergambar beserta angket lembar penilaian yang diisi oleh dosen atau pendidik 

ahli bahasa. Adapun validator yang menjadi ahli bahasa, yaitu dosen Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Bapak Untung Nopriansyah, M.Pd dan 

Hermansyah Trimantara, M.Pd dari UIN Raden Intan Lampung yang 

berkompeten dalam bidang bahasa dan pendidik MIN 10 Bandar Lampung Ibu 
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Fania Satriana, S.Pd. Peneliti menyerahkan bahan ajar buku cerita bergambar 

beserta lembar penilaian kepada dosen dan pendidik ahli bahasa pada hari senin 

02 April dan 03 April di kampus UIN Raden Intan Lampung dan hari 17 Maret di 

MIN 10 Bandar Lampung. 

Data hasil validasi dan penilaian ahli bahasa tahap 1 dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4
Data Hasil Validasi Ahli Bahasa Tahap 1

No. Aspek 
Penilaian

Indikator ΣX Per 
Aspek

Skor 
Maxs

Skor %
Kategori 

Kelayakan

1. Bahasa

Kejelasan petunjuk 
penggunaan buku 
cerita bergambar

45 60 75,00%

Layak

Ketepatan istilah 
yang ada di buku 
cerita bergambar
Kemudahan 
memahami alur 
materi melalui 
penggunaan bahasa
Kesatuan 
penggunaan bahasa

2.
Ketepatan 

Bahasa

Ketepatan dialog 
teks cerita dengan 
materi

47 60 78,33% Layak
Ketepatan ejaan 
yang digunakan
Ketepatan struktur 
kalimat
Keefektifan kalimat

Jumlah Total 92

Skor Maksimal 120

Rata-rata Persentase 76,67%

Kriteria Layak
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Berdasarkan data hasil validasi penilaian tahap 1 oleh ahli bahasa pada 

Tabel 4.4 dari 3 validator di peroleh pada aspek bahasa yang meluputi empat 

indikator penilaian memperoleh jumlah skor 45 dengan skor maksimasl 60 

persentase 75,00%, aspek ketepatan bahasa yang meliputi empat indikator 

penilaian memperoleh jumlah skor 47 dengan skor maksimal 60 persentase 

78,33%. Berdasarkan persentase skor penilaian diperoleh rata-rata skor 76,67% 

dengan kategori layak dari jumlah 92 dengan skor maksimal 120. Selain dalam 

bentuk tabel data hasil validasi penilaian tahap 1 oleh ahli bahasa disajikan juga 

data dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 4.5 
Grafik Penilaian Ahli Bahasa Tahap 1
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Tabel 4.5
Data Hasil Validasi Ahli  Bahasa Tahap 2

No. Aspek 
Penilaian

Indikator ΣX Per 
Aspek

Skor 
Maxs

Skor %
Kategori 

Kelayakan

1. Bahasa

Kejelasan petunjuk 
penggunaan buku 
cerita bergambar

52 60 86,67%

Sangat 
Layak

Ketepatan istilah 
yang ada di buku 
cerita bergambar
Kemudahan 
memahami alur 
materi melalui 
penggunaan bahasa
Kesatuan 
penggunaan bahasa

2.
Ketepatan 

Bahasa

Ketepatan dialog 
teks cerita dengan
materi

48 60 80,00%
Sangat 
Layak

Ketepatan ejaan 
yang digunakan
Ketepatan struktur 
kalimat
Keefektifan kalimat

Jumlah Total 100

Skor Maksimal 120

Rata-rata Persentase 83,33%
Kriteria Sangat Layak

Berdasarkan data hasil validasi penilaian tahap 2 oleh ahli bahasa pada 

Tabel 4.5  dari 3 validator di peroleh pada aspek bahasa yang meliputi empat 

indikator penilaian memperoleh jumlah skor 52 dengan skor maksimasl 60 serta 

persentase 86,67%, aspek ketepatan kalimat yang meliputi empat indikator 

penilaian memperoleh jumlah skor 48 dengan skor maksimal 60 serta persentase 

80,00%. Berdasarkan persentase skor penilaian diperoleh rata-rata skor 83,33% 
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dengan kategori layak dari jumlah 100 dengan skor maksimal 120. Selain dalam 

bentuk tabel data hasil validasi penilaian tahap 2 oleh ahli bahasa disajikan juga 

data dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 4.6 
Grafik Penilaian Validasi Ahli Bahasa Tahap 2
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dosen dan pendidik ahli materi pada hari Kamis 29 Maret dan Jum’at 06 April di 

kampus UIN Raden Intan Lampung dan 20 Maret di SD Muhammadiyah 1 

Bandar Lampung. Data hasil validasi dan penilaian ahli materi tahap 1 dapat 

dilihat pada Tabel 4.6  sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Data Hasil Validasi Ahli Materi Tahap 1

No. Aspek 
Penilaian

Indikator ΣX 

Per 

Aspek

Skor 

Maxs

Skor 

%

Kategori 

Kelayakan

1. Kurikulum Kesesuaian isi 
dengan kompetensi 
dasar (KD) dan 
tujuan pembelajaran

35 45 77,78% Layak

Kebenaran konsep 
materi ditinjau dari 
aspek keilmuan
Ketepatan dengan 
indikator yang ada di 
kurikulum

2. Isi Kesesuain isi dengan 
materi

147 195 75,38% Layak

Kesesuaian materi 
dengan tujuan 
pembelajaran
Kebenaran konsep 
materi ditinjau dari 
aspek keilmuan
Kejelasan topik 
pembelajaran
Kesesuaian materi 
dengan tingkat 
perkembangan 
peserta didik
Ketepatan materi 
dengan cerita yang 
akan dikembangkan
Kesesuaian cerita 
dengan tujuan 
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pembelajaran

Kebenaran cerita 
dengan materi yang 
akan disajikan

Ketepatan teks cerita 
dengan materi
Muatan aspek 
kognitif, afektif dan 
psikomotorik pada 
materi yang 
disampaikan
Kejelasan cerita yang 
diberikan
Keterkaitan materi 
dengan kondisi yang 
ada dilingkungan 
sekitar

Ketuntasan cerita 
yang diberikan sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran

3. Penyajian Penyajian cerita 
memberikan 
pengetahuan kepada 
peserta didik

44 60 75,00% Layak

Penyajian gambar 
sesuai dengan materi 
yang disajikan

Kejelasan penyajian 
dengan pembelajaran

Cerita yang disajikan 
menarik perhatian 
peserta didik

Jumlah Total 226
Skor Maksimal 300
Rata-rata Persentase 76,05%
Kriteria Layak

Berdasarkan data hasil validasi penilaian tahap 1 oleh ahli materi pada 

Tabel 4.6  dari 3 validator di peroleh pada aspek kurikulum yang meliputi tiga 

indikator penilaian memperoleh jumlah 35 dengan skor maksimalnya 45 serta 
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persentase 77,78%, aspek pada isi yang meliputi tiga belas indikator penilaian 

memperoleh jumlah skor 147 dengan skor maksimalnya 195 serta persentase 

75,38%, aspek penyajian yang meliputi empat indikator penilaian memperoleh 

jumlah 44 dengan skor maksimaslnya 60 serta persentase 75,00%. Berdasarkan 

persentase skor penilaian diperoleh rata-rata skor 76,05% dengan kategori layak 

dari jumlah 226 dengan skor maksimal 300. Selain dalam bentuk tabel data hasil 

validasi penilaian tahap 1 oleh ahli materi disajikan juga data dalam bentuk grafik 

sebagai berikut:

Gambar 4.7 
Grafik Penilaian Validasi Ahli Materi Tahap 1

Tabel 4.7  
Data Hasil Validasi Ahli Materi Tahap 2

No. Aspek 
Penilaian

Indikator ΣX Per 

Aspek

Skor 

Maxs

Skor 

%

Kategori 

Kelayakan

1. Kurikulum Kesesuaian isi 
dengan kompetensi 
dasar (KD) 

45 45 93,33% Sangat 
Layak
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Kebenaran konsep 
materi ditinjau dari 
aspek keilmuan
Ketepatan dengan 
indikator yang ada di 
kurikulum

2. Isi Kesesuain isi dengan 
materi

195 195 90,25% Sangat 
Layak

Kesesuaian materi 
dengan tujuan 
pembelajaran
Kebenaran konsep 
materi ditinjau dari 
aspek keilmuan
Kejelasan topik 
pembelajaran
Kesesuaian materi 
dengan tingkat 
perkembangan 
peserta didik
Ketepatan materi 
dengan cerita yang 
akan dikembangkan
Kesesuaian cerita 
dengan tujuan 
pembelajaran
Kebenaran cerita 
dengan materi yang 
akan disajikan

Ketepatan teks cerita 
dengan materi
Muatan aspek 
kognitif, afektif dan 
psikomotorik pada 
materi yang 
disampaikan
Kejelasan cerita yang 
diberikan
Keterkaitan materi 
dengan kondisi yang 
ada dilingkungan 
sekitar
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Ketuntasan cerita 
yang diberikan sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran

3. Penyajian Penyajian cerita 
memberikan 
pengetahuan kepada 
peserta didik

53 60 86,67% Sangat 
Layak

Penyajian gambar 
sesuai dengan materi 
yang disajikan

Kejelasan penyajian 
dengan pembelajaran

Cerita yang disajikan 
menarik perhatian 
peserta didik

Jumlah Total 271

Skor Maksimal 300

Rata-rata Persentase 90,08%

Kriteria Sangat Layak

Berdasarkan data hasil validasi penilaian tahap 2 oleh ahli materi pada 

Tabel 4.7 dari 3 validator di peroleh pada aspek kurikulum yang meliputi tiga 

indikator penilaian memperoleh jumlah 42 dengan skor maksimalnya 45 serta 

persentase 93,33%,aspek pada isi yang meliputi indikator penilaian memperoleh 

jumlah skor 176 dengan skor maksimalnya 195 serta persentase 90,25%, aspek 

penyajian yang meliputi indikator penilaian memperoleh jumlah 53 dengan skor 

maksimaslnya 60 serta persentase 86,67%. Berdasarkan persentase skor penilaian 

diperoleh rata-rata skor 90,08% dengan kategori layak dari jumlah 271 dengan 
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skor maksimal 300. Selain dalam bentuk tabel data hasil validasi penilaian tahap 

2 oleh ahli materi disajikan juga data dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 4.8 
Grafik Penilaian Validasi Ahli Materi Tahap 2

c. Validasi Ahli Media

Penilaian ini dilakukan dengan memberikan produk bahan ajar buku cerita 

bergambar beserta angket lembar penilaian yang diisi oleh dosen atau pendidik 

ahli media. Adapun validator yang menjadi ahli media dari dosen UMITRA 

Bapak Fathurrahman Kurniawan Ikhsan, S.Kom.M.TI, dari guru MAN Model 1 

Bandar Lampung ahli dalam bidang komputer Bapak Ahmad Taufik Fajar, S.Ag, 

S.Pd.I dan guru komputer MIN 7 Bandar Lampung Bapak Devid Frananda, S.Pd.

Penilaian ahli media meliputi desain sampul dan kesesuaian isi, peneliti 

menyerahkan bahan ajar buku cerita bergambar beserta lembar penilaian kepada 

dosen dan pendidik ahli media pada hari Jum’at 06 April di kampus UMITRA, 
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hari senin 02 April di MAN Model 1 Bandar Lampung dan 04 April di MIN 7 

Bandar Lampung. Data dilihat pada Tabel 4.8  sebagai berikut:

Tabel 4.8
Data Hasil Validasi Ahli Media Tahap 1

No. Aspek 
Penilaian

Indikator ΣX Per 

Aspek

Skor 

Maxs
Skor%

Kategori 

Kelayakan

1. Desain 
Sampul

Kondisi fisik 45 60 75,00% Layak
Kulitas bahan
Kemenarikan 
sampul

Teks dan tulisan 
disampul 
mudah dibaca

2. Kesesuaian 
Isi

Menarik 
perhatian 
peserta didik

90 120 75,83% Layak

Memudahkan 
peserta didik 
dalam 
memahami 
cerita
Meningkatkan 
minat membaca 
peserta didik
Menumbuhkan 
rasa ingin tahu 
peserta didik
Media mampu 
meningkatkan 
motivasi peserta 
didik dalam 
belajar
Media mampu 
meningkatkan 
pengetahuan 
peserta didik
Mampu 
memperluas 
wawasan 
peserta didik di 
bidang 



81

Bahasa 
Indonesia
Memberikn 
dukungan pada 
kemandirian 
belajar peserta 
didik

Jumlah Total 135
Skor Maksimal 180
Rata-rata Persentase 75,41%
Kriteria Layak

Berdasarkan data hasil validasi penilaian tahap 1 oleh ahli media pada 

Tabel 4.8 dari 3 validator di peroleh pada aspek desain sampul memperoleh 

jumlah 45 dengan skor maksimalnya 60 serta persentase 75,00%, aspek pada 

kesesuaian isi memperoleh jumlah skor 90 dengan skor maksimalnya 120 serta 

persentase 75,83%. Berdasarkan persentase skor penilaian diperoleh rata-rata skor 

75,41% dengan kategori layak dari jumlah 135 dengan skor maksimal 180. 

Selain dalam bentuk tabel data hasil validasi penilaian tahap 1 oleh ahli media 

disajikan juga data dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 4.9
Grafik Penilaian Validasi Ahli Media Tahap 1
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Tabel 4.9
Hasil Validasi Ahli Media Tahap 2

No. Aspek 
Penilaian

Indikator ΣX Per 

Aspek

Skor 

Maxs
Skor%

Kategori 

Kelayakan

1. Desain 
Sampul

Kondisi fisik 54 60 90,00% Sangat 
LayakKulitas bahan

Kemenarikan 
sampul

Teks dan tulisan 
disampul mudah 
dibaca

2. Kesesuaian 
Isi

Menarik perhatian 
peserta didik

112 120 93,33% Sangat 
Layak

Memudahkan 
peserta didik 
dalam memahami 
cerita
Meningkatkan 
minat membaca 
peserta didik
Menumbuhkan 
rasa ingin tahu 
peserta didik
Media mampu 
meningkatkan 
motivasi peserta 
didik dalam 
belajar
Media mampu 
meningkatkan 
pengetahuan 
peserta didik
Mampu 
memperluas 
wawasan peserta 
didik di bidang 
Bahasa Indonesia
Memberikn 
dukungan pada 
kemandirian 
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belajar peserta 
didik

Jumlah Total 166
Skor Maksimal 180
Rata-rata Persentase 91,66%
Kriteria Sangat Layak

Berdasarkan data hasil validasi penilaian tahap 2 oleh ahli media pada 

Tabel 4.8 dari 3 validator di peroleh pada aspek desain sampul memperoleh 

jumlah 54 dengan skor maksimalnya 60 serta persentase 90,00%, aspek pada 

kesesuaian isi memperoleh jumlah skor 112 dengan skor maksimalnya 120 serta 

persentase 93,33%. Berdasarkan persentase skor penilaian diperoleh rata-rata skor 

91,66% dengan kategori layak dari jumlah 166 dengan skor maksimal 180. Selain 

dalam bentuk tabel data hasil validasi penilaian tahap 2 oleh ahli media disajikan 

juga data dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 4.10
Grafik Penilaian Validasi Ahli Media Tahap 2
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d. Validasi Pendidik

Penilaian ini dilakukan dengan memberikan produk bahan ajar buku cerita 

bergambar beserta angket lembar penilaian yang diisi oleh pendidik.  Penilaian 

dilakukan oleh pendidik, yaitu Ibu Elyanah, S.Pd wali kelas V MIN 10 Bandar 

Lampung dan Ibu Naila, S.Pd.I wali kelas V SD Muhammadiyah 1 Bandar 

Lampung. Penilaian pendidik meliputi isi, media pembelajaran, tampilan, 

pendekatan whole language dan bahasa. Peneliti menyerahkan bahan ajar buku 

cerita bergambar beserta lembar penilaian kepada pendidik  pada hari Rabu, 11 

April di MIN 10 Bandar Lampung dan 18 April di SD Muhammadiyah 1 Bandar 

Lampung. Hasil penilaian ahli pendidik dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.10
Data Hasil Penilaian Pendidik

No. Aspek Penilaian
ΣX Per 

Aspek

Skor 

Maxs
Skor%

Kategori 

Kelayakan

1. Isi 49 50 98,00% Sangat Layak

2. Media Pembelajaran 39 40 97,50% Sangat Layak

3. Tampilan 30 30 100% Sangat Layak

4. Pendekatan Whole 

Language

20 20 100% Sangat Layak

5. Bahasa 37 40 92,50% Sangat Layak

Jumlah Total 175

Skor Maksimal 180

Persentase 97,60%

Kriteria Sangat Layak
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Berdasarkan data hasil validasi oleh pendidik pada Tabel 4.9 dari 2 

pendidik di peroleh pada aspek isi memperoleh jumlah 49 dengan skor 

maksimalnya 50 serta persentase 98,00%, aspek pada media pembelajaran 

memperoleh jumlah skor 39 dengan skor maksimalnya 40 serta persentase 

97,50%, aspek tampilan memperoleh jumlah skor 30 dengan skor maksial 30 

serta persentase 100%, aspek pendekatan whole language memperoleh jumlah 20 

dengan skor maksimal 20 serta persentase 100%, aspek bahasa memperoleh skor 

37 dengan skor maksimal 40 serta persentase 92,50%. Berdasarkan persentase 

skor penilaian diperoleh rata-rata skor 97,60% dengan kategori layak dari jumlah 

175 dengan skor maksimal 180. Selain dalam bentuk tabel data hasil penilaian 

pendidik disajikan juga data dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 4.11
Grafik Penilaian Pendidik
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5.  Perbaikan  Desain

Setelah desain produk divalidasi melalui penilaian dari ahli bahasa, ahli 

materi, ahli media dan respon pendidik kelas V. Peneliti melakukan revisi 

terhadap desain produk yang dikembangkan berdasarkan masukan-masukan ahli 

tersebut. Adapun saran atau masukan untuk perbaikan atau revisi produk sebagai 

berikut:

a. Saran atau masukan dari ahli bahasa

Sebelum direvisi

Saran atau masukan, yaitu perbaikan 

kesalaham pada penggunaan ejaan dan 

pemilihan diksi.
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Setelah direvisi

Perbaikan pada penggunan ejaan dan  

pemilihan diski.

Gambar 4.12
Perbaikan pada penggunaan ejaan

Pada gambar 4.12  dilakukan perbaikan pada penggunaan ejaan atas 

masukan dan saran dari validator ahli bahasa. Karena masih banyak sekali 

kesalahan dalam penggunaan ejaan yang terdapat pada buku cerita bergambar 

tersebut. 
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Sebelum direvisi

Validator menyarankan untuk 

memperbaiki kalimat pada 

kata pengantar agar lebih 

efektif menggunakan EYD 

sehingga dilakukan perbaikan 

pada penulisan kalimat.

Setelah direvisi

Produk buku cerita bergambar 

sudah direvisi berdasrkan 

saran validator, yaitu 

perbaikan penulisan kalimat 

pada kata pengantar dan 

menggunakan EYD yang 

benar.

Gambar 4.13
Perbaikan Penulisan Kalimat Kata Pengantar
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b. Saran atau masukan dari ahli materi

Produk sebelum direvisi

Validator ahli materi 

menyarankan perbaikan pada 

penggunaan bahasa yang 

disesuaikan dengan pedoman 

umum ejaan Bahasa Indonesia.

Produk sesudah direvisi

Penggunaan dalam bahasa

sudah diperbaiki sesuai dengan 

pedoman umum ejaan Bahasa 

Indonesia.

Gambar 4.14
Perbaikan pada penggunaan bahasa

Pada gambar 4.14 dilakukan perbaikan penggunaan bahasa agar lebih 

efektif dan menggunakan EYD yang benar. Perbaikan penulisan harus dilakukan 

karena penulisan belum sesuai dnegan EYD, pada produk awal buku cerita 

bergambar sebelum direvisi bahasa yang digunakan kurang efektif dan benar.
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c. Saran dan masukan dari ahli media

Produk sebelum direvisi

Saran dan masukan dari validator 

ahli media, yaitu perbaikan pada 

cover halaman depan untuk ukuran 

tulisan pada cover tidak terlalu 

dekat.

Produk sesudah direvisi

Perbaikan sudah dilakukan sesuai 

dengan saran dan masukan dari ahli 

media, yaitu tulisan pada cover 

halaman depan tidak terlalu dekat.

Gambar 4.15  
Perbaikan Cover halaman depan

Pada gambar 4.15  Perbaikan dilakukan atas saran dan masukan oleh ahli 

media. Pada tampilan cover halaman depan buku cerita bergambar produk awal 

pengembangan sebelum direvisi tulisan pada cover halaman depan terlalu dekat. 
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Sehingga sulit untuk dibaca. Oleh karena itu, peneliti memperbaiki tulisan agar 

mempermudah peserta didik untuk membaca.

Produk sebelum direvisi

Saran dan masukan dari ahli 

media, yaitu gambar pada buku 

cerita bergambar rakyat untuk di 

perbesar lagi, sehingga kurang 

memusatkan jarak pandang 

peserta didik

Produk setelah direvisi

Perbaikan sudah dilakukan sesuai 

dengan masukan dan saran dari 

ahli media, yaitu dengan 

memperbesar gambar pada buku 

cerita bergambar.

Gambar 4.16   
Perbaikan pada gambar buku cerita

Berdarkan validasi ahli media memberikan saran tentang ukuran gambar 

pada buku cerita bergambar. Pada gambar 4.16 sebelum produk di perbaiki  

penggunaan gambar tidak terlalu besar, sehingga kurang menarik untuk dilihat 

dan kurang memusatkan jarak pandang peserta didik. Oleh karena itu perbaikan 
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dilakukan agar gambar lebih jelas dan menarik perhatian peserta didik dalam 

proses pembelajaran.

6. Uji Coba Produk

Uji coba lapangan terhadap bahan ajar buku cerita bergambar dilakukan 

pada peserta didik Kelas V MIN 10 Bandae Lampung dan SD Muhammadiyah 1 

Bandar Lampung. Uji coba dilakukan dalam dua tahap, yaitu Uji Kelompok Kecil 

(uji coba terbatas) dilakukan di MIN 10 Bandar Lampung dan Uji Kelompok 

Besar (uji coba luas) dilakukan di kedua sekolah tersebut.

a. Data Hasil Uji Coba Kelompok Kecil

Uji coba kelompok kecil dimaksudkan untuk menguji kemenarikan 

produk, dilakukan dengan mengambil sampel sepuluh orang peserta didik dari 

kelas V MIN 10 Bandar Lampung sebagai responden. Peserta didik yang dipilih 

secara heterogen berdasarkan kemampuan di kelas dan jenis kelamin. Uji coba 

kelompok kecil dilakukan pada selasa dengan meminjam salah satu ruang kosong 

di sekolah.

Responden diberikan bahan ajar buku cerita bergambar untuk dibaca. 

Setelah responden selesai membaca buku cerita bergambar peserta didik diminta 

memberikan penilaian menggunakan angket untuk menilai kemenarikan buku 

cerita bergambar.
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Tabel 4.11
Data Hasil Uji Kelompok Kecil

No. Aspek Penilaian
ΣX Per 

Aspek

Skor 

Maxs
Skor %

Kategori 

Kelayakan

1 Penayajian Media 192 200 96,00% Sangat Layak

2 Penyajian Materi 142 150 94,66% Sangat Layak

3 Tampilan 147 150 98,00% Sangat Layak

4 Bahasa 99 100 99,00% Sangat Layak

Jumlah Total 580

Skor Maksimal 600

Persentase 96,91%

Kriteria Sangat Layak

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di MIN 10 

Bandar Lampung, pada aspek penyajian media memperoleh skor 192 dengan skor 

maksimal 200 serta persentase 96,00%, aspek penyajian materi memperoleh skor 

142 dengan skor maksimal 150 serta persentase 94,66%, pada aspek tampilan 

memperoleh skor147 dengan jumlah skor maksimal 150 serta persentase 98,00%, 

aspek bahasa memperoleh skor 99 dengan skor maksimal berjumlah 100 serta 

persentase 99,00%. Sehingga diperoleh skor rata-rat dari keseluruhan aspek 

adalah 96,91% dengan kriteria sangat layak.

b. Data Hasil Uji Coba Kelompok Besar 

Uji coba kelompok besar dilakukan untuk meyakinkan data dan 

mengetahui kemenarikan produk secara luas. Pada tahap uji coba produk terakhir 
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dilakukan uji kelompok besar dengan melibatkan seluruh peserta didik kelas V 

MIN 10 Bandar Lampung dan SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Uji 

kelompok besar dilakukan pada hari Rabu dan Kamis dilakukan di ruang kelas. 

Jumlah peserta didik di MIN 10 Bandar Lampung dalam satu kelas terdapat 27

peserta didik dan jumlah peserta didik di SD Muhammadiyah dalam satu kelas 

terdapat 35 peserta didik. Pada tahap uji kelompok besar peserta didik dibagikan 

buku cerita bergambar untuk dibaca kemudian peserta didik diminta memberikan 

penilaian dengan angket. Hasil penilaian responden pada tahap uji operasional 

nampak pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Data Hasil Uji Kelompok Besar di MIN 10 Bandar Lampung

No. Aspek Penilaian
ΣX Per 

Aspek

Skor 

Maxs
Skor %

Kategori 

Kelayakan

1 Penyajian Media 451 480 93,95% Sangat Layak

2 Penyajian Materi 339 360 94,16% Sangat Layak

3 Tampilan 342 360 95,00% Sangat Layak

4 Bahasa 227 240 94,58% Sangat Layak

Jumlah Total 1359

Skor Maksimal 1440

Persentase 94,42%

Kriteria Sangat Layak

Berdasarkan hasil uji coba kelompok besar di MIN 10 Bandar Lampung, 

pada aspek penyajian media memperoleh skor 451 dengan skor maksimal 480 

serta persentase 93,95%, aspek penyajian materi memperoleh skor 339 dengan 
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skor maksimal 360 serta persentase 94,16%, pada aspek tampilan memperoleh 

skor 342 dengan jumlah skor maksimal 360 serta persentase 95,00%, aspek 

bahasa memperoleh skor 227 dengan skor maksimal berjumlah 240 serta 

persentase 94,58%. Sehingga diperoleh skor rata-rat dari keseluruhan aspek 

adalah 94,42% dengan kriteria sangat layak.

Tabel 4.13
Data Hasil Uji Kelompok Besar di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung

No. Aspek Penilaian
ΣX Per 

Aspek

Skor 

Maxs
Skor %

Kategori 

Kelayakan

1 Penyajian Media 652 700 93,14% Sangat Layak

2 Penyajian Materi 503 525 95,81% Sangat Layak

3 Tampilan 495 525 94,28% Sangat Layak

4 Bahasa 332 350 94,85% Sangat Layak

Jumlah Total 1982

Skor Maksimal 2100

Persentase 94,52%

Kriteria Sangat Layak

Berdasarkan hasil uji coba kelompok besar di SD Muhammadiyah 1 Bandar 

Lampung, pada aspek penyajian media memperoleh skor 652 dengan skor 

maksimal 700 serta persentase 93,14%, aspek penyajian materi memperoleh skor 

503 dengan skor maksimal 525serta persentase 95,81%, pada aspek tampilan 

memperoleh skor 495 dengan jumlah skor maksimal 525 serta persentase 94,28%, 

aspek bahasa memperoleh skor 332 dengan skor maksimal berjumlah 250 serta 
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persentase 94,85%. Sehingga diperoleh skor rata-rat dari keseluruhan aspek 

adalah 94,52% dengan kriteria sangat layak.

7. Revisi Produk

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil dan kelompok besar untuk 

mengetahui kemenarikan dari buku cerita bergambar dengan menggunakan 

pendekatan whole language untuk anak kelas V, produk dikatakan 

kemenarikannya tinggi sehingga tidak dilakukan lagi uji coba ulang. Selanjutnya 

buku cerita bergambar dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar bagi 

peserta didik dan pendidik di SD/MI pada saat proses pembelajaran berlangsung.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Bahan ajar pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan buku cerita 

bergambar berbasis pendekatan whole language pada materi cerita rakyat telah 

selesai dikembangkan oleh peneliti. Penyusunan buku cerita bergambar dilakukan 

dengan cara membuat gambar pada kertas menggunakan pensil lalu ditebalkan 

menggunakan spidol hitam kemudian di foto, di edit dan  di warnai menggunakan 

program photoshop CS3 dan Painttoolsai. Sudah menjadi gambar yang bewarna 

pindahkan ke Ms. Word dan pemberian kertas pada warna menggunakan Insert. 

Penelitian pengembangan produk ini dilakukan dengan melakukan tujuh tahapan.

1. Penilaian Ahli Bahasa

Penilaian produk buku cerita bergambar dilakukan oleh dua dosen UIN 

Raden Intan Lampung dan satu dari pendidik MIN 10 Bandar Lampung. Menurut 

Read is Fundamental dalam e-book Choosing Good Book  memilih buku bacaan 
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untuk anak yang baik adalah teks bacaan yang jelas dan mudah dibaca oleh 

peserta didik dan kata-kata yang digunakan harus sederhana dengan ilustrasi yang 

membantu.1 Dalam aspek penilaian bahasa telihat pada indikator, yaitu kejelasan 

petunjuk buku cerita bergambar, ketepatan istilah yang ada dibuku cerita 

bergambar, kemudahan memahami alur materi melalui penggunaan bahasa 

kesatuan penggunaan bahasa dan ketepatan bahasa, yaitu ketepatan dialog teks 

cerita dengan materi, ketepatan ejaan yang digunakan, ketepatan struktur kalimat

dan keefektifan kalimat. Dari ketiga para ahli bahasa yang menilai produk cerita 

bergambar terlihat pada tahap 2 penilaian aspek bahasa memperoleh jumlah 

persentase 86,67%, dan aspek ketepatan bahasa memperoleh jumlah persentase 

80,00%, sehingga rata-rata dari tiga validator sebesar 83,33%. Sesuai dengan 

tabel 3.3  Produk buku cerita bergambar sangat layak, dan penggunaan bahasa 

yang digunakan pada buku cerita bergambar sudah baik dilihat dari penilaian para 

ahli, hal tersebut diperkuat dengan pernyataan ahli bahasa bahwa produk buku 

cerita bergambar yang telah dikembangkan telah layak diujicobakan di lapangan.

2. Penilaian Ahli Materi

Penilaian produk buku cerita bergambar dilakukan oleh dua dosen UIN 

Raden Intan Lampung dan satu dari guru SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. 

Hasil penilaian validasi ahli materi tahap 1 mengalami peningkatan pada validasi 

ahli materi tahap 2. Menurut Read is Fundamental dalam e-book Choosing Good 

                                                          
1 Anisa Nurkhasanah,  Pengembangan Buku Cerita “Petruk Sinau Basa Jawa” untuk 

Kelompok B Taman Kanak-Kanak, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Guru PAUD, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2017), h.688-689.
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Book  memilih buku bacaan untuk anak yang baik adalah Ilustrasi harus menarik 

dan dapat memvisualisasikan teks serta memberi pentunjuk mengenai makna dan 

bagus untuk membantu peserta dalam membaca sendiri.2 Berdasarkan data hasil 

validasi tahap 2 oleh ahli materi pada aspek kurikulum memperoleh jumlah 

persentase 93,33%, aspek isi memperoleh jumlah persentase 90,25%, aspek 

penyajian memperoleh persentase 83,33%, sehingga rata-rata per validator 

sebesar 90,63%. Sesuai dengan tabel 3.3  Produk buku cerita bergambar sangat 

layak, hal tersebut diperkuat dengan penilaian dari ketiga ahli serta pernyataan 

ahli materi bahwa produk buku cerita bergambar yang telah dikembangkan telah 

layak diujicobakan di lapangan.

3. Penilaian Ahli Media

Penilaian produk buku cerita bergambar dilakukan oleh dosen UMITRA

Lampung, guru MAN Model 1 Bandar Lampung dan dari guru MIN 7 Bandar 

Lampung. Hasil penilaian validasi ahli media tahap 1 mengalami peningkatan 

pada validasi ahli media tahap 2. Menurut Read is Fundamental dalam e-book 

Choosing Good Book  memilih buku bacaan untuk anak yang baik adalah buku  

yang dikemas dengan menarik agar menjadi perhatian peserta didik.3 Berdasarkan 

data hasil validasi penilaian tahap 2 oleh tiga ahli media pada aspek desain 

sampul memperoleh jumlah persentase 90,00%, aspek kesesuaian isi memperoleh 

jumlah persentase 93,33%, sehingga rata-rata per validator sebesar 91,66%.

                                                          
2  Ibid, h. 688-689.
3 Ibid, h. 688-689.
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Sesuai dengan tabel 3.3  Produk buku cerita bergambar sangat layak, hal tersebut 

diperkuat dengan pernyataan ahli media bahwa produk buku cerita bergambar 

yang telah dikembangkan telah layak diujicobakan di lapangan.

4. Validasi Pendidik

Penilaian bahan ajar buku cerita bergambar dilakukan oleh pendidik MIN 

10 Bandar Lampung dan pendidik SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. 

Berdasarkan tabel 4.10 mengenai aspek isi diketahui buku cerita bergambar hasil 

pengembangan ini memperoleh persentase skor 98,00%, aspek media 

pembelajaran memperoleh persentase skor 97,50%, aspek tampilan memperoleh 

persentase skor 100%, aspek pendekatan whole language memperoleh skor 

100%, aspek bahasa memperoleh persentase skor 92,50%, sehingga rata-rata per 

validator sebesar 97,60%. Sesuai dengan tabel 3.3 produk buku cerita bergambar

sangat layak, hal tersebut diperkuat dengan pernyataan pendidik bahwa produk 

buku cerita bergambar yang dikembangkan telah layak diujicobakan dilapangan.

5. Penilaian Uji Kelompok Kecil

Pada pelaksanaan uji coba kelompok kecil dilakukan untuk mendapatkan 

penelitian serta masukan/saran dari peserta didik. Responden uji coba kelompok 

kecil diambi sepuluh orang peserta didik dikelas V MIN 10 Bandar Lampung.

Berdasarkan uji coba kelompok kecil diperoleh aspek penyajian media 

memperoleh persentase skor 96,00%, aspek penyajian materi memperoleh 

persentase skor 94,66%, aspek tampilan memperoleh persentase skor 98,00%, 

aspek bahasa memperoleh persentase skor 99,00%, sehingga rata-rata per 
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validator sebesar 96,91%. Setelah selesai membaca buku cerita bergambar, 

peserta didik diminta memberikan komentar terhadap bahan ajar yang 

dikembangkan, setiap komentar peserta didik menunjukkan tanggapan positif

terhadap buku cerita bergambar. Secara umum peserta didik menyukai bahan ajar 

buku cerita bergambar yang dikembangkan, karena buku cerita bergambar dapat 

membantu saat belajar.

6. Penilaian Uji Coba Kempok Besar

Pada tahapan penilaian uji coba kelompok besar yang dilakukan di dua 

sekolah, yaitu di MIN 10 Bandar Lampung melibatkan dua puluh tujuh peserta 

didik dan SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung melibatkan tiga puluh lima 

peserta didik. Berdasarkan uji coba kelompok besar di MIN 10 Bandar Lampung 

diperoleh aspek penyajian media memperoleh persentase skor 93,95%, aspek 

penyajian materi memperoleh persentase skor 94,16%, aspek tampilan 

memperoleh persentase skor 95,00%, aspek bahasa memperoleh persentase skor 

94,58%, sehingga rata-rata per validator sebesar 94,42%, sesuai dengan tabel 3.3 

produk media komik dikategorikan sangat layak. Sedangkan berdasarkan uji coba 

kelompok besar yang dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung 

diperoleh aspek penyajian media memperoleh persentase skor 93,14%, aspek 

penyajian materi memperoleh persentase skor 95,81%, aspek tampilan 

memperoleh persentase skor 94,28%, aspek bahasa memperoleh persentase skor 

94,85%, sehingga rata-rata per validator sebesar 94,52%, sesuai dengan tabel 3.3 

produk media komik dikategorikan sangat layak.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

pengembangan buku cerita bergambar berbasis pendekatan whole language pada 

materi cerita rakyat kelas V SD/MI layak untuk dijadikan sebagai bahan ajar

Bahasa Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pengembangan 

ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan buku cerita bergambar berbasis pendekatan whole language 

pada materi cerita rakyat kelas V SD/MI dengan menggunakan Research and 

Development model Borg ang Gall yabg dimodifikasi oleh Sugiyono yang 

meliputi 7 tahapan, yaitu potensi dan masalah, mengumpulkan data, desain 

produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk dan revisi produk.

2. Kualitas produk berdasarkan hasil validasi 3 ahli bahasa memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 83,33%, 3 ahli materi memperoleh nilai rata-rata sebesar 

90,08%, 3 ahli media memperoleh nilai rata-rata sebesar 91,66% dan 2 

penilaian pendidik memperoleh nilai rata-rata sebesar 97,60%.  Dengan rata-

rata skor yang dikatagorikan sangat layak untuk digunakan. 

3. Respon peserta didik terhadap buku cerita bergambar sangat layak, dilihat dari 

perhitungan skor total dengan pemberian angket respon peserta didik 

kelompok kecil memperoleh nilai rata-rata 96,91%, kelompok besar di MIN 

10 Bandar Lampung memperoleh nilai rata-rata sebesar 94,42% dan 



101

kelompok besar di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 94,52%.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran antara lain

sebagai berikut:

1. Pendidik

Buku cerita bergambar berbasis pendekatan whole language pada materi 

cerita rakyat untuk kelas V SD/MI sebagai bahan ajar mata pelajaran Bahasa 

diharapkan dapat digunakan pada proses pembelajaran.

2. Sekolah

Hendaknya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tidak hanya 

menggunakan satu bahan ajar saja, tetapi bisa menggunakan buku cerita 

bergambar berbasis pendekata whole language yang telah dikembangkan oleh 

peneliti agar dapat membantu peserta didik untuk lebih memahami konsep 

pembelajaran Bahasa Indonesia.

3. Peserta Didik

Buku cerita bergambar berbasis pendekatan whole language pada materi 

cerita rakyat untuk kelas V SD/MI sebagai bahan ajar mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dapat digunakan di saat pembelajaran.
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Lampiran 1

Kisi-kisi Instrumen Penilaian Validasi  Pengembangan Buku Cerita Bergambar 

Berbasis Pendekatan Whole Language Pada Materi Cerita Rakyat Untuk Kelas 

V SD/MI

No. Validator Aspek Penilaian Jumlah 
Butir

Nomor Item

1. Ahli Materi

Kurikulum 3 1,2,3

Isi 13 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,

Penyajian 4 17,18,19,20

2. Ahli Media

Desain Sampul 4 1,2,3,4

Kesesuaian Isi 8 5,6,7,8,9,10,11,12

3. Ahli Bahasa Bahasa 8 1,2,3,4,5,6,7,8

4. Guru

Isi 5 1,2,3,4,5

Media Pembelajaran 4 6,7,8,9

Tampilan 3 10,11,12

Pendekatan Whole 
Language

2 13,14

Bahasa 4 15,16,17,18

5. Peserta 
Didik

Penyajian Media 4 1,2,3,4

Penyajian Materi 3 5,6,7

Tampilan 3 8,9,10

Bahasa 2 11,12
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Lampiran 8

Kisi-kisi Angket Validasi Ahli Media

No.
Aspek 

Penilaian
Indikator

Item

1. Desain Sampul

Kondisi fisik 1,2,3,4

Kulitas bahan

Kemenarikan sampul

Teks dan tulisan disampul mudah 

dibaca

2. Kesesuaian isi

Menarik perhatian peserta didik 5,6,7,8,9,10,1
1,12

Memudahkan peserta didik dalam 

memahami cerita

Meningkatkan minat membaca peserta 

didik

Menumbuhkan rasa ingin tahu peserta 

didik

Media mampu meningkatkan motivasi 

peserta didik dalam belajar

Media mampu meningkatkan 

pengetahuan peserta didik

Mampu memperluas wawasan peserta 

didik di bidang Bahasa Indonesia

Memberikn dukungan pada kemandirian 

belajar peserta didik



Lampiran 5
Kisi-kisi Angket Validasi Ahli Materi

No. Aspek Indikator Item

1. Kurikulum 

Kesesuaian isi dengan kompetensi dasar (KD) 
dan tujuan pembelajaran

1,2,3

Kebenaran konsep materi ditinjau dari aspek 
keilmuan
Ketepatan dengan indikator yang ada di 
kurikulum

2. Isi 

Kesesuain isi dengan materi 4,5,6,7,8
,9,10,11,
12,13,14
,15,16

Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran

Kebenaran konsep materi ditinjau dari aspek 
keilmuan
Kejelasan topik pembelajaran

Kesesuaian materi dengan tingkat perkembangan 
peserta didik
Ketepatan materi dengan cerita yang akan 
dikembangkan
Kesesuaian cerita dengan tujuan pembelajaran
Kebenaran cerita dengan materi yang akan 
disajikan
Ketepatan teks cerita dengan materi
Muatan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 
pada materi yang disampaikan
Kejelasan cerita yang diberikan

Keterkaitan materi dengan kondisi yang ada 
dilingkungan sekitar
Ketuntasan cerita yang diberikan sesuai dengan 
tujuan pembelajaran

3. Penyajian

Penyajian cerita memberikan pengetahuan 
kepada peserta didik

17,18,19
,20

Penyajian gambar sesuai dengan materi yang 
disajikan
Kejelasan penyajian dengan pembelajaran

Cerita yang disajikan menarik perhatian peserta 
didik
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Lampiran 8

Kisi-kisi Angket Validasi Ahli Media

No.
Aspek 

Penilaian
Indikator

Item

1. Desain Sampul

Kondisi fisik 1,2,3,4

Kulitas bahan

Kemenarikan sampul

Teks dan tulisan disampul mudah 

dibaca

2. Kesesuaian isi

Menarik perhatian peserta didik 5,6,7,8,9,10,1
1,12

Memudahkan peserta didik dalam 

memahami cerita

Meningkatkan minat membaca peserta 

didik

Menumbuhkan rasa ingin tahu peserta 

didik

Media mampu meningkatkan motivasi 

peserta didik dalam belajar

Media mampu meningkatkan 

pengetahuan peserta didik

Mampu memperluas wawasan peserta 

didik di bidang Bahasa Indonesia

Memberikn dukungan pada kemandirian 

belajar peserta didik
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Lampiran 11
Kisi-kisi Angket Respon Pendidik

No. Aspek Indikator Item 

1. Isi

- Meteri yang disajikan lengkap dan jelas 1,2,3,4,5

- Pendekatan yang digunakan 
memudahkan peserta didik

- Informasi yang disampaikan jelas

- Percobaan mudah dipahami

- Kemenarikan buku bergambar

2.
Media 

Pembelajaran

- Dukungan media bagi kemandirian 
belajara peserta didik

6,7,8,9

- Kemudahan media untuk meningkatkan 
motivasi peserta didik dalam 
mempelajari cerita rakyat

- Kemampuan media menambah 
pengetahuan peserta didik

- Kemampuan media memperluas 
wawasan peserta didik

3. Tampilan

- Kemenarikan tulisan, desain buku cerita 
bergambar

10,11,12

- Kemenarikan warna, sampul/cover buku 
cerita bergambar

- Tulisan teks cerita rakyat jelas

4
Pendekatan 

Whole 
Language

- Meningkatkan kemampuan peserta didik 
untuk membaca dan menulis

13,14

- Cerita yang disajikan untuk 
menanamkan nilai budaya dan pesan 
moral kepada peserta didik

5. Bahasa

- Bahasa yang digunakan komunikatif 15,16,17,18

- Bahasa yang digunakan mudah dipahami

- Ketepatan istilah yang ada dibuku cerita 
bergambar

- Kemudahan memahami alur melalui 
penggunaan bahasa
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Lampiran 13
Kisi-kisi Angket Respon Peserta Didik

No. Aspek Indikator Item 

1. Penyajian Media Judul buku cerita bergambar menarik 

bagi saya untuk membaca

1,2,3,4

Warna cover atau sampul buku cerita 

bergambar menarik

Gambar dan tulisan pada buku cerita 

bergambar menarik

Gambar buku cerita bergambar jelas

2. Penyajian Materi Tulisan teks cerita rakyat jelas untuk 
dibaca

5,6,7

Pendekatan whole language yang 
digunakan memudahkan saya dalam 
belajar
Dengan menggunakan buku cerita 
bergambar mempermudahkan saya 
untuk membaca dan belajar

3. Tampilan Saya senang belajar menggunakan 
buku cerita bergambar

8,9,10

Buku cerita bergambar memotivasi 

saya untuk membaca dan belajar

Dengan menggunakan buku cerita 

bergambar saya tidak merasa bosan 

mengikuti kegiatan pembelajaran

4. Bahasa Bahasa yang digunakan dalam buku 
cerita bergambar sangat mudah 
dipahami

11,12

Alur cerita pada buku cerita bergambar 
bisa saya pahami dengan mudah
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Lampiran 18
UJI COBA KELOMPOK KECIL

(MIN 10 Bandar Lampung)
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UJI COBA KELOMPOK BESAR
(MIN 10 Bandar Lampung)
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UJI COBA KELOMPOK BESAR
(SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung)
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FOTO BERSAMA KEPALA SEKOLAH DAN PENDIDIK
(MIN 10 BANDAR LAMPUNG DAN SD MUHAMMADIYAH 

1 BANDAR LAMPUNG)



Lembar Penilaian Ahli Materi

Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis Pendekatan Whole Language Pada 

Materi Cerita Rakyat Untuk Kelas V SD/MI

A. Pengantar

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Ibu terhadap Buku 

cerita bergambar materi cerita rakyat berbasis pendekatan whole language yang akan 

digunakan pada penelitian dengan judul “Pengembangan Buku Cerita Bergambar 

Berbasis Pendekatan Whole Language Pada Materi Cerita Rakyat Untuk Kelas V 

SD/MI”. Sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya Buku cerita bergambar tersebut untuk 

digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Pendapat, penilaian, saran dan koreksi dari Ibu 

akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas Buku cerita 

bergambar ini. Atas perhatian dan kesedian Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, saya 

ucapkan terima kasih.

B. Petunjuk Pengisian

1. Berilah tanda  pada kolom “nilai” sesuai penilaian Ibu terhadap Buku cerita bergambar 

berbasis pendekatan whole language materi cerita rakyat.

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian.

Nilai 5 = Sangat Menarik

Nilai 4 = Menarik

Nilai 3 = Menarik dan tidak (Netral)

Nilai 2 = Kurang menarik

Nilai 1 = Sangat Tidak Menarik

3. Apabila penilaian Ibu 2 atau 1, maka berilah saran terkait hal-hal yang kekurangan 

terhadap buku cerita bergambar berbasis pendekatan whole language pada materi cerita 

rakyat pada kolom komentar.



C. Aspek Penilaian

No. Aspek Indikator
Skor Penilaian

5 4 3 2 1

1. Kurikulum 

Kesesuaian isi dengan kompetensi 
dasar (KD) dan tujuan pembelajaran
Kebenaran konsep materi ditinjau 
dari aspek keilmuan
Ketepatan dengan indikator yang ada 
di kurikulum

2. Isi 

Kesesuain isi dengan materi

Kesesuaian materi dengan tujuan 
pembelajaran
Kebenaran konsep materi ditinjau 
dari aspek keilmuan
Kejelasan topik pembelajaran

Kesesuaian materi dengan tingkat 
perkembangan peserta didik
Ketepatan materi dengan cerita yang 
akan dikembangkan
Kesesuaian cerita dengan tujuan 
pembelajaran
Kebenaran cerita dengan materi yang 
akan disajikan
Ketepatan teks cerita dengan materi

Muatan aspek kognitif, afektif dan 
psikomotorik pada materi yang 
disampaikan
Kejelasan cerita yang diberikan

Keterkaitan materi dengan kondisi 
yang ada dilingkungan sekitar
Ketuntasan cerita yang diberikan 
sesuai dengan tujuan pembelajaran

3. Penyajian

Penyajian cerita memberikan 
pengetahuan kepada peserta didik
Penyajian gambar sesuai dengan 
materi yang disajikan
Kejelasan penyajian dengan 
pembelajaran
Cerita yang disajikan menarik 
perhatian peserta didik



D. Komentar dan Saran Perbaikan
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

                                                                               Bandar Lampung,                     2018

                                                                               Validator,

                                                                                    .............................................................                                                                                                                              

                                                                               NIP.



Lembar Penilaian Ahli Media

Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis Pendekatan Whole Language Pada 

Materi Cerita Rakyat Untuk Kelas V SD/MI

A. Pengantar

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu terhadap 

Buku cerita bergambar materi cerita rakyat berbasis pendekatan whole language yang akan 

digunakan pada penelitian dengan judul “Pengembangan Buku Cerita Bergambar 

Berbasis Pendekatan Whole Language Pada Materi Cerita Rakyat Untuk Kelas V 

SD/MI”. Sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya Buku cerita bergambar tersebut untuk 

digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Pendapat, penilaian, saran dan koreksi dari 

Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas Buku 

cerita bergambar ini. Atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi 

ini, saya ucapkan terima kasih.

B. Petunjuk Pengisian

1. Berilah tanda  pada kolom “nilai” sesuai penilaian Bapak/Ibu terhadap Buku cerita 

bergambar berbasis pendekatan whole language materi cerita rakyat.

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian.

Nilai 5 = Sangat Menarik

Nilai 4 = Menarik

Nilai 3 = Menarik dan Tidak (Netral)

Nilai 2 = Kurang Menarik

Nilai 1 = Sangat Tidak Menarik

3. Apabila penilaian Bapak/Ibu 2 atau 1, maka berilah saran terkait hal-hal yang kekurangan 

terhadap buku cerita bergambar berbasis pendekatan whole language pada materi cerita 

rakyat pada kolom komentar.



C. Aspek Penilaian

No.
Aspek 

Penilaian
Indikator

Skala Penilaian

5 4 3 2 1

1.
Desain 
Sampul

Kondisi fisik

Kulitas bahan

Kemenarikan sampul

Teks dan tulisan disampul mudah dibaca

2.
Kesesuaian 

isi

Menarik perhatian peserta didik

Memudahkan peserta didik dalam 

memahami cerita

Meningkatkan minat membaca peserta 

didik

Menumbuhkan rasa ingin tahu peserta 

didik

Media mampu meningkatkan motivasi 

peserta didik dalam belajar

Media mampu meningkatkan pengetahuan 

peserta didik

Mampu memperluas wawasan peserta 

didik di bidang Bahasa Indonesia

Memberikn dukungan pada kemandirian 

belajar peserta didik



D. Komentar dan Saran Perbaikan
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

                                                                               Bandar Lampung,                     2018

                                                                               Validator,

                                                                                     ...........................................................                                                                                                                                                                

                                                                               NIP.



Lembar Penilaian Ahli Bahasa

Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis Pendekatan Whole Language Pada 

Materi Cerita Rakyat Untuk Kelas V SD/MI

A. Pengantar

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak terhadap Buku 

cerita bergambar materi cerita rakyat berbasis pendekatan whole language yang akan 

digunakan pada penelitian dengan judul “Pengembangan Buku Cerita Bergambar 

Berbasis Pendekatan Whole Language Pada Materi Cerita Rakyat Untuk Kelas V 

SD/MI”. Sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya Buku cerita bergambar tersebut untuk 

digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Pendapat, penilaian, saran dan koreksi dari Bapak 

akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas Buku cerita 

bergambar ini. Atas perhatian dan kesedian Bapak untuk mengisi lembar evaluasi ini, saya 

ucapkan terima kasih.

B. Petunjuk Pengisian

1. Berilah tanda  pada kolom “nilai” sesuai penilaian Bapak terhadap Buku cerita 

bergambar berbasis pendekatan whole language materi cerita rakyat.

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian.

Nilai 5 = Sangat Menarik

Nilai 4 = Menarik

Nilai 3 = Menarik dan Tidak (Netral)

Nilai 2 = Tidak Menarik

Nilai 1 = Sangat Tidak Menarik

3. Apabila penilaian Bapak 2 atau 1, maka berilah saran terkait hal-hal yang kekurangan 

terhadap buku cerita bergambar berbasis pendekatan whole language pada materi cerita 

rakyat pada kolom komentar.



C. Aspek Penilaian

No.
Aspek 

Penilaian
Indikator

Skala penilaian

5 4 3 2 1

1. Bahasa

Kejelasan petunjuk penggunaan buku 
cerita bergambar

Ketepatan istilah yang ada di buku 
cerita bergambar

Kemudahan memahami alur materi 
melalui penggunaan bahasa

Kesatuan penggunaan bahasa

Ketepatan dialog teks cerita dengan 
materi

Ketepatan ejaan yang digunakan

Ketepatan struktur kalimat

Keefektifan kalimat



D. Komentar dan Saran Perbaikan

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

                                                                         Bandar Lampung,                     2018

                                                                         Validator,

                                                                                                                                                                   

                                                                           
                                                                                    
                                                                              .............................................................                                                                               
                                                                               NIP.



Angket Respon Guru

Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis Pendekatan Whole Language Pada 
Materi Cerita Rakyat Untuk Kelas V SD/MI

A. Petunjuk Pengisian

1. Berilah tanda  pada kolom “nilai” sesuai penilaian Ibu terhadap Buku cerita bergambar 

berbasis pendekatan whole language materi cerita rakyat.

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian.

Nilai 5 = Sangat Menarik

Nilai 4 = Menarik

Nilai 3 = Menarik dan Tidak (Netral)

Nilai 2 = Tidak Menarik

Nilai 1 = Sangat Tidak Menarik

3. Apabila penilaian Ibu 2 atau 1, maka berilah saran terkait hal-hal yang kekurangan 

terhadap buku cerita bergambar berbasis pendekatan whole language pada materi cerita 

rakyat pada kolom komentar.

B. Aspek Penilaian

No.
Aspek 

Penilaian
Indikator

Skor Penilaian

5 4 3 2 1

1. Isi

- Meteri yang disajikan lengkap 
dan jelas

- Pendekatan yang digunakan 
memudahkan peserta didik

- Informasi yang disampaikan jelas

- Percobaan mudah dipahami

- Kemenarikan buku bergambar

2.
Media 

Pembelajaran

- Dukungan media bagi 
kemandirian belajara peserta didik

- Kemudahan media untuk 
meningkatkan motivasi peserta 
didik dalam mempelajari cerita 
rakyat



- Kemampuan media menambah 
pengetahuan peserta didik

- Kemampuan media memperluas 
wawasan peserta didik

3. Tampilan

- Kemenarikan tulisan, desain buku 
cerita bergambar

- Kemenarikan warna, 
sampul/cover buku cerita 
bergambar

- Tulisan teks cerita rakyat jelas

4
Pendekatan 

Whole 
Language

- Meningkatkan kemampuan 
peserta didik untuk membaca dan 
menulis

- Cerita yang disajikan untuk 
menanamkan nilai budaya dan 
pesan moral kepada peserta didik

5. Bahasa

- Bahasa yang digunakan
komunikatif

- Bahasa yang digunakan mudah 
dipahami

- Ketepatan istilah yang ada dibuku 
cerita bergambar

- Kemudahan memahami alur 
melalui penggunaan bahasa



C. Komentar dan Saran Perbaikan

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

                                                                                 Bandar Lampung,                          2018   

         Guru MIN 10 Bandar Lampung

                                                                                 ................................................................

                                                                                 NIP.



Angket Respon Peserta Didik
Terhadap Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis Pendekatan Whole Language

Pada Materi Cerita Rakyat Untuk Kelas V Peserta SD/MI

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas : V

Nama Peserta Didik :

Angket respon peserta didik berisikan butir-butir pertanyaan yang dimaksudkan untuk 

mengetahui kualitas dari buku cerita bergambar berbasis pendekatan Whole Language pada 

materi cerita rakyat kelas V. Untuk itu kami harap adik-adik dapat memberikan nilai pada angket 

ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan petunjuk yang diberikan.

A. Petunjuk Pengisian

1. Berilah tanda  pada kolom “nilai” sesuai penilaian adik-adik terhadap Buku cerita 

bergambar berbasis pendekatan whole language materi cerita rakyat.

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian.

Nilai 5 = Sangat Setuju

Nilai 4 = Setuju

Nilai 3 = Cukup Setuju

Nilai 2 = Tidak Setuju

Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju

3. Apabila penilaian adik-adik 2 atau 1, maka berilah saran terkait hal-hal yang kekurangan 

terhadap buku cerita bergambar berbasis pendekatan whole language pada materi cerita 

rakyat pada kolom komentar.



B. Aspek Penilaian

No. Pertanyaan
Skor Penilaian

5 4 3 2 1

1. Judul buku cerita bergambar menarik 

bagi saya untuk membaca

2. Warna cover atau sampul buku cerita 

bergambar menarik

3. Gambar dan tulisan pada buku cerita 

bergambar menarik

4. Saya senang belajar menggunakan buku 

cerita bergambar

5. Tulisan teks cerita rakyat jelas untuk 

dibaca

6. Gambar buku cerita bergambar jelas

7. Pendekatan whole language yang 

digunakan memudahkan saya dalam 

belajar

8. Bahasa yang digunakan dalam buku 

cerita bergambar sangat mudah dipahami

9. Dengan menggunakan buku cerita 

bergambar mempermudahkan saya untuk 

membaca dan belajar

10. Alur cerita pada buku cerita bergambar 

bisa saya pahami dengan mudah

11. Buku cerita bergambar memotivasi saya 

untuk membaca dan belajar

12. Dengan menggunakan buku cerita 

bergambar saya tidak merasa bosan 

mengikuti kegiatan pembelajara



C. Komentar dan Saran Perbaikan

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

     Bandar Lampung,                             2018
     Peserta Didik

    

    
                                                                      ....................................................................
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Lampiran 11

Aspek Penilaian Nomor
Butir

Penilaian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4
2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5
5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4
8 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4
9 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
10 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
11 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4
12 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Keterangan: 1. Affan Faiza 6.Chika Nova
2. Ahmad Dorizky 7. Dhea Safana
3. Alifah Zahra 8. Evan Neza
4. Alika Putri 9. Fadhil M Daffa
5. Chayara Alima 10. Farel Abdillah

Penyajian Materi

Tampilan

Penyajian Media

Jumlah 55 59 60 56 58 56 58 58

Bahasa

57 56
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5
5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4
5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5
3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5
3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4
3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5
4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5

11. Febriyani 16. Kholid
12. Inas Atinah 17. M. Ardan
13. Indira Batrisya 18. M. Fikri Fadhica
14.Intan Nur'aini 19. M. Fazar Erisko
15. Khoirul Umam 20. M. Putra

DATA PENILAIAN UJI KELOMPOK BESAR (SD MUHAMMADIYAH 1 BANDAR LAMPUNG)

Jumlah Responden (Peserta Didik)

5551 60 52 60 56 60 52 58 55 57 51 56 58 58
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ΣX ΣX Skor Skor Rerata
Per Max Rata-rata Skor

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Aspek Per AspekPer Aspek
4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 158
5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 165
4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 168
5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 161
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 170
4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 166
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 167
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 166
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 164
5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 165
4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 167
5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 165

21. M. Siddiq 26. Nabila Aisy 31. Regina Siam Indarti
22. M. Sholeh 27. Nafizha Khairani 32. Susilo Bambang
23. Miftahul Jannah 28. Pakar Anta 33. Sella Nafisa
24. Meisya Tabina 29. Putra Ramadhan 34. Shafira Indriyanti
25. Nurjannah 30. Raffa Assyura 35. Vahra Cahaya

652 700 163,00 81,50

503 525 167,67 83,83

495 525 165,00 82,50

332 350 166,00 83,00

6053 57 58 58 53 60 165,41 83,7055 57 59 1982 1982 2100
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PersentaseKatagori
Skor Kelayakan
Ideal

93,14%

Sangat Layak

Sangat Layak

95,81%
Sangat Layak

94,28%

Sangat Layak
94,85%

94,52%
Tidak Revisi/Sangat Layak



SILABUS PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : MIN 10 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester : V/2

Standar Kompetensi : 1. Memahami penjelasan nara sumber dan cerita rakyat secara lisan.

Kompetensi Dasar Indikator
Pencapaian 

Materi

Materi 
Pokok

dan 
uraian 
materi 

Kegiatan Belajar Alokasi 
Waktu

Sumber Bahan Penilaian

1. Mendengarkan 
1.1. Mengidentifikasi

unsure cerita yang 
didengar

o Siswa dapat 
mendengarkan 
cerita rakyat.

o Siswa dapat 
mencatat 
nama-nama 
tokoh dalam 
cerita.

o Siswa dapat 
menjelaskan 
sifat tokoh 
dengan tepat.

o Siswa dapat 
menberikan 
tanggapan 
mengenai isi 
cerita rakyat 
yang di 
dengar.

Cerita 
Rakyat
Unsur-
unsur 
cerita 
rakyat.

o Mendengarkan 
cerita rakyat.

o Mendaftar 
nama-nama 
tokoh cerita 
yang didengar.

o Mencatat latar 
dan alamat 
cerita rakyat 
yang didengar.

o Memberikan 
tanggapan 
mengenai isi 
cerita rakyat 
yang didengar.

1 x 
pertemuan
2 x 35 menit

o Kurikulum 
2006 KTSP.

o Buku 
bergambar 
cerita rakyat 
berbasis 
pendekatan 
whole 
language.

o Lisan 
o Tertulis
o Tugas





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : MIN 10 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester : V/2

Materi Pokok : Cerita Rakyat

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi :

1. Memahami penjelasan nara sumber dan cerita rakyat secara lisan.

B. Kompetensi  Dasar 

1.2 Mengidentifikasi unsur cerita rakyat yang didengar.

C. Tujuan Pembelajaran :

 Peserta didik dapat mendengarkan cerita rakyat.

 Peserta didik dapat mencatat nama-nama tokoh dalam cerita.

 Peserta didik dapat menjelaskan sifat tokoh dengan tepat.

 Peserta didik dapat memahami unsur-unsur cerita.

 Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur cerita pada cerita rakyat.

 Peserta didik dapat memberikan tanggapan mengenai isi cerita rakyat yang 

didengar.



D. Materi Pembelajaran

Cerita rakyat

Unsur-unsur cerita rakyat, yaitu sebagai berikut:

 Tema merupakan inti perseolan yang menjadi dasar dalam sebuah cerita.

 Latar atau Setting adalah informasi mengenai waktu, suasana dan juga lokasi 

dimana cerita rakyat itu berlangsung.

 Tokoh merupakan peemeran pada sebuah cerita rakyat. Tokoh pada cerita 

rakyat dapat berupa hewa, tumbuhan, manusia para dewa dan lain-lain.

 Alur merupakan runtutan kejadian pada sebuah cerita rakyat, alur dibagi 

menjadi tiga, yaitu: alur maju, alur mundur dan alur campuran.

 Sudut pandang merupakan bagaimana cara penulis menempatkan dirinya 

dalam sebuah cerita, atau dengan kata lain dari sudut pandang mana penulis 

memandang cerita tersebut.

 Amanat atau pesan moral merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam 

cerita dan ingin disampaikan agar pembaca mendapatkan pelajaran dari cerita 

tersebut.

 Majas (Gaya Bahasa)

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Kontekstual

Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya Jawab dan Menceritakan kembali.

F. Bahan Belajar

 Buku Paket Bupena Kelas V yang Relevan

 Buku Cerita Bergambar Kelas V



G. Langakh-langkah Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu

Pendahuluan  Membuka kegiatan pembelajaran dengan salam.

 Pendidik menunjuk ketua kelas untuk 

memimpin do’a.

 Pendidik melakukan absensi kehadiran peserta 

didik.

 Pendidik memberikan apersepsi bertanya 

“anak-anak pelajaran Bahasa Indonesia sudah 

sampai mana”?.

 Apakah anak-anak pernah dibacakan sebuah 

cerita rakyat oleh orang tua di rumah?.

 Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai.

5 Menit

Inti  Pendidik pmenyampaikan materi tentang “cerita 

rakyat”.

 Peserta didik mendengarkan cerita rakyat yang 

akan dibacakan oleh Pendidik, kemudian 

peserta didik menyimak cerita rakyat tersebut.

 Peserta didik mengamati gambar yang 

diperlihatkan oleh pendidik

 Peserta didik membentuk kelompok unutk 

kegiatan berdiskusi.

 Peserta didik berdiskusi tentang unsurr-unsur 

identifkasi cerita rakyat tersebut.

 Peserta didik menuliskan apa saja kaj unsur-

unsur ceritarkayat dibuku tulis.

50 Menit



 Peserta didik menuliskan hasil diskusinya pada 

buku tulis dan perwakilan setiap kelompok 

untuk menyampaikan hasil diskusi di depan 

kelas.

 Kelompok lain menanggapi hasil diskui yang 

disampaikan oleh temannya.

 Peserta didik menceritakan kembali cerita yang 

didengarkan tadi dengan kalimat yang runtut di 

depan kelas secara individu.

 Peserta didik lain yang menyimak cerita yang 

disampaikan temannya.

 Peserta didik yang belum memahami materi 

diberikan kesempatan untu bertanya.

 Pendidik meluruskan kesalahan yang dilakukan 

oleg peserta didik.

Penutup  Pendidik bersama peserta didik membuat 

kesimpulan hasil pembelajaran.

 Pendidik memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya 

tentang pembelajaran yang telah diikuti.

 Pendidik memberikan tugas pekerjaan rumah 

untuk dikerjakan peserta didik dengan 

menggunakan buku cerita bergambar.

 Pendidik mengajak semua peserta didik untuk 

berdo’a untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran.

5 Menit



H. Penilaian

1. Penilaian Proses

No.
Nama Peserta 

Didik

Aspek yang dinilai

Kognitif Afektif Psikomotor

Paparan 

cerita
Keseriusan Keterampilan

1. Adek Saputra
A B C A B C A B C

2. Ahmad Zahdi

3. Dheffa

4. 
Fadilla Balqis

5. Feriska Azzura

Keterangan: 

A = Amat baik (80-100)

B = Baik (60-79)

C = Cukup (40-59)



2. Penilain Hasil (Soal)

Pedoman Penilaian 

Nilai Akhir (NA) = Jumlah Skor  perolehan peserta didik x 4

Keterangan: 

Jawaban benar : Skor 5

Jawaban kurang tepat : Skor 3

Jawaban salah : Skor 1

Tidak membuat jawaban : Skor nol

Bandar Lampung,                      2018

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran Peneliti

Elyanah, S.Pd Sri Rahmawati

NIP. NPM. 1411100263

           Kepala MIN 10 Bandar Lampung

  Suntari, S.Ag

  NIP. 197009151991031003
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Lampiran 

Lembar Wawancara Dengan Pendidik Untuk Analisis Kebutuhan 
Pengembangan Bahan Ajar Buku Cerita Bergambar Bahasa Indonesia 

Materi Cerita Rakyat Berbasis Pendekatan Whole Language

No Hal yang ditanyakan Jawaban

1. Apakah Ibu dalam proses pembelajaran 
Bahasa Indonesia sudah pernah menggunakan 
modul?

Belum pernah 
menggunakan  bahan 
ajar berupa modul

2. Apakah Ibu dalam proses pembelajaran 
Bahasa Indonesia sudah pernah menggunakan 
buku cerita bergambar?

Belum pernah, hanya 
menggunakan buku 
dari sekolah saja

3. Bahan ajar apa saja yang Ibu gunakan selama 
proses pembelajaran Bahasa Indonesia?

Bahan ajar yang 
digunakan saat proses 
pembelajaran yaitu
BUPENA dan LKPD

4. Apakah buku yang Ibu gunakan merupakan 
produk sendiri?

Tidak, buku Bahasa 
Indonesia yang 
digunakan berasal dari 
sekolah dan Dinas 
Pendidikan

5. Apakah buku yang Ibu gunakan dalam proses 
pembelajaran Bahasa Indonesia sesuai dengan 
KI, KD, & Standar Kompetensi?

Ya, karena 
pembelajaran
dilakukan dari awal 
sampai akhir sesuai 
dengan KI, KD, & 
Standar Kompetensi 
yang digunakan dalam 
MIN 10 Bandar 
Lampung

6. Apakah alasan Ibu untuk menggunakan buku
dalam proses pembelajaran dari sekolah 
tersebut?

Alasan saya Karena 
buku dari sekolah yaitu
BUPENA lebih ringkas
dan jelas dari buku 
yang lain serta 
pendidik maupun 
peserta didik lebih 
mudah untuk 
memahaminya

7. Apakah peserta didik mengalami kesulitan Ya, apabila bacaan 
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dan bosan dalam memahami materi 

membaca?

dalam buku tersebut 
terlalu panjang, peserta 
didik akan bosan dan 
dalam pembelajara 
peserta didik banyak 
bermainnya.

8. Apakah Ibu mengetahui tentang pembelajaran
Bahasa Indonesia menggunakan pendekatan 
whole language?

Tidak, karena dalam 
proses pembelajaran 
hanya menggunakan 
metode ceramah

9. Bagaimana minat peserta didik terhadap 
pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi 
membaca?

Peserta didik Kurang 
berminat karena cepat 
sekali bosan ditambah 
jika bacaan terlalu 
banyak atau panjang
sehingga peserta didik 
tidak kondusif dalam 
kelas

10. Apakah materi yang disajikan dengan bahan 
ajar sudah lengkap?

Belum, karena masih 
perlu perbaikan

11. Apakah ibu sudah menggunakan bahan ajar 
buku cerita bergambar dengan pendekatan 
whole languge?

Masih belum, karena 
sangat sulit dalam 
pembuatannya

12. Fasilitas apa saja yang menunjang pada 
pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah?

Tidak ada, hanya buku 
bupena dan LKPD saja

13. Apakah menarik jika saat proses 
pembelajaran materi membaca peserta didik 
diberi bahan ajar seperti buku cerita 
bergambar?

Ya menarik, karena 
peserta didik 
khususnya usia dini 
sangat tertarik belajar 
membaca jika dalam 
buku ada gambar yang 
menarik
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Lampiran 5

LEMBAR WAWANCARA DENGAN PESERTA DIDIK KELAS V MIN 
10 BANDAR LAMPUNG

No Hal yang ditanyakan Jawaban
1. Apakah kamu mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia pada materi 
membaca dan menulis?

Tidak, Menyenangkan

2. Apakah kamu bosan dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia 
di dalam kelas?

Tidak, jika terlalu 
panjang maka bosan

3. Adakah fasilitas lain yang 
mendukung dalam pembelajaran
bahasa Indonesia?

Tidak ada, hanya ada 
bupena

4. Apakah bahan ajar buku cerita 
bergambar sudah ada di gunakan 
saat belajar Bahasa Indonesia?

Belum ada

5. Apakah kalian suka membaca 
dan menulis saat pelajaran 
Bahasa Indonesia?

Tidak, tetapi suka 
menulis

6. Apakah saat pembelajaran 
Bahasa Indonesia sudah 
menggunakan pendekatan whole 
language?

Belum, guru hanya 
ceramah

7. Apakah kamu tertarik bila belajar 
Bahasa Indonesia cerita rakyat 
menggunakan buku cerita 
bergambar?

Iya, tertarik
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