
 Anakku Penulis Cilik. Anakku Pendongeng Cilik 
Pada dasarnya, anak adalah seorang pendongeng handal. Semua hal yang 

mereka lihat, dengar, cium, dan rasakan akan mereka ceritakan pada orang 

lain, terutama orang-orang terdekat mereka. Seringkali cerita mereka 

bercampur antara fakta dan imajinasi. 

Imajinasi anak sangat luas. Kadang imajinasinya liar dan tidak terstruktur. 

Orangtua dan guru dapat memfasilitasi imajinasi mereka yang liar menjadi 

lebih terarah dan lebih terstruktur seperti di dalam buku cerita anak-anak.   

JIka sudah terarah dan terstrukur bukan hal mustahil jika kelak mereka akan 

menjadi penulis atau pendongeng handal. 

Buku cerita anak saat ini sudah sangat 

mudah diakses oleh berbagai pihak. 

Tema cerita semakin bervariasi. 

Ilustrasi gambar pada buku pun 

semakin kaya akan cerita. Buku cerita 

dapat membuat anak terbiasa 

membuat alur cerita dalam pikirannya.  

Orangtua dapat mulai mengenalkan 

buku sejak anak masih dalam 

kandungan. Membacakan buku akan 

membuat anak rileks dan nyaman. 

Selain itu, anak pun akan mendapatkan 

wawasan dan kosakata baru. 

 

Bacakan buku cerita dengan berbagai 

variasi, misalnya: 

Membaca gambar dalam buku. Ajak 

anak melihat gambar dalam buku, lalu 

orangtua dapat melakukan tanya 

jawab dan bercaka-cakap seputar 

gambar dalam buku. 

Membacakan teks cerita dalam buku. 

Orangtua dapat membacakan buku 

sesuai dengan teksnya. Ajak anak 

mengenal kosakata baru dan pura-pura 

membaca teks dalam buku 

Mengajak anak membuat akhir cerita 

buku sendiri. Setelah membaca buku 

cerita bersama, orangtua dapat 

mengajak anak melanjutkan cerita 

dengan versinya sendiri. Hal ini dapat 

meningkatkan kemampuan imajinasi 

anak. 

Setelah anak mendapatkan banyak 

paparan buku, orangtua dapat 

mengajak anak membuat bukunya 

sendiri. Mulailah dengan menceritakan 

gambar atau merekam semua ceritanya 

untuk kemudian kita bantu tuliskan. 

     Buku Cerita  

Bercerita bukan hanya 

menuturkan kata, namun 

juga menghubungkan rasa. 

Kak ReshaDongeng 

 

Selain bercerita menggunakan buku cerita, orangtua dapat mencoba 

bercerita pada anak menggunakan media lain, seperti boneka tangan, 

wayang kertas, tape recorder, atau bahkan tanpa media apapun agar 

anak belajar berfantasi. 

Kegiatan bercerita yang rutin dilakukan dapat mengembangkan 

kemampuan berbahasa dan karakter anak. Anak akan semakin 

terstruktur dalam mengungkapkan ide gagasannya.  Selain wawasan 

anak bertambah dan perilaku anak semakin berkembang, imajinasi 

mereka pun akan semakin kaya. Jangan kaget jika suatu saat mereka 

dapat membuat sebuah alur cerita yang menarik dengan 

menggabungkan beberapa cerita sekaligus. 

 

Bercerita 



 

 

Semua Kreatif 

Semua orang kreatif. Orangtua dapat 

mengembangkan permainan-permainan lain 

untuk dijadikan alat meningkatkan 

kemampuan anak bercerita. Jangan takut 

gagal, teruslah mencoba. 

Buatlah permainan yang: 

 Mengembangkan banyak hal 

(bukan hanya satu aspek) 

 Menarik  

 Mudah dipahami oleh anak 

 Dapat dimainkan berulang kali 

  

 

 

Tips Membuat 
Permainan: 

 

Permainan  

Tahukah Anda, bahwa permainan pun dapat mengembangkan kemampuan bercerita 

anak? 

Selain bercerita menggunakan buku cerita atau media lain, beberapa kegiatan dapat 

dijadikan alternatif untuk mengembangkan kemampuan bercerita pada anak. 

Kegiatan yang dapat dicoba, di antaranya adalah: 

1. Bermain peran menjadi tokoh cerita 

Setelah membaca buku dan mendongeng, jangan berhenti sampai di situ. 

Orangtua dapat mengajak anak untuk bermain peran menjadi tokoh dalam 

cerita. Ciptakan dialog dan buat pensuasanaan untuk membangun suasana 

cerita bersama anak.  

2. Permainan menebak akhir sebuah cerita 

Permainan tebak-tebakan adalah permainan favorit semua anak. Kali ini, 

orangtua dapat membacakan sebuah cerita. Biarkan akhir cerita 

menggantung. Minta anak untuk menebak akhir dari cerita tersebut.  

3. Permainan “Pada Suatu Hari” 

Permainan “Pada Suatu Hari” ini terinspirasi dari permainan memindahkan 

benda dengan iringan musik pada perayaan ulang tahun anak. Permainan ini 

dapat dilakukan oleh minimal 4 orang. Orang pertama akan memutar musik 

dan memberikan sebuah benda pada orang di sampingnya. Saat musik 

berhenti, orang pertama dapat membuat kalimat pembuka cerita, dengan 

menggunakan kata “Pada suatu hari…” Setelah itu, musik kembali dinyalakan 

dan orang kedua yang memegang benda saat musik berhenti harus 

melanjutkan ceritanya. Begitu seterusnya hingga cerita berakhir. Jangan lupa 

dokumentasikan setiap kalimat cerita hingga menjadi buku. Beri ilustrasi agar 

semakin menarik. 

4. Permainan Do Mi Ka Do 

Permainan rakyat zaman dahulu ini, dapat dijadikan kegiatan untuk 

mengembangkan kemampuan bercerita. Permainan yang dimainkan dengan 

cara menemuk telapak tangan orang di samping kita sambil bernyanyi, “Do 

mi ka do, mi ka do, es ka, es ka do, es ka do, bea beo, cis cis, one, two, three, 

four, five, six, seven, eight, nine, ten.” Di akhir kata “Ten” orang yang 

tertepuk telapak tangannya diharuskan membuat sebuah cerita dengan tema 

bebas atau tema yang sudah ditentukan oleh suara terbanyak. Lakukan 

berulang agar anak terbiasa membuat cerita. 

5. Mencari Harta Karun  

Orangtua dapat mengajak anak mencari harta karun berupa kata-kata yang 

tersembunyi di berbagai tempat. Agar permainan lebih menarik, buatlah 

berbagai rintangan dan peta petunjuk. Setelah harta karun ditemukan, ajak 

anak membuat cerita menggunakan kata-kata yang sudah ditemukan. 

Setelah cerita selesai dibuat, ajak anak membuat ilustrasinya dan berikan 

reward atas usahanya. 

 (Dewi Caturwulandari, TK GagasCeria Bandung, 2017) 

  


