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Appendix 1: The result of pilot study 

 

 

 

 

 

Appendix 2: Descriptive statistics analysis 
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Appendix 4: Pilot study questionnaire 

A. PETUNJUK UMUM PENGISIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh : 

1. Cerita Mimi mudah dipahami teman sekalian 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuj 

 

B. KUESIONER PENELITIAN 

Jenis Kelamin   :  ☐ Laki-Laki      ☐ Perempuan 

Kelas    :  ☐ 1     ☐2               ☐ 3 

Waktu Pengisian  : 

 

1. Cerita „Mimi The Caterpillar‟ mudah dipahami oleh teman-teman 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

2. Cerita „Mimi The Caterpillar‟ memiliki alur cerita yang bagus 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

3. Cerita „Mimi The Caterpillar‟ memberikan teladan yang baik bagi teman-teman 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

Berilah tanda SILANG (X) pada pilihan jawaban atas 

pernyataan yang diberikan. Pada kuesioner ini tidak ada 

jawaban benar maupun salah. Beberapa pernyataan 

tampak memiliki arti yang hampir sama, hal ini tidak 

perlu teman-teman hiraukan. Teman-teman cukup 

menjawab langsung sesuai dengan apa yang pertama kali 

muncul di pikiran teman sekalian  



 

54 
 

4. Ternyata belajar Bahasa Inggris menggunakan buku cerita „Mimi The Caterpillar‟ 

lebih menarik 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

5. Melalui buku cerita „Mimi The Caterpillar‟, pengetahuan kosa-kata saya bertambah 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju

 

6. Melalui buku cerita „Mimi The Caterpillar‟, saya belajar cara membaca kata-kata 

menggunakan Bahasa Inggris dengan benar 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

7. Buku cerita „Mimi The Caterpillar‟ memiliki activity yang menarik 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju

 

8. Warna yang ada di dalam buku cerita „Mimi The Caterpillar‟ sangat menarik, 

sehingga saya tertarik untuk membacanya 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

9. Teks/tulisan yang ada dalam buku cerita „Mimi The Caterpillar‟ memiliki ukuran 

yang pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju

 

10. Menurut saya buku cerita „Mimi The Caterpillar‟ memiliki konsep yang menarik 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju
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 Terima Kasih Partisipasinya, Tuhan memberkati  

11. Saya memiliki keinginan untuk membaca buku cerita „Mimi The Caterpillar‟ bersama 

orang tua saya di rumah 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral  

d. Setuju 

e. Sangat Setuju

 

12. Saya terpikat dengan buku cerita „Mimi The Caterpillar‟ setelah membacanya 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

13. Pemilihan jenis huruf yang digunakan sangat baik dan menarik 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

14. Tokoh yang ada pada buku cerita „Mimi The Caterpillar‟ sangat menarik 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

15. Illustrasi yang ada pada buku cerita „Mimi The Caterpillar‟ menarik 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 
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Appendix 5: Questionnaire of this research 

A. PETUNJUK UMUM PENGISIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh : 

1. Cerita Mimi mudah dipahami oleh teman-teman 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

 

B. KUESIONER PENELITIAN 

Jenis Kelamin   :  ☐ Laki-Laki      ☐ Perempuan 

Kelas    :  ☐ 1     ☐2               ☐ 3 

Waktu Pengisian  : 

 

1. Cerita „Mimi The Caterpillar‟ mudah dipahami oleh teman-teman 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

2. Cerita „Mimi The Caterpillar‟ memiliki alur cerita yang bagus 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

3. Cerita „Mimi The Caterpillar‟ memberikan teladan yang baik bagi teman-teman 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

Berilah tanda SILANG (X) pada pilihan jawaban atas 

pernyataan yang diberikan. Pada kuesioner ini tidak ada 

jawaban benar maupun salah. Beberapa pernyataan 

tampak memiliki arti yang hampir sama, hal ini tidak 

perlu teman-teman hiraukan. Teman-teman cukup 

menjawab langsung sesuai dengan apa yang pertama kali 

muncul di pikiran teman sekalian  
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4. Ternyata belajar Bahasa Inggris menggunakan buku cerita „Mimi The Caterpillar‟ 

lebih menarik 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d.  Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

5. Melalui buku cerita „Mimi The Caterpillar‟, pengetahuan kosa-kata saya bertambah 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju

 

6. Melalui buku cerita „Mimi The Caterpillar‟, saya belajar cara membaca kata-kata 

menggunakan Bahasa Inggris dengan benar 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

7. Buku cerita „Mimi The Caterpillar‟ memiliki activity yang menarik 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju

 

8. Warna yang ada di dalam buku cerita „Mimi The Caterpillar‟ sangat menarik, 

sehingga saya tertarik untuk membacanya 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

 

9. Teks/tulisan yang ada dalam buku cerita „Mimi The Caterpillar‟ memiliki ukuran 

yang pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju

 

10. Saya memiliki keinginan untuk membaca buku cerita „Mimi The Caterpillar‟ bersama 

orang tua saya di rumah 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Netral 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju

 Terimakasih atas partisipasinya, Tuhan Memberkati  
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Appendix 6: The writer’s product 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 7: The writer’s product testimony 
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Appendix 8: Question list for English Teacher in SD Masehi, Jepara 

1. Apakah fungsi dari buku cerita bergambar?”  

2. Menurut bapak/ibu efektifkah menggunakan buku cerita bergambar sebagai media 

untuk menyampaikan materi pelajaran Bahasa Inggris?” 

3. Apakah bapak/ibu pernah mencoba menggunakan buku cerita bergambar sebagai 

media untuk menyampaikan materi?”  

4. Apakah bapak/ibu guru mengetahui bagaimana cara menguji sebuah buku itu 

layak/tidak untuk dipergunakan?” 

5. Apakah menurut bapak/ibu buku cerita bergambar yang dibuat oleh penulis sudah 

bisa merefleksikan pembelajaran Bahasa Inggris untuk siswa 3 SD?”  

6. Apakah kualitas materi yang terdapat dalam buku cerita bergambar ini sudah baik?”  

7. Apakah isi dalam buku cerita bergambar ini mudah dipahami oleh siswa kelas 3 SD?” 

8. Apakah gaya dan ketepatan bahasa yang ada dalam buku cerita ini sudah cocok untuk 

siswa kelas 3 SD?” 

9. Apakah ilustrasi yang ada sudah cukup baik dan dapat menggambarkan cerita  yang 

ada dalam buku cerita ini?”  

10. Bagaimana dengan nilai-nilai moral yang ada pada buku cerita ini? Apakah sudah 

cukup baik?”  

11. Bagaimana dengan pemilihan jenis huruf yang digunakan? Apakah mudah terbaca 

dan memiliki tingkat mudah dibaca untuk siswa kelas 3 SD?”  

12. Bagaimana dengan sistematika penulisan / tata letak (spacing) yang digunakan? 

Apakah sudah terlihat rapi dan mudah dibaca?” 

13. Bagaimana dengan activity yang berusaha disampaikan oleh penulis? Apakah sudah 

bisa menarik minat siswa untuk belajar?” 

14. Adakah saran untuk pengembangan buku cerita anak yang telah dibuat oleh penulis? 
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Appendix 9: Interview transcript with English Teacher 

Day    : Thursday 15
th

 March 2018 

Time  : 10.00 – 10.15 

Place  : SD Masehi, Jepara 

W
2
 : “Selamat pagi, bu. Boleh minta waktunya untuk interview?” 

T1
3
 : “Ya boleh, silahkan.” 

W : “Menurut bapak/ibu apakah fungsi dari buku cerita bergambar?”  

T1 : “Fungsi dari buku cerita bergambar sangat membantu dalam pembelajaran di kelas.” 

W : “Menurut bapak/ibu efektifkah menggunakan buku cerita bergambar sebagai media 

untuk menyampaikan materi pelajaran Bahasa Inggris?”  

T1 : “Sangat efektif, karena anak-anak bisa lebih memahaminya.”  

W : “Apakah bapak/ibu pernah mencoba menggunakan buku cerita bergambar sebagai 

media untuk menyampaikan materi?”  

T1 : “Pernah, malah sering… Respon anak-anak sangat antusias dan mereka senang 

sekali, karena mereka bisa melihat gambar secara langsung dan bisa berimajinasi.”  

W : “Apakah bapak/ibu guru mengetahui bagaimana cara menguji sebuah buku itu 

layak/tidak untuk dipergunakan?” 

T1 : “Ya sebenernya kalo mengerti secara mendetail itu tidak, karena kan banyak hal 

ataupun bidang bidang yang harus diketahui lebih mendetail. Tapi, ya dilihat dari isi 

dan juga gambar, cukup.”  

W : “Apakah menurut bapak/ibu buku cerita bergambar yang dibuat oleh penulis sudah 

bisa merefleksikan pembelajaran Bahasa Inggris untuk siswa 3 SD?  

T1 : Sudah cukup.” 

W : “Apakah kualitas materi yang terdapat dalam buku cerita bergambar ini sudah baik?”  

T1 : “Kualitasnya cukup baik dan bisa diterapkan.” 

W : “Apakah isi dalam buku cerita bergambar ini mudah dipahami oleh siswa kelas 3 

SD?” 

T1 : “Cukup bisa dipahami.” 

W : “Apakah gaya dan ketepatan bahasa yang ada dalam buku cerita ini sudah cocok 

untuk siswa kelas 3 SD?” 

                                                           
2
 W ; The writer 

3
 T1 ; Teacher as respondent 
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T1 : “Baik, sudah cocok.. He..he..” 

W : “Apakah ilustrasi yang ada sudah cukup baik dan dapat menggambarkan cerita  yang 

ada dalam buku cerita ini?”  

T1 : “Ya, untuk siswa tingkat SD cukup menarik” 

W : “Bagaimana dengan nilai-nilai moral yang ada pada buku cerita ini? Apakah sudah 

cukup baik?”  

T1 : “Ya untuk nilai moral untuk kelas 3 SD, buku yang Vania buat sudah cukup baik.”  

W :“Bagaimana dengan pemilihan jenis huruf yang digunakan? Apakah mudah terbaca 

dan memiliki tingkat mudah dibaca untuk siswa kelas 3 SD?”  

T1 : “Jenis huruf bisa dibaca, kalau bisa lebih diperbesar sedikit.”  

W :“Bagaimana dengan sistematika penulisan / tata letak (spacing) yang digunakan? 

Apakah sudah terlihat rapi dan mudah dibaca?  

T1 : “Ya, spacingnya mungkin sudah. Jaraknya mungkin bisa dilebarkan lagi.” 

W :”Bagaimana dengan activity yang berusaha disampaikan oleh penulis? Apakah sudah 

bisa menarik minat siswa untuk belajar?” 

T1 : “Activitynya menarik, pandangan dan juga bayangannya sih mungkin bisa.”  

W : “Adakah saran untuk pengembangan buku cerita anak yang telah dibuat oleh penulis?” 

T1 : “Untuk pengembangannya, untuk layout nya bisa diatur lagi, spacing dan juga 

hurufnya bisa diatur lagi.” 
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