
Assalamualaikum warrahmatullah 

wabarokatuh



Bagaimana kabar anak-anak hari 

ini?



Menceritakan Pengalaman 

Siti Nurrohmah Laila, S.Pd



Apa yang dimaksud dengan 

pengalaman?



Pengalaman adalah peristiwa 

mengesankan yang pernah kita alami. 

pengalaman menyenangkan, 

menyedihkan, mengharukan, lucu, dan 

menakutkan.



Apa saja yang perlu diperhatikan 

ketika menceritakan pengalaman?



❑Menggunakan bahasa yang santun. 

❑Menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami. 

❑ Perhatikan lafal dan intonasi saat 

bercerita. 

Lafal adalah ketepatan ucapan suara 

atau bunyi. 

Intonasi adalah ketepatan tinggi 

rendahnya suara.



Bagaimana cara menceritakan 

pengalaman?



1. Mendata atau mengumpulkan 

peristiwa-peristiwa yang pernah kita 

alami. 

2. Memilih pengalaman mana yang akan 

kita ceritakan. 

3. Menuliskan pokok-pokok peristiwa, 

dengan membuat daftar pertanyaan.

4. Menjawab pertanyaan. 

5. Menyusun pokok-pokok peristiwa 

menjadi sebuah cerita yang runtut. 



Bagaimana contoh membuat cerita 

pengalaman? 



Berikut contoh membuat cerita 

pengalaman ....



Aku ingin menceritakan 

pengalamanku, bantu aku ya...



Langkah 1 : Mendata atau mengumpulkan 

peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami 

• Saat belajar naik sepeda aku terjatuh 

• Saat ulang tahun ku yang ke-5

• Saat Merayakan Hari Raya Idul Fitri 



Langkah 2 : Memilih pengalaman yang akan 

kita ceritakan

• Saat belajar naik sepeda aku terjatuh 

• Saat ulang tahun ku yang ke-5

• Saat Merayakan Hari Raya Idul Fitri 



Langkah 3 : Menuliskan pokok-pokok peristiwa, 

dengan membuat daftar pertanyaan

• Pengalaman apa yang kita alami? 

• Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa 

yang kita alami? 

• Kapan peristiwa itu terjadi ? 

• Di mana peristiwa pengalaman itu? 



Langkah 3 : Menuliskan pokok-pokok peristiwa, 

dengan membuat daftar pertanyaan

• Bagaimana proses terjadinya 

pengalaman? 

• Bagaimana kesan pribadimu terhadap 

peristiwa yang kamu alami ?  



Langkah 4 : Menjawab pertanyaan

• Pengalaman apa yang kita alami? 

→ Pengalaman yang saya alami adalah pengalaman 

menyenangkan ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri.

• Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang kita alami? 

→ Yang terlibat dalam peristiwa yang kita alami adalah 

ayah, ibu, nenek, kakek, kakak, dan saudara.



Langkah 4 : Menjawab pertanyaan

• Kapan peristiwa itu terjadi ? 

→ Peristiwa itu terjadi saat Hari Raya 

Idul Fitri.

• Di mana peristiwa pengalaman itu? 

→ Peristiwa pengalaman itu terjadi di 

rumah nenek 



Langkah 4 : Menjawab pertanyaan

• Bagaimana proses terjadinya pengalaman? 

→ Proses terjadinya pengalaman itu ketika 

aku pergi berkunjung ke rumah nenek 

dan kakek di Salatiga. Di sana ada 

saudara-saudara. Kita saling bermaaf-

maafan, makan lontong opor, dan main 

bersama. 



Langkah 4 : Menjawab pertanyaan

• Bagaimana kesan pribadimu terhadap 

peristiwa yang kamu alami ?  

→ Kesan pribadi saya terhadap peristiwa 

yang saya alami adalah sangat 

menyenangkan bisa bertemu saudara-

saudara yang sudah lama tida berjumpa.



Langkah 5 : Menyusun pokok-pokok peristiwa 

menjadi sebuah cerita yang runtut

Merayakan Hari Raya Idul Fitri 

Tiba saatnya kita merayakan Hari Raya Idul Fitri setelah berpuasa 30

hari. Pagi hari di Hari Raya Idul Fitri, setelah kami melaksanakan shalat

Idul Fitri di lapangan. Kami bermaaf-maafan.

Yumna, ayah, ibu, dan kakak pergi ke rumah nenek di Salatiga.

Sesampainya di rumah nenek, kami bertemu dengan saudara-saudara.

Kami saling bermaaf-maafan dan memakan lontong opor buatan

nenek.

Yumna dan kakak bermain bersama saudara-saudara. Kami semua

sangat senang bisa bercerita, bermain, dan makan bersama dengan

saudara-saudara di rumah nenek.



Tugas !  
Buatlah cerita pengalamanmu saat 

merayakan Hari Raya Idul Ftri atau Hari Raya 

Idul Adha di buku Bahasa Indonesia!



Terima Kasih 
Anak Hebat .....


