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PENGANTAR
MODUL PERKULIAHAN

Dokumen ini menguraikan silabus dan bahan ajar yang diperlukan untuk pengajaran mata kuliah berbasis 
penelitian mengenai perkembangan keterampilan literasi di kelas awal sekolah dasar (TK hingga kelas 3). 
Mata kuliah ini didesain untuk diberikan sebagai bagian dari program untuk calon guru SD di Indonesia 
yang terdaftar pada program 4 tahun kuliah sarjana pendidikan. Materi-materi ini dapat juga dengan 
mudah diadaptasi untuk digunakan oleh guru praktik yang terdaftar dalam program sertifikasi profesi.

Materi-materi tersebut dikembangkan secara kolaboratif, dalam waktu 16 bulan, oleh dosen-dosen 
Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia, dan spesialis literasi dari Florida State University, 
Tallahassee, Florida. Inisiatif ini didanai oleh United States Agency for International Development melalui 
program PRIORITAS. Daftar dosen yang terlibat dalam proses pengembangan materi ini tercantum pada 
lampiran A.

DASAR PEMIKIRAN UNTUK MATA KULIAH INI
Fokus Kementerian Pendidikan pada meningkatkan tingkat literasi semua tingkatan kelas merefleksikan 
suatu pengakuan yang terus berkembang di seluruh dunia mengenai pentingnya tingkat literasi terhadap 
kesuksesan masa depan siswa. Kemampuan membaca dan menulis adalah dasar dari keberhasilan akademis 
anak. Siswa yang lebih terampil membaca dan menulis lebih baik di sekolah, untuk semua bidang subjek 
dan pada semua tingkatan kelas, daripada siswa yang kurang terampil. Itu karena mereka lebih mampu 
mengikuti instruksi tertulis dalam semua mata pelajaran, lebih mampu membaca dan memahami teks 
dalam mata pelajaran IPS dan IPA atau soal cerita Matematika, dan lebih mampu mengekspresikan 
pemahaman mereka dalam tulisan yang jelas dan koheren.

Pentingnya membaca kelas awal SD Mata kuliah ini berfokus pada pengembangan keterampilan lliterasi 
di kelas awal (TK hingga kelas 3). Keputusan untuk berfokus pada tiga tahun pertama sekolah formal 
berasal dari banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa siswa yang tidak belajar membaca pada 
akhir kelas 3 SD lebih besar kemungkinannya untuk putus sekolah daripada teman-teman mereka yang 
mengembangkan keterampilan membaca yang kuat hingga kelas 3 ini. Akan tetapi, seberapa baik siswa 
dapat membaca pada akhir kelas awal SD merupakan prediktor yang kuat dari seberapa sukses seorang 
siswa tersebut di tingkatan kelas-kelas selanjutnya: Seorang siswa yang adalah pembaca yang kuat di kelas 
awal SD akan menjadi pembaca yang kuat di SMA. Hal ini berlaku untuk semua siswa, terlepas dari tingkat 
intelektual mereka1.

Pentingnya memastikan bahwa guru masa depan sadar akan segudang keterampilan yang 
dibutuhkan untuk menjadi pembaca dan penulis yang sukses, dan bagaimana mengajarkannya 
Meskipun ada konsensus di seluruh dunia akan pentingnya anak-anak mengembangkan keterampilan 
membaca, menulis dan mendengarkan/menyimak yang kuat di kelas-kelas awal sekolah dasar, terdapat 
juga pengakuan global yang semakin meningkat akan fakta bahwa untuk belajar membaca dan menulis, 
anak-anak harus mengembangkan berbagai keterampilan. Dalam hal membaca, misalnya, mereka harus 
belajar bahwa kata terbentuk dari bunyi-bunyi, dan bahwa bunyi-bunyi itu mewakili bunyi yang mereka 
dengar dalam kata. Mereka juga harus belajar mengenai bunyi yang dihasilkan dibuat oleh huruf-huruf 

1  Cunningham, A. E., & Stanovich, K. E. (1997). Early reading acquisition and its relation to reading experience 
and ability 10 years later. Development Psychology, 33, hal. 934-945.
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yang beda dan menggunakan pengetahuan ini untuk “membaca kata-kata” dengan cepat dan akurat 
mengasosiasikan bunyi-bunyi dengan huruf-huruf. Selain mampu membaca atau “mendekode kata-kata”, 
mereka harus mengembangkan berbagai strategi untuk membantu mereka memahami arti kata-kata 
tersebut. Akhirnya, mereka harus mengembangkan berbagai strategi untuk membantu mereka memahami 
arti dari ide-ide yang disajikan dalam teks.

Jika anak-anak ingin mengembangkan semua keterampilan ini, mereka perlu interaksi berulang-ulang kali 
dengan tulisan dan juga bimbingan langsung dari guru yang: 1) memahami keterampilan-keterampilan 
ini, 2) memahami bagaimana keterampilan-keterampilan tersebut mereka dikembangkan, dan 3) 
mengetahui praktik-praktik pengajaran/pembelajaran yang dapat membantu anak-anak mengembangkan 
keterampilan-keterampilan yang ditargetkan. Hal ini penting, karena penelitian menunjukkan bahwa anak-
anak tidak akan dapat mengembangkan semua keterampilan yang dibutuhkan ini sendiri, kecuali mereka 
mempelajari keterampilan-keterampilan tersebut secara eksplisit dan diberikan banyak kesempatan untuk 
berlatih keterampilan-keterampilan tersebut.

Proses pengembangan Mata kuliah ini ini dirancang untuk melengkapi calon guru dengan pemahaman 
teoritis tentang bagaimana anak-anak belajar membaca dan menulis, dan pemahaman praktis tentang apa 
yang guru dapat dan harus lakukan di ruangan kelas SD kelas-kelas awal untuk mendukung pengembangan 
keterampilan membaca dan menulis anak-anak. Mata kuliah ini dikembangkan secara kolaboratif oleh 
perwakilan dari Unnes-Semarang dan Florida State University. Selama proses pengembangan mata 
kuliah ini, para dosen mempelajari banyak penelitian mengenai bagaimana anak-anak mengembangkan 
keterampilan membaca dan menulis, serta praktik-praktik pembelajaran yang terbukti efektif dalam 
mendukung pembelajaran anak. Mereka juga mempelajari data keterampilan literasi anak di Indonesia. 
Analisis ini memungkinkan anggota-anggota tim untuk mengidentifikasi tema-tema dan praktik-praktik 
yang harus menjadi dasar dari mata kuliah pengajaran literasi berbasis evidence bagi para calon guru 
sekolah dasar kelas-kelas awal.

Materi-materi mata kuliah ini diujikan di lapangan pada mahasiswa calon guru sekolah dasar di Jurusan 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada tahun 
akademik 2015-2016 dan direvisi berdasarkan hasil uji lapangan tersebut.

TUJUAN MATA KULIAH
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan guru masa depan pemahaman tentang bagaimana bahasa 
lisan, membaca, dan menulis berkembang, dan praktik pembelajaran yang paling dapat untuk memastikan 
bahwa siswa mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan agar menjadi pembaca dan 
penulis yang efektif. Semua praktik pembelajaran yang disoroti atau ditekankan adalah yang berbasis 
penelitian karena terdapat data empiris yang cukup yang menunjukkan bahwa penggunaan praktik-
praktik tersebut menghasilkan capaian belajar yang paling baik.

Tujuan menyeluruh dari mata kuliah ini adalah sebagai berikut:
•	 Jelaskan pentingnya bahasa lisan dan pemahaman lisan dalam perkembangan keterampilan membaca 

dan menulis anak, dan apa yang dapat dilakukan guru di dalam kelas untuk menciptakan suatu 
lingkungan belajar yang kaya akan bahasa lisan

•	 Mendeskripsikan fase-fase berbeda dari perkembangan membaca dan menulis dan strategi-strategi 
pembelajaran berbasis penelitian paling tepat untuk setiap fase tersebut

•	 Menjelaskan berbagai keterampilan yang diperlukan anak-anak untuk berkembang menjadi pembaca 
dan  penulis yang baik dan kritis
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•	 Mengembangkan repertoar atau ketersediaan strategi 
pengajaran berbasis penelitian untuk mengembangkan dan 
mengases/menilai keterampilan-keterampilan dan mampu 
menerapkannya secara efektif

•	 Menciptakan suatu lingkungan belajar yang dapat memupuk 
budaya membaca dan menulis pada anak

•	 Merencanakan dan mengimplementasikan unit-unit 
dan pelajaran-pelajaran literasi yang berbasis penelitian, 
menggunakan pendekatan-pendekatan tematik dan non-
tematik

	

STRUKTUR MATA KULIAH
Mata kuliah ini dibagi menjadi 16 unit mingguan, masing-
masing unit dirancang untuk diajarkan dalam satu perkuliahan 
yang lamanya 3 SKS. Dengan demikian, ada waktu jeda alami dalam unit-unit mingguan ini yang 
memungkinkan materi-materi tersebut diadaptasi untuk digunakan dalam format-format lain (misalnya 
satu perkuliahan selama tiga jam, atau dua pertemuan perkuliahan masing-masing satu setengah jam).

Dua belas unit meliputi topik penting yang berkaitan dengan pengembangan literasi awal. Dua unit 
mingguan disisihkan untuk kegiatan-kegiatan aplikasif, di mana mahasiswa calon guru terlibat dalam 
pelajaran, perencanaan pelajaran dan/atau pengembangan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan micro-
teaching (praktik mengajar). Dua unit mingguan yang tersisa disisihkan untuk ujian.

Seleksi dan progres perkembangan topik Dalam penyeleksian topik, disadari bahwa membaca, menulis 
dan bahasa lisan adalah proses pembuatan makna yang timbal balik: jika anak-anak membaca, mereka 
menjadi penulis yang lebih baik. Jika mereka menulis, mereka menjadi pembaca yang lebih baik. Dan, baik 
membaca maupun menulis keduanya didasarkan pada proses bahasa lisan menyimak/mendengarkan dan 
berbicara.

Mata kuliah ini memperhatikan hal yang disebutkan di atas dengan jalan memperkenalkan topik-topik 
mingguan sesuai dengan progres perkembangan alami dari perkembangan keterampilan di sekolah dasar 
- dari bahasa lisan dan kesadaran bunyi (kesadaran fonologi) ke mengembangkan kesadaran akan tulisan 
dan prinsip-prinsip alfabet, serta menggunakan kesadaran ini untuk membaca kata-kata dan kemudian 
membaca teks.

Setiap unit mingguan memperkenalkan para mahasiswa calon guru pada praktik-praktik pembelajaran 
yang akan memastikan bahwa anak-anak mengembangkan keterampilan yang ditargetkan. Lebih penting 
lagi, unit-unit tersebut mengulas apa yang dapat dilakukan guru di ruangan kelas untuk menanamkan pada 
siswa mereka kegairahan untuk belajar membaca dan menulis sebagai sarana untuk menjelajahi dunia 
di sekitar mereka. Hal ini dilakukan dengan menekankan pentingnya membuat anak-anak berinteraksi 
secara teratur dengan kata-kata tertulis – baik itu dengan tanda-tanda yang dipajang di dalam kelas, teks 
atau buku sederhana, teks yang dihasilkan oleh anak-anak lainnya, dll. atau dengan memberikan mereka 
kesempatan setiap hari untuk mengekspresikan ide-ide mereka dalam tulisan dan mendengarkan gagasan 
orang lain.

 

Gambar 1 : Bahasa lisan, fondasi 
membaca dan menulis 
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Tabel di bawah ini menguraikan tema tiap unit mingguan:

Tabel 1: Tema unit, per minggu

Minggu Unit

1 Pengantar perkembangan literasi pada kelas awal sekolah dasar
2 Pondasi dasar membaca dan menulis: Bahasa lisan dan pemahaman menyimak

3
Langkah pertama dalam belajar membaca dan menulis: mengembangkan kesadaran bunyi 
(kesadaran fonologi)

4
Keterampilan pra-membaca, membaca, menulis: konsep-konsep tulisan dan kesadaran 
alfabet

5 Transisi ke teks: Belajar membaca kata 
6 Mendukung pengembangan keterampilan membaca kata: SAS

7
Peer teaching/lesson study, berdasarkan konsep-konsep yang dibahas dalam unit 
1 hingga 6

8 Ujian, berdasarkan konsep-konsep yang dibahas dalam unit 1 hingga 6
9 Mendukung pemahaman: Mengembangkan kelancaran membaca anak

10 Mendukung pemahaman: Mengembangkan keterampilan kosakata anak

11 Menggabungkan semuanya: Mengembangkan pemahaman membaca anak

12 Mengembangkan budaya membaca: Mendorong membaca perorangan dan mandiri

13 Peranan menulis di kelas-kelas awal sekolah dasar
14 Mengembangkan keterampilan literasi dalam pendekatan tematik

15
Peer teaching/lesson study, berdasarkan konsep-konsep yang dibahas dalam unit 
9 hingga 14

16 Ujian, berdasarkan konsep-konsep yang dibahas dalam unit 9 hingga 14

Hasil pembelajaran khusus untuk setiap topik mingguan diringkas dalam tabel 2.

Sifat dasar sekuensial/berurutan dan berulang dari pengalaman belajar Setiap unit mingguan 
dibangun di atas unit sebelumnya. Unit tersebut menghubungkan kembali dan memperluas ide-ide dan 
konsep-konsep yang dibahas pada minggu-minggu sebelumnya. Karena itu, unit-unit tersebut sifatnya 
berurutan. Untuk alasan tersebut, dosen yang bermaksud menggunakan hanya satu atau beberapa unit 
saja harus membaca unit-unit tersebut secara seksama untuk mengidentifikasi pengetahuan apa yag perlu 
siswa ketahui agar dapat memahami secara penuh konsep-konsep yang dipresentasikan.
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Tabel 2: Tujuan akhir pembelajaran, berdasarkan topok

Minggu 1: Pengantar perkembangan literasi pada kelas awal sekolah dasar
1. Menjelaskan pentingnya literasi pada kelas awal sekolah dasar
2. Menjelaskan 5 komponen membaca
3. Mendeskripsikan tahap-tahap perkembangan membaca dan menulis
4. MenjeJelaskan peran bahasa lisan dan menyimak dalam belajar membaca dan menulis.
5. Mengkontraskan karakteristik-karakteristik pembaca dan penulis yang baik/lemah
6. Mendeskripsikan dua pendekatan utama membaca dan program pengajaran literasi yang yang 

seimbang.
7. Mendeskripsikan strategi-strategi pengajaran umum yang digunakan untuk mendukung 

penulis pemula 

Minggu 2: Pondasi dasar membaca dan menulis: Bahasa lisan dan pemahaman menyimak
1. Mendefinisikan bahasa lisan dan pemahaman menyimak serta pentinya bahasa lisan dan 

pemahaman menyimak dalam perkembangan literasi anak-anak
2. Mendeskripsikan jenis-jenis bahasa lisan
3. Menjelaskan bagaimana anak-anak kecil memperoleh keterampilan-keterampilan bahasa lisan 

dan pemahaman menyimak
4. Menjelaskan praktik-praktik pengajaran yang mendukung perkembangan keterampilan-

keterampilan bahasa lisan dan pemahaman menyimak
5. Menilai strategi-strategi untuk menilai keterampilan-keterampilan bahasa lisan dan pemahaman 

menyimak.

Minggu 3: Langkah pertama dalam belajar membaca dan menulis: mengembangkan kesadaran 
bunyi (kesadaran fonologi)

1. Mendefinisikan kesadaran fonologi dan menjelaskan pentingnya kesadaran fonologi dalam 
pengembangan keterampilan membaca dan menulis pada anak-anak

2. Mendeskripsikan gerak maju perkembangan keterampilan-keterampilan kesadaran fonologi
3. Secara akurat mengidentifikasi dan mereproduksi bunyi-bunyi huruf (fonem) dalam kata
4. Melaksanakan kegiatan pengajaran kesadaran fonologi dan secara akurat mengidentifikasi 

keterampilan-keterampilan khusus yang dibahas
5. Mendeskripsikan strategi-strategi untuk menilai keterampilan-keterampilan kesadaran 

fonologi

Minggu 4: Keterampilan pra-membaca, membaca, menulis: konsep-konsep tulisan dan 
kesadaran alfabet

1. Mendefinisikan konsep print dan kesadaran alfabet dan pentingnya kedua hal tersebut dalam 
belajar membaca dan menulis

2. Mengidentifikasi berbagai keterampilan alfabet dan terkait print yang perlu anak-anak kem-
bangkan untuk bertransisi ke teks bacaan

3. Mendeskripsikan praktik-praktik pengajaran yang mendukung pengembangan konsep print 
dan kesadaran alfabet anak-anak

4. Mendeskripsikan strategi-strategi untuk menilai konsep print dan kesadaran alfabet
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Minggu 5: Transisi ke teks: Belajar membaca kata
1. Mendeskripsikan lima fase membaca kata dan strategi-strategi yang pembaca pemula gunakan 

untuk membaca kata
2. Menjelaskan pentingnya membaca kata dengan fasih dan otomatis dalam belajar membaca
3. Mendeskripsikan praktik-praktik pembelajaran yang mengembangkan kemampuan anak un-

tuk membaca kata dengan cara melihat (sight) dan dengan cara mendekode (decoding)
4. Membuat satu teks yang dapat didekode (decodable text) dan menjelaskan perannanya dalam 

mengembangkan keterampilan anak membaca kata
5. Mengases/menilai sejauh mana ruangan kelas kaya akan tulisan dengan menggunakan krite-

ria-kriteria yang telah ditentukan
6. Mendeskripsikan strategi-strategi untuk menilai ketepatan dan kelancaran keterampilan 

membaca kata

Minggu 6: Mendukung pengembangan keterampilan membaca kata 
1. Mendefinisikan SAS
2. Mendeskripsikan secara akurat berbagai langkah dalam kegiatan mengajar dengan SAS dan 

target keterampilan dasar membaca
3. Menjelaskan berbagai sumber atau media yang dapat digunakan dalam kegiatan mengajar 

dengan SAS dan bagaimana setiap sumber dapat diadaptasi untuk digunakan dalam pelajaran 
SAS

4. Membuat kalimat dasar yang sesuai dengan perkembangan untuk kegiatan mengajar siswa 
kelas 1 dengan SAS dan deskripsikan keterampilan membaca dimana kalimat didesain digu-
nakanuntuk a) memberi penguatan dan b) mengajar

5. Deskrisikan peranan SAS dalam program membaca komprehensif.

Minggu 7: Peer teaching/lesson study (konsep-konsep yang dibahas dalam minggu 2 hingga 6)

Minggu 8: Ujian (konsep-konsep yang dibahas dalam minggu 2 hingga 6)

Minggu 9: Mendukung pemahaman: Mengembangkan kelancaran membaca anak
1. Menjelaskan makna kelancaran membaca dan pentingnya kelancaran membaca dalam 

meningkatkan pemahaman anak dalam membaca 
2. Mengevaluasi teks dengan berbagai tingkat kesulitan untuk mengidentifikasi kriteria yang 

dibutuhkan untuk menentukan tingkat kesulitan buku
3. Menjelaskan pentingnya menggunakan teks yang sesuai dengan tingkat kemampuan membaca 

anak dalam mengembangkan kelancaran membacanya 
4. Memahami perbedaan antara membaca bersama (shared reading), kor (choral reading), 

bergema (echo reading), berpasangan (paired reading), dan terbimbing (guided reading), serta 
mendeskripsikan peran dari setiap kegiatan membaca tersebut dalam mengembangkan kelan-
caran membaca anak

5. Mendeskripsikan bagaimana cara guru dapat menilai kelancaran membaca anak 
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Minggu 10: Mendukung pemahaman: Mengembangkan keterampilan kosakata anak 
1. Mendefinisikan kosakata dan pentingnnya kosakata dalam belajar membaca dan menulis
2. Mengidentifikasi jenis-jenis kosakata yang berbeda
3. Mendeskripsikan peranan guru dalam mendukung pengembangan kosakata
4. Membedakan dua cara siswa belajar kosakata
5. Merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran kosakata yang menggunakan pengajaran 

yg eksplisit
6. Menjelaskan strategi-strategi belajar kata yang membangun pembelajaran kata secara mandiri
7. Mengidentifikasi strategi-strategi penilaian kosakata

Minggu 11: Menggabungkan semuanya: Mengembangkan pemahaman membaca anak
1. Menjelaskan apa itu membaca pemahaman dan menjelaskan kunci penting dari berbagai teori 

membaca pemahaman
2. Menjelaskan strategi pengajaran membaca pemahaman
3. Mendeskripsikan struktur teks naratif dan ekspositori dan strategi pengajarannya
4. Mendeskripsikan strategi yang harus diketahui dan digunakan siswa untuk mengecek pemaha-

man mereka secara mandiri
5. Mengidentifikasi berbagai strategi penilaian membaca pemahaman 

Minggu 12: Mengembangkan budaya membaca: Mendorong membaca perorangan dan mandiri
1. Mendefinisikan apa yang kita maksudkan membaca mandiri dengan budaya membaca, dan 

menjelaskan pentingnya membaca mandiri dan budaya membaca dalam pengembangan liter-
asi anak-anak

2. Mendeskripsikan apa yang dapat dilakukan orang tua dan guru di sekolah untuk mendukung 
membaca mandiri dan perkembangan suatu budaya membaca

3. Mendeskripsikan fitur-fitur program pengajaran membaca mandiri berbasis evidence di kelas

Minggu 13: Peranan menulis di kelas-kelas awal sekolah dasar
1. Menentukan/mendefinisikan dua komponen menulis dan pentingnya tiap komponen tersebut
2. Mendeskripsikan strategi-strategi pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan men-

transkripsi
3. Mendeskripsikan strategi-strategi pengajaran yang sesuai untuk setiap tahap perkembangan 

menulis anak
4. Mendeskripsikan sumber-sumber pembelajaran yang mendukung pengembangan keterampi-

lan menulis dan bagaimana sumber-sumber tersebut dapat atau seharusnya digunakan di 
dalam kelas

5. Menggunakan sebuah rubrik untuk mengevaluasi keterampilan menulis anak-anak

Minggu 14: Mengembangkan keterampilan literasi melalui pendekatan tematik
1. Mendeskripsikan tujuan dan manfaat dari pembelajaran tematik
2. Mendeskripsikan karakteristik-karakteristik dan prinsip-prinsip pembelajaran tematik
3. Mendeskripsikan model-model yang berbeda dari pembelajaran tematik
4. Menggunakan suatu model jaring (webbed model) untuk mengembangkan suatu tematik
5. Menggunakan suatu model jaring (webbed model) untuk mengembangkan suatu pelajaran 

tematik

Minggu 15: Peer teaching/lesson study (konsep-konsep yang dibahas dalam minggu 9 hingga 14)

Minggu 16: Ujian
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Menghubungkan teori dan praktik Ada berbagai kesempatan 
pada setiap unit bagi para mahasiswa calon guru untuk 
menerapkan apa yang sedang mereka pelajari sewaktu mereka 
mempelajarinya. Ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan 
demonstrasi, simulasi atau micro teaching. Kegiatan-kegiatan 
ini terdapat dalam semua unit untuk membantu mahasiswa 
calon guru membuat koneksi/hubungan langsung dan eksplisit 
antara teori dan penelitian dan praktik pengajaran di kelas 
berdasarkan penerapan teori dan penelitian. Harapannya 
adalah bahwa jalinan yang konstan dari teori dan praktik akan 
lebih baik akan mempersiapkan mahasiswa calon guru untuk 
mengimplementasikan program-program pengajaran literasi 
di kelas mereka sendiri.

Mahasiswa calon guru tidak 
hanya belajar teori dan 

penelitian yang mendasari 
pengajaran literasi yang baik, 

mereka juga belajar untuk 
menerapkan praktik-praktik 

pengajaran yang selaras dengan 
teori dan penelitian.

Selain itu, masing-masing unit berisi tugas pekerjaan rumah yang mewajibkan mahasiswa calon guru 
untuk mengembangkan atau diimplementasikan kegiatan pengajaran berdasarkan apa yang telah mereka 
pelajari di unit tersebut. Kegiatan-kegiatan ini dapat dipakai sebagaimana diusulkan (yaitu, sebagai tugas 
mingguan), atau diberikan pada waktu dua minggu yang disisihkan untuk peer teaching/lesson study 
(minggu 7 dan 15). (Catatan: Lihat bagian peer teaching/lesson study, halaman X.)

Memodelkan membaca mandiri atau perorangan Disarankan bagi dosen untuk meminta mahasiswa 
calon guru membuat suatu catatan membaca perorangan atau mandiri, dan bahwa mereka menyisihkan 
waktu 10 menit di awal tiap kelas untuk mahasiswa calon guru melakukan atau terlibat dalam membaca 
perorangan atau mandiri. Ada waktu juga diberikan untuk mahasiswa calon guru berbagi/share apa yang 
mereka telah baca dengan seorang teman sekelas mereka.

Alokasi waktu untuk setiap perkuliahan mingguan untuk membaca perorangan atau mandiri dilakukan 
untuk menekankan pentingnya membaca perorangan atau mandiri dalam mengembangkan budaya 
membaca, serta untuk memodelkan jenis-jenis kegiatan yang dinyatakan penelitian kontribusi terhadap 
program-program pengajaran membaca sendiri atau mandiri yang baik di dalam kelas. Membaca 
perorangan/sendiri atau mandiri dan pengembangan budaya membaca dibahas secara formal dalam 
minggu 12.

Integrasi pembelajaran dan asesmen Setiap unit mereviu strategi-strategi pembelajaran berbasis 
penelitian yang paling tepat untuk memastikan anak-anak mengembangkan keterampilan yang 
ditargetkan, serta strategi atau kegiatan penilaian yang disarankan untuk mengukur sejauh mana anak-
anak telah mengembangkan keterampilan mereka tersebut. Karena itu, pengajaran, pembelajaran dan 
penilaian diintegrasikan dalam tiap unit mingguan. Untuk alasan tersebut, tidak ada unit yang ditujukan 
khusus untuk asesmen/penilaian.

Evaluasi pembelajaran mahasiswa calon guru - Dua minggu disisihkan untuk mengevaluasi sejauh 
mana mahasiswa calon guru telah mengembangkan hasil belajar yang terkait dengan masing-masing unit:
•	 Minggu 8 – Ujian berdasarkan hasil belajar yang berkaitan dengan unit 1 sampai 7
•	 Minggu 16 – Ujian berdasarkan hasil belajar yang berkaitan dengan unit 9 sampai 15.

Tidak ada sampel/contoh ujian yang disertakan dalam dokumen ini, karena mengingat fakta bahwa dosen 
mungkin memilih untuk memberi penekanan lebih pada beberapa hasil belajar dibandingkan dengan 
yang lain, berdasarkan kebutuhan dan latar belakang mahasiswa mereka.
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SIFAT INTERAKTIF PENGALAMAN BELAJAR
Penelitian kontemporer secara jelas menunjukkan bahwa 
siswa yang belajar dengan menghafal, yang tidak diberi 
kesempatan untuk belajar melalui pengalaman belajar 
interaktif, inquiry yang diarahkan atau penyelesaian masalah 
(problem solving), dan yang tidak memiliki kesempatan untuk 
menerapkan apa yang telah mereka pelajari, tidak mengingat 
lama apa yang telah mereka pelajari.2 Itulah sebabnya 
kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam mata kuliah ini 
adalah secara sengaja dibuat interaktif. Mahasiswa calon 
guru memiliki kesempatan yang rutin untuk membangun 
pemahaman mereka sendiri tentang keterampilan yang 
dibutuhkan untuk menjadi pembaca dan penulis yang 
berhasil, dan strategi-strategi pengajaran yang tepat dan 
terbaik untuk mendukung pengembangan keterampilan-keterampilan ini. Ada fokus yang signifikan dan 
secara sadar sengaja dibuat agar mahasiswa calon guru mengalami jenis strategi-strategi pengajaran belajar 
aktif yang disyaratkan oleh kurikulum sekolah dasar untuk mereka terapkan dalam kelas mereka sendiri, 
setelah mereka menjadi guru.

TUGAS RUMAH – PERENCANAAN PELAJARAN DAN PRESENTASI
Seperti disebutkan sebelumnya, setiap unit berisi saran tugas pekerjaan rumah yang membutuhkan 
mahasiswa calon guru untuk mempraktikkan ide-ide yang tercakup dalam perkuliahan. Sebagian besar 
tugas merupakan tugas-tugas performa. Mahasiswa calon guru bekerja dalam kelompok kecil untuk 
mengembangkan sumber pengajaran atau pelajaran mini dan mempresentasikannya kepada kelas pada 
awal perkuliahan berikutnya.

Tugas-tugas performa dapat ditugaskan mingguan, seperti yang disarankan, dan dipresentasikan oleh 
mahasiswa calon guru pada awal minggu berikutnya atau digunakan dalam peer teaching/lesson study untuk 
minggu 7 dan 15. Jika menggunakan minggu 7 dan 15, tugas-tugas dapat didistribusikan kepada kelompok-
kelompok mahasiswa pada minggu sebelumnya. Lalu, mahasiswa dapat kemudian mempersiapkan tugas 
mereka untuk dipresentasikan kepada seluruh kelas dalam minggu 7 dan 15.

Daftar tugas mingguan atau tugas performa dapat ditemukan dalam Lampiran B.

MATERI-MATERI
MATERI MATERI PERKULIAHAN

Dokumen ini berisi semua materi dasar yang dibutuhkan untuk mengajarkan mata kuliah berbasis 
penelitian kepada para calon guru kelas awal sekolah dasar. Tiap unit mingguan berisikan unsur-unsur 
berikut:
•	 Daftar tujuan pembelajaran pembelajaran untuk unit tersebut;
•	 Sebuah gambaran umum mengenai konten yang dibahas dalam unit tersebut, sebagai pedoman dosen;
•	 Sebuah daftar materi-materi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang 

disarankan dalam perkulihan, meliputi
1. Slide-slide Powerpoin 
2. File-file video, beserta link-nya

2  Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (Eds.). How People Learn: Brain, Mind, Experience and School. National Academies. Washington, 
DC, 2000.

Kegiatan-kegiatan belajar 
interaktif yang terjalin dalam 
pelajaran diantaranya adalah 

pemecahan masalah kelompok 
(group problem solving), analisis 
kelompok akan video/skenario 
tertulis dari pengajaran di kelas 
yang aktual, pengembangan dan 

demonstrasi kegiatan belajar, 
jigsaws, dll



xiv

3. File-file audio, beserta link-nya 
4. Fotokopi-fotokopi yang dibutuhkan, termasuk 

jumlah salinan yang diperlukan untuk ukuran kelas 
yang umum

5. Materi-materi tambahan yang dibutuhkan. Dalam 
sebagian besar kasus, materi-materi tambahan ada-
lah bagian dari materi-materi yang didistribusikan 
oleh PRIORITAS kepada universitas-universitas 
untuk mendukung program-program pengajaran 
membaca di sekolah dasar (buku besar, buku ber-
jenjang, dsb.)

•	 Sebuah power poin yang menyertai, sesuai dengan 
kegiatan-kegiatan dan konten yang diuraikan dalam 
buku petunjuk dosen. Power poin merangkum poin-poin 
kunci dalam perkuliahan. Untuk alasan tersebut, salinan 
slide-slide power poin harus diberikan kepada mahasiswa 
calon guru sebagai referensi di masa mendatang.

•	 Sebuah Tabel sekilas yang memberikan dosen gambaran 
singkat mengenai kegiatan-kegiatan utama setiap bagian 
perkuliahan

•	 Sebuah deskripsi/penjelasan dari ilustrasi perkuliahan mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang 
dapat dilakukan dosen untuk memastikan mahasiswa calon guru mencapai tujuan pembelajaran. 
Ilustrasi perkuliahan telah disesuaikan dengan power poin perkuliahan. Perkuliahan-perkuliahan 
ini pada dasarnya bersifat multimedia dan menggunakan sumber-sumber video dan audio secara 
ekstensif/luas sehingga mahasiswa calon guru mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana 
praktik-praktik pembelajaran di dalam. Bila memungkinkan, video pengajaran membaca di kelas-kelas 
di Indonesia digunakan. Jika tidak memungkinkan mendapatkan video berbahasa Indonesia, pembuat 
modul ini telah mengusulkan video-video berbahasa Inggris yang singkat dan mudah untuk diikuti.

•	 Sebuah deskripsi tugas pekerjaan rumah (tugas-tugas performa) yang dosen dapat berikan untuk 
menilai sejauh yang mahasiswa calon guru mampu menerapkan konsep-konsep yang disajikan dalam 
perkuliahan.

•	 Satu bagian berisi semua fotokopi yang diperlukan untuk perkuliahan, dalam format yang mudah 
difotokopi.

•	 Sebuah ringkasan penelitian untuk setiap topik perkuliahan, disusun sesuai dengan empat pertanyaan 
kunci:
6. Apa yang kita maksudkan dengan .... (topik yang sedang dibahas, misalnya, kesadaran fonologi)?
7. Apa yang dinyatakan penelitian tentang ..... (keterampilan atau topik yang yang dimaksudkan)?
8. Apa yang disarankan penelitian sebagai strategi-strategi pengajaran atau pembelajaran yang efek-

tif untuk .... (mengembangkan keterampilan yang dimaksudkan)?
9. Bagaimana Anda menilai ... (keterampilan yang dimaksudkan)?

•	 Sebuah bibliografi dari referensi yang dikonsultasikan dalam mengkonstruksi atau menulis ringkasan 
penelitian. Prioritas diberikan, di mana mungkin, pada referensi online sehingga dosen dapat meriview 
langsung sendiri dasar penelitian.

•	 Sebuah videografi beranotasi, menjelaskan berbagai video yang dapat digunakan dosen untuk 
membantu mahasiswa calon guru memahami tentang bagaimana praktik pembelajaran yang 
ditargetkan dilaksanakan di kelas. Meskipun diprioritaskan pada beberapa video yang memberi 

Panduan dosen mengasumsikan 
bahwa dosen memiliki akses ke 

bahan bacaan yang digunakan di 
kelas-kelas awal sekolah dasar, 
termasuk buku yang dibacakan 
guru dengan nyaring dan buku-

buku besar untuk membaca 
bersama atau membaca dialogis, 

dan koleksi buku-buku bertingkat 
untuk pembaca pemula.  Untuk 
memfasilitasi mahasiswa calon 

guru mendapatkan akses ke 
materi-materi ini, program 

PRIORITAS telah memberikan 
salinan buku-buku besar dan 
buku-buku berjenjang kepada 

program-program calon guru SD 
secara nasional di universitas-

universitas di Indonesia.
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model praktik membaca di Indonesia, dalam kasus di mana tidak ada video berbahasa Indonesia 
yang mendemonstrasikan praktik yang ditargetkan, pengembang materi ajar mendapatkan beberapa 
video berbahasa Inggris yang sederhana, mudah diikuti yang memberi model berbagai praktik yang 
ditargetkan dalam kelas berbahasa Inggris. Karena semakin banyak praktik membaca berbasis bukti 
yang digunakan di kelas awal SD di Indonesia, dan karena video-video yang menampilkan praktik-
praktik ini tersedia, video yang bahasa Inggris sebaiknya diganti dengan video-video yang berbahasa 
Indonesia.

•	  Glosarium kata-kata kunci yang digunakan dalam kuliah.
Selain bahan cetak, dosen akan menerima CD atau thumb drive yang berisi semua video yang dijadikan 
rujukan dalam buku panduan dosen dan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Hal ini 
akan memungkinkan dosen untuk menggunakan bahan off-line. CD atau thumb drive juga akan berisi 
buku panduan versi elektronik.

MATERI AJAR UNTUK MAHASISWA CALON GURU
Mata kuliah ini dilengkapi dengan berbagai sumber elektronik ynag mengandung, untuk setiap unitnya, 

•	 Tujuan Pembelajaran untuk setiap unit
•	 Ringkasan hasil penelitian untuk topik yang disusun berdasarkan 4 pertanyaan kunci:

o Apa yang dimaksud dengan ….(topik yang sedang dibahas, misalnya, kesadaran fonologis? 
o Apa yang dikatakan hasil penelitian tentang ….. (keterampilan atau topik yang ditanyakan)?
o Apa yang menjadi saran dalam hasil penelitian tentang strategi pembelajaran yang efektif untuk 

….(pengembangan keterampilan yang ditanyakan)?
o Bagaimana anda menilai …(keterampilan yang ditanyakan)?

•	 Semua fotokopi yang direferensikan dalam perkuliahan
•	 Bibliografi referensi dalam rngkasan penelitian. 
•	 Videografi beranotasi, menjelaskan video-video yang ditonton mahasiswa calon guru untuk 

memahami bagaimana praktik pembelajaran yang ditargetkan digunakan di kelas.
•	 Glosarium kata-kata kunci yang digunakan
•	 Kegiatan atau tugas perfoma yang diusulkan yang mahasiswa calon guru dapat lakukan untuk 

memperdalam pemahaman mereka terhadap topik-topik yang dibahas.
Buku sumber mahasiswa calon guru adalah CD / thumb drive. Dosen didorong untuk menempatkan buku 
sumber di situs web universitas agar mahasiswa calon guru dapat mengunduh materi di awal perkuliahan. 
Mahasiswa calon guru sebaiknya didorong untuk membaca bahan ajar yang berkaitan dengan unit 
setidaknya satu minggu sebelum kuliah pada unit itu.

BAGAIMANA MENGGUNAKAN MATERI AJAR
Disarankan dosen yang akan menggunakan satu unit di mata kuliah ini melakukan hal berikut:

1. Membaca seluruh tujuan pembelajaran untuk setiap unit dan gambaran umum isi yang akan 
dibahas.

2. Membaca seluruh hasil ringkasan penelitian unit ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih 
jelas apa yang dikatakan berdasarkan bukti tentang topik yang ditanyakan.

3. Membaca sekilas seluruh unit untuk mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana memba-
has topik dalam setting kuliah.

4. Membaca seluruh catatan ilustrasi perkuliahan, bersamaan dengan slide powerpoin, untuk 
mendapatkan pemahaman yang lebih jelas aliran berbagai ide dan berbagai kegiatan yang disa-
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rankan. Perlu dicatat bahwa hyperlinks ke berbagai file video dan audio yang dijadikan referensi 
dalam perkuliahan dan catatan perkuliahan langsung di tempelkan di powerpoin, untuk memun-
gkinkan dosen untuk mengakses, tanpa hambatan, berbagai file audio dan video yang sesuai.

5. Membaca seluruh tugas performansi yang diusulkan dalam PR untuk menentukan yang mana, 
jika ada, tugas performansi yang sesuai dengan audiensi yang menjadi target.

6. Menentukan unsur-unsur ilustrasi perkuliahan yang akan digunakan selama perkuliahan sebe-
narnya, dan memodifikasi powerpoin secara tepat.

Semua ilustrasi perkuliahan dirancang untuk disampaikan dalam format tiga SKS jika dosen mengikuti 
alokasi waktu untuk setiap kegiatan. Mengadopsi langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa 
perkuliahan terasa hidup dan bahwa semua isi/konten dibahas.

Mengubah sifat dokumen– dan perkuliahan ini - Pergeseran isi dokumen – dalam perkuliahan ini 
- Dokumen ini menyajikan dasar-dasar eksplorasi berbasis penelitian yang melibatkan tentang praktik 
pembelajaran literasi yang efektif di keals awal SD. Namun, seperti semua mata kuliah di universitas, 
diharapkan bahwa mata kuliah dan dokumen pendukung akan mengalami perubahan dan menjadi lebih 
baik dari waktu ke waktu, sebagai sumber baru yang dapat diidentifikasi, sebagai kegiatan belajar mengajar 
yang lebih efektif yang dikembangkan dan diuji oleh mahasiswa calon guru dan ketika penelitian baru 
tersedia. Dosen harus merasa bebas untuk menambah atau menyesuaikan isi/konten dari waktu ke waktu, 
agar selaras dengan arah baru dalam kegiatan pembelajaran literasi dini, dengan pengetahuan dasar mereka 
yang berkembang tentang praktik pembelajaran literasi yang efektif, berbasis penelitian di kelas awal SD

CATATAN TERAKHIR DARI PARA PENULIS

Kami berharap anda menghargai pemikiran dan kekakuan dalam pengembangan mata kuliah ini dan 
materi ajar/bahan pendukung. Semoga materi ajar berfungsi sebagai katalis untuk memperkuat program 
pendidikan guru sekolah dasar dan memastikan bahwa mahasiswa calon guru di masa mendatang memiliki 
keterampilan dan pengetahuan untuk menjamin siswa-anak mereka berkembang menjadi pembaca dan 
penulis yang kritis dan melibatkan. 

LAMPIRAN A – KONTRIBUTOR
Dosen-dosen Universitas Negeri Semarang dan Tenaga Pengajar dari Florida State University

LAMPIRAN B - PR YANG POTENSIAL DAN/ATAU TUGAS PENILAIAN, UNTUK DIGUNAKAN 
SELAMA KULIAH MINGGUAN ATAU SELAMA MINGGU PERENCANAAN PELAJARAN/STUDI 
PELAJARAN

MINGGU KE-3: LANGKAH PERTAMA BELAJAR MEMBACA DAN MENULIS: MENGEMBANGKAN 
KESADARAN FONOLOGI

Kelompokkan mahasiswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang, dan tugaskan setiap kelompok satu 
kegiatan berikut (kegiatan yang sama dapat ditugaskan kepada lebih dari satu kelompok). Semua kelompok 
harus siap untuk menyajikan aktivitas dan refleksi mereka tentang apa yang mereka pelajari dari kegiatan 
masing-masing di awal kelas berikutnya.

Aktifitas 1: Tugas Kelompok Kecil – Menilai kemampuan siswa mengidentifikasi dan menghitung 
silabus dalam kata-kata – Tugas anda adalah menemukan anak TK atau siswa kelas 1 SD, dan minta 
mereka melakukan penilaian sederhana untuk mengevaluasi kemampuan mereka mengidentifikasi 
dan menghitung (dengan bertepuk tangan atau cara lain), jumlah suku kata dalam kata. Buat daftar 10 
kata umum dengan 1 s/d 3 suku kata untuk digunakan untuk pengujian, serta beberapa kata lain untuk 
dicobakan dengan anak-anak sebagai contoh. Kemudian, lakukan wawancara satu per satu dengan anak 
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untuk melihat berapa banyak dari 10 kata yang mereka mampu analisa dengan menjadi suku kata. Rekam 
wawancara satu per satu dengan ponsel dan bawa video, serta hasil penilaian, ke kelas minggu depan untuk 
berbagi dengan kelas.

Aktifitas 2: Tugas Kelompok Kecil—Menilai kemampuan anak-anak mengidentifikasi bunyi 
pertama dalam kata-kata- Tugas Anda adalah untuk menemukan anak TK atau siswa kelas 1 SD, dan 
minta mereka melakukan penilaian sederhana untuk mengevaluasi kemampuan mereka mengidentifikasi 
bunyi huruf awal kata. Buat daftar 10 kata dengan tiga kelompok kata. Dua di antaranya dimulai dengan 
bunyi huruf awal yang sama (misalnya, dog, cat, dish) untuk digunakan untuk pengujian, serta beberapa 
tambahan tiga kelompok kata untuk dicobakan dengan anak sebagai contoh. Kata-kata harus pendek, 
sederhana dan dikenal anak. Kemudian lakukan wawancara satu per satu dengan anak untuk melihat 
seberapa banyak dari tiga kelompok kata tersebut yang mereka dapat identifikasi dengan benar, kata yang 
tidak dimulai dengan bunyi huruf awal yang sama. Rekam wawancara satu per satu dengan ponsel dan 
bawa hasil video, serta hasil penilaian, untuk kelas minggu depan untuk berbagi dengan kelas. CATATAN: 
JIKA anda tidak yakin bagaimana melakukan penilaian jenis ini, silahkan mencari informasi lebih lanjut 
melalui mesin pencarian google EGRA (Early Grade Reading Assessment awal/penilaian membaca kelas 
awal) tentang kesadaran fonemik. Anda harus menemukan video yang memberi model bagaimana 
menerapkan penilaian jenis ini.

Aktifitas 3: Tugas Kelompok Kecil - Menilai kemampuan anak-anak mengidentifikasi bunyi akhir 
dalam kata - Tugas anda adalah menemukan siswa kelas 1 atau kelas 2, dan minta mereka melakukan 
penilaian sederhana untuk mengevaluasi kemampuan mereka mengidentifikasi bunyi akhir dalam kata. 
Buat daftar 10 dengan tiga kelompok kata, dua di antaranya berakhir dengan bunyi yang sama (misalnya, 
dog, cat, flag), untuk digunakan untuk pengujian, serta beberapa tambahan tiga kelompok kata untuk 
dicobakan dengan anak sebagai sebuah contoh. Kata-kata harus pendek, sederhana dan dikenal anak. 
Kemudian lakukan wawancara satu per satu dengan anak untuk melihat seberapa banyak kata dalam tiga 
kelompok yang mereka dapat identifikasi dengan benar yang tidak berakhir dengan bunyi yang sama. 
Rekam wawancara satu per satu dengan ponsel dan bawa hasil video, serta hasil penilaian ke pertemuan 
minggu berikutnya untuk berbagi dengan kelas. CATATAN: JIKA anda tidak yakin bagaimana melakukan 
penilaian jenis ini, silahkan mencari informasi lebih lanjut melalui mesin pencarian google EGRA (early 
grade reading assessment/penilaian membaca kelas awal) kesadaran fonemik. Anda harus menemukan 
video yang memberi model bagaimana menerapkan penilaian jenis ini, meskipun kemungkinannya pada 
bunyi awal, dan bukan bunyi akhir. Prosedur yang digunakan, bagaimanapun, sama apakah itu bunyi awal 
atau bunyi akhir.

Aktifitas 4: Tugas Kelompok Kecil – Menilai kemampuan anak-anak mengidentifikasi semua 
bunyi (fonem) dalam kata - Tugas anda adalah untuk menemukan siswa kelas 1 atau kelas 2, dan minta 
mereka melakukan penilaian sederhana untuk mengevaluasi kemampuan mereka mengidentifikasi 
semua bunyi dalam kata. Buat daftar 10 kata pendek (tiga fonem, tanpa digraf) untuk digunakan untuk 
pengujian, serta beberapa kata-kata tambahan untuk dicobakan dengan anak sebagai contoh. Kata-kata 
harus pendek, sederhana dan dikenali anak. Kemudian lakukan wawancara satu per satu dengan anak 
di mana anda memanjangkan kata-kata untuk melihat berapa banyak kata yang mampu diidentifikasi 
dengan benar semua bunyinya. Rekam wawancara satu per satu dengan ponsel dan bawa hasil video, serta 
hasil penilaian ke pertemuan kelas minggu depan untuk menyampaikan hasil kerja mereka. 

Aktifitas 5: Tugas Kelompok Kecil – Menggunakan kotak Elkonin untuk membantu anak-anak 
mengidentifikasi dan menghitung suku kata dalam kata - Tugas anda adalah menemukan anak TK atau 
siswa kelas 1 SD, dan minta mereka melakukan pelajaran micro-teaching singkat untuk mengembangkan 
kemampuan mereka mengidentifikasi dan menghitung dengan menggunakan empat kotak Elkonin 
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kotak dan beberapa alat penghitung (misalnya, tutup botol) jumlah suku kata dalam kata. Buat daftar 10 
kata umum dengan satu s/d tiga suku kata untuk digunakan untuk microteaching, serta beberapa kata-
kata untuk dicobakan dengan anak sebagai contoh. Kemudian lakukan wawancara satu per satu dengan 
anak untuk melihat berapa banyak dari 10 kata yang mereka dapat analisa dengan benar menjadi suku 
kata dengan menempatkan sejumlah alat penghitung (tutup botol) dengan benar kedalam kota. Rekam 
wawancara satu per satu dengan ponsel dan bawa hasil video, serta refleksi singkat tertulis dari pengalaman 
microteaching ke pertemuan kelas minggu depan untuk berbagi dengan kelas. CATATAN; JIKA anda tidak 
yakin tentang cara menggunakan Elkonin kotak, silahkan mencari informasi lebih lanjut melalui mesin 
pencarian google video tentang penggunaan kotak Elkonin dengan anak-anak.

Aktifitas 6: Tugas Kelompok Kecil – Menggunakan kotak Elkonin untuk membantu anak-anak 
mengidentifikasi dan menghitung kata-kata dalam kalimat - Tugas Anda adalah untuk menemukan 
anak TK atau siswa kelas 1 SD, dan minta mereka melakukan kegiatan micro-teaching singkat untuk 
mengembangkan kemampuan mengidentifikasi dan menghitung, menggunakan lima kotak Elkonin 
kotak dan beberapa alat penghitung (misalnya tutup botol) jumlah kata-kata dalam kalimat. Membuat 
daftar 10 kalimat dengan 3-5 kata, suku kata, untuk digunakan selama mikro-mengajar, serta beberapa 
kalimat untuk dicobakan dengan anak sebagai contoh. Kemudian melakukan sesi wawancara satu per 
satu dengan anak menggunakan Elkonin kotak, alat penghitung, dan kalimat. Rekam wawancara satu per 
satu dengan Ponsel, bawa hasil video, serta refleksi tertulis singkat dari pengalaman mikro-mengajar ke 
pertemuan kelas minggu depan untuk berbagi dengan kelas. CATATAN; JIKA anda tidak yakin tentang cara 
menggunakan Elkonin kotak, silahkan mencari informasi lebih lanjut melalui mesin pencarian google video 
tentang penggunaan kotak Elkonin dengan anak-anak.

Aktifitas 7: Tugas Kelompok Kecil – Menggunakan kotak Elkonin untuk membantu anak-anak 
mengidentifikasi setiap bunyi dalam kata - Tugas anda adalah menemukan siswa kelas 1 atau kelas 2, 
dan meminta mereka melakukan kegiatan micro-teaching singkat untuk mengembangkan kemampuan 
mereka untuk mengidentifikasi dan menghitung, menggunakan empat kotak Elkonin dan beberapa alat 
penghitung (misalnya, tutup botol) jumlah suku kata dalam kata. Buat daftar 10 kata umum dengan tiga 
suku kata untuk digunakan selama micro teaching, serta beberapa kata lain untuk dicobakan dengan anak 
sebagai contoh. Kemudian lakukan wawancara satu per satu dengan anak untuk melihat seberapa banyak 
dari 10 kata yang mereka mampu menganalisa menjadi suku kata dengan menempatkan jumlah yang 
tepat dari alat penghitung di kotak. Rekam wawancara satu per satu dengan ponsel dan bawa hasil video, 
serta refleksi tertulis singkat dari pengalaman microteaching untuk pertemuan kelas minggu depan untuk 
menyampaikan hasilnya di kelas. CATATAN; JIKA anda tidak yakin tentang cara menggunakan Elkonin 
kotak, silahkan mencari informasi lebih lanjut melalui mesin pencarian google video tentang penggunaan 
kotak Elkonin dengan anak-anak.

MINGGU KE-4: KETERAMPILAN PRA-MEMBACA, MEMBACA, DAN MENULIS: KONSEP PRINT 
DAN KESADARAN ALFABET 

Kelompokkan mahasiswa dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang. Tugaskan setiap kelompok salah satu 
kegiatan di bawah ini (kegiatan yang sama dapat ditugaskan kepada lebih dari satu kelompok). Di awal 
kelas berikutnya, semua kelompok akan mendapatkan waktu 3 sampai 5 menit untuk menyajikan kegiatan 
mereka.

Aktifitas 1: Penilaian konsep-konsep print Catatan: Sebaiknya minimal ada 1 siswa dalam kelompok 
anda yang mempunyai akses ke anak berusia 3 s/d 5 tahun. Harus ada minimal 1 siswa dalam kelompok 
yang memiliki akses ke anak berusia 3 sampai 5 tahun. Sebelum kelas berikutnya, kelompok anda perlu 
menilai konsep print anak-anak menggunakan proses yang diuraikan dalam video. Untuk melakukannya, 
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anda akan perlu meminjam buku anak-anak sesuai dengan tingkat membaca mereka. Seorang mahasiswa 
sebaiknya menjadi ketua wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan. Mahasiswa yang lain boleh:

•	 Mencatat di lembar jawaban mereka (dibagikan selama perkuliahan) apakah si anak menjawab dengan 
benar

•	 Membuat film penilaian dengan menggunakan ponsel mereka.
Bawa rekaman dan kertas penilaian ke pertemuan kuliah berikutnya. Anda akan mendapatkan waktu 3 
menit untuk menyajikan rekaman video anda di kelas.

Aktiftas 2: Menggunakan Buku Besar untuk menarik perhatian siswa tentang konsep print. Buat 
rencana pelajaran membaca nyaring, dengan buku besar, di mana anda secara sadar menarik perhatian 
siswa tentang konsep print. Anda akan perlu meminjam buku besar atau membuat sendiri satu buku besar 
(yang mirip dengan yang anda lihat di video) dan berlatih membacanya dan menarik perhatian anak-anak 
tentang berbagai konsep print seperti yang anda lakukan. Di awal kuliah berikutnya, satu atau dua anggota 
kelompok akan menyajikan buku besar dan melakukan demonstrasi pelajaran mini dimana mereka 
membaca buku besar untuk kelas dan menarik perhatian teman sekelasnya tentang konsep cetak seperti 
yang mereka lakukan.

Aktifitas 3: Mengajarkan keterampilan kesadaran alfabet Pilih salah satu kegiatan untuk mengajarkan 
keterampilan kesadaran alfabet yang dibahas dalam beberapa video atau cari di internet video dengan 
kegiatan berbeda dalam pengajaran kesadaran alfabet. Di awal kuliah berikutnya, satu atau dua anggota 
kelompok akan menyajikan demonstrasi pelajaran mini pelajaran di mana mereka menampilkan kegiatan 
mereka ke kelas. Jika kegiatan anda membutuhkan bahan, anda akan perlu meminjam atau membuat 
materi ajar yang cukup untuk mengajar 5 siswa.

MINGGU KE-5: BERPINDAH KE TEKS: BELAJAR MEMBACA KATA 

Aktifitas 1: Mengembangkan dan mempresentasikan teks yang dapat didecode. Tugas anda adalah 
mengembangkan teks singkat yang dapat didecode (atau buku besar dengan teks yang dapat didecode) 
untuk kelas berikutnya dan siap untuk mempresentasikannya. Teks yang dapat didecode harus cocok untuk 
digunakan dengan anak-anak yang telah belajar bunyi-bunyi huruf, dan mengetahui bunyi-bunyi huruf 
A, N, E, I, T, K, U dan D dan dapat mengenali dengan melihat kata-kata dan, aku, itu, tidak, hari, ada, ibu, 
dengan. 

Teks yang dapat didecode harus memenuhi kriteria teks yang dapat didecode, yaitu, 90% dari kata-kata harus 
berisi hanya huruf-huruf yang telah dipelajari atau kata-kata berfrekuensi tinggi yang telah dipelajari. 10% 
sisanya boleh merupakan kata-kata umum yang diperlukan untuk membuat satu cerita sederhana. Kalimat 
harus singkat dan memiliki struktur sederhana

Anda harus siap untuk menyajikan teks anda, menjelaskan sejauh mana teks anda memenuhi kriteria 
teks yang dapat didecode, dan memimpin pelajaran microteaching singkat di mana anda menunjukkan 
bagaimana anda akan menggunakan teks kepada pembaca awal.

CATATAN: Jika anda mengalami kesulitan memahami teks yang dapat didecode atau bagaimana membuat 
teks yang dapat didecode tersebut, anda dapat berkonsultasi ke situs web berikut http://www.auburn.edu/
academic/education/reading_genie/teacherbooks.html disana ada 25 contoh teks yang dapat didecode, 
untuk bahasa Inggris, yang dapat di-download gratis. Jika anda melihat ke bagian bawah halaman, anda 
akan melihat proses yang digunakan guru untuk menulis/mempublikasi teks-teks tersebut http://www.
auburn.edu/academic/education/reading_genie/teacherbooks.html.
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MINGGU KE-6: MENDUKUNG PENGEMBANGAN KETERAMPILAN MEMBACA KATA: SAS

Aktifitas 1: Tugas Kelompok Kecil. Kelompok anda harus mengembangkan teks singkat (satu kalimat) 
yang sesuai untuk digunakan selama pelajaran SAS untuk para pembaca pemula telah mempelajari bunyi-
bunyi a, n, e, i dan t, yang telah belajar mengenali karena melihat kata-kata abu, tidak, yang, kau, ini dan 
itu, dan yang telah siap untuk belajar bunyi huruf k.

Setelah anda dapat mengidentifikasi kalimat, anda harus menyiapkan rencana pelajaran mini yang singkat, 
10 menit, untuk kalimat tersebut dengan mengikuti metodologi SAS, dan berlatih melaksanakan rencana 
pembelajaran yang mereka buat.

Anda akan memiliki waktu 10 menit untuk menyajikan pelajaran mini anda. Setelah itu, anda harus 
menjelaskan kepada kelas 1) bagaimana kalimat anda memenuhi kriteria tersebut di atas dan 2) bagaimana 
pelajaran mini anda mengikuti metodologi SAS.

Aktifitas 2: Tugas Individu. Tugas anda mengembangkan poster yang membuat ringkasan metodologi 
SAS dan berbagai keterampilan membaca yang dibahas dalam setiap langkah. Poster harus poster: 

1) menarik, 2) mudah dipahami dan diinterpretasi, dan 3) informatif dan akurat.

Di awal kelas, anda akan menempatkan poster di dinding untuk dapat dilihat dan dikomentari mahasiswa 
calon guru. 

Aktifitas 3: Tugas Kelompok Kecil Menggunakan Buku Bacaan PRIORITAS. Tugas anda adalah 
mengembangkan rencana pelajaran SAS dengan menggunakan satu kalimat dari salah satu buku 
PRIORITAS berlevel pemula (level hijau atau merah) dan berlatih melaksanakan rencana pembelajaran.

Anda akan memiliki waktu 10 menit untuk menyajikan pelajaran mini Anda. Setelah itu, anda harus 
menjelaskan 1) bagaimana kalimat anda memenuhi kriteria tersebut di atas dan 2) bagaimana pelajaran 
mini anda mengikuti metodologi SAS.

Aktifitas 4: Tugas Kelompok Kecil menggunakan Poster atau Gambar. Tugas anda adalah 
mengembangkan rencana pelajaran dengan metode SAS dengan menggunakan kalimat yang terkait 
dengan poster atau gambar dan berlatih melaksanakan rencana pelajaran. Dalam mempersiapkan 
pelajaran, kelompok anda harus mengidentifikasi level membaca siswa yang menjadi target pelajaran 
(bunyi-huruf apa yang mereka ketahui, kata-kata berfrekuensi tinggi atau kata-kata umum apa yang telah 
mereka pelajari, huruf-huruf atau kata-kata baru apa yang menjadi target pelajaran).

Anda memiliki waktu 10 menit untuk menyajikan pelajaran mini anda di kelas. Setelah itu, anda harus 
menjelaskan 1) tingkat siswa yang menjadi target pelajaran dan pengetahuan latar apa yang mereka miliki; 
2) pelajaran baru atau kata-kata baru yang menjadi target dalam pelajaran; 3) bagaimana kalimat yang 
menjadi target anda mengikuti poin 1 dan 2, dan akhirnya 4) bagaimana pelajaran mini anda mengikuti 
metodologi SAS.

MINGGU KE-9: MENDUKUNG PEMAHAMAN: MENGEMBANGKAN KELANCARAN MEMBACA 
ANAK

Aktifitas 1: Tugas Kelompok Kecil (Kelompok 4 Orang). Tugas anda adalah mengembangkan 
dan berlatih melaksanakan pelajaran membaca yang dibimbing dalam 10 menit untuk salah satu buku 
berjenjang dari PRIORITAS. Sebelum melakukannya, kelompok anda sebaiknya meninjau rekaman video 
dari perkuliahan tentang mengembangkan kelancaran membaca anak-anak, langkah-langkah yang ada 
di Fotokopi 2, atau rekaman video lainnya di internet untuk memastikan anda memahami bagaimana 
melakukan pelajaran yang dibimbing. Anda akan memiliki waktu 10 sampai 15 menit untuk menyajikan 
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pelajaran membaca terbimbing di kelas.

MINGGU KE-12: MENGEMBANGKAN BUDAYA MEMBACA: MENINGKATKAN MEMBACA 
MANDIRI

Aktifitas 1: Tugas Individu – Tugas anda adalah menghasilkan teks otobiografi singkat dimana Anda 
mengidentifikasi bagaimana tempat tinggal, masyarakat dan lingkungan sekolah anda tempat dibesarkan 
membantu atau menghambat anda untuk menjadi pembaca dan penulis yang sukses (yaitu, apa yang 
terjadi di tempat tinggal, masyarakat, atau ruang kelas/sekolah anda yang memberikan kontribusi bagi 
mereka untuk mengembangkan keterampilan membaca dan menulis yang baik - atau menghambat anda 
untuk menjadi pembaca atau penulis yang terlibat dan kritis). Anda dapat berbagi otobiografi anda di 
kelas. Setelah semua otobiografi dibagikan, kelas akan bekerja sama mengembangkan daftar faktor yang 
mendukung atau menghambat perkembangan keterampilan membaca dan menulis.

Aktifitas 2: Tugas Kelompok Kecil – Tugas anda adalah mengembangkan checklist, berdasarkan penelitian 
yang dibahas selama kuliah mengenai dampak lingkungan literasi tempat tinggal pada keterampilan 
membaca anak-anak, untuk mengidentifikasi sejauh mana siswa SD memiliki lingkungan tempat tinggal 
kaya literasi. Anda akan mewawancarai siswa di sekolah terdekat tentang lingkungan literasi tempat 
tinggal mereka, mengkompilasi hasil, dan menyiapkan laporan untuk staf sekolah mengenai temuan anda. 
Laporan anda harus menyertakan rekomendasi tentang apa yang dapat sekolah lakukan untuk mengatasi 
situasi.

Cheklist di bawah ini adalah sampel instrumen dasar yang kelompok anda harus anda harus modifikasi 
agar selaras dengan poin-poin utama yang dibahas dalam perkuliahan.

Tabel 1: Contoh Ceklis 

Pertanyaan Ya Tidak

1 Keluarga saya dan/atau anggota masarakat menceritakan cerita.

2 Keluarga saya berbicara kepada saya ketika kami bernyanyi bersama di 
rumah, dan berjalan ke kota atau di halaman.

3 Keluarga saya mengajarkan saya bunyi dan/atau lagu favorit saya.

4 Keluarga saya membacakan saya berbagai buku dan bertanya kepada saya 
tentang apa saja yang saya baca.

5 Keluarga saya membeli buku untuk dibaca

6 Keluarga saya membaca bersama saya.

7 Ada banyak buku di rumah yang bisa dibaca.

8 Orang-orang dewasa di rumah saya membaca 

9 Di desa saya, ada banyak benda kaya print /tulisan (rambu rambu, 
catatan, buku-buku) yang bisa dibaca

10 Di desa saya, ada tempat untuk membaca.

11 Keluarga saya memberi saya buku untuk dibaca.
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Aktifitas 3: Tugas Kelompok Kecil – Tugas anda adalah mengidentifikasi apa yang akan anda lakukan, 
sebagai guru, untuk memperkuat lingkungan literasi di tempat tinggal/rumah jika anda mengajar di 
sebuah desa di mana tidak ada perpustakaan atau akses terbatas ke buku. Apa yang dapat anda lakukan, 
sebagai guru, untuk memperkaya lingkungan literasi siswa anda? Apa yang bisa anda sarankan kepada para 
orangtua untuk membantu anak-anak mereka? Kelompok anda harus mempresentasikan hasil refleksi ke 
kelas.

MINGGU 13: PERANAN MENULIS DI KELAS AWAL SD

AKktifitas 1: Tugas Kelompok – Mempersiapkan dan melaksanakan pelajaran menulis sejalan 
dengan tahapan perkembangan tertentu 

Seperti yang telah dibahas selama perkuliahan, anak-anak diperkenalkan menulis secara bertahap. Pada 
awalnya, guru memberikan dukungan penuh, dengan memberikan model untuk anak-anak bagaimana 
cara menulis. Setelah anak-anak mengembangkan pemahaman mereka tentang bagaimana print bekerja 
dan bagaimana print dapat digunakan untuk membuat transkrip bahasa lisan mereka, guru secara bertahap 
mengurangi dukungan mereka dan anak-anak mengambil semakin banyak tanggung jawab untuk 
membuat teks. Diagram berikut, berdasarkan Tompkins, 2003, menguraikan beberapa tahapan dalam 
pengalihan tanggung jawab dari guru ke siswa (menulis dengan memberikan model, menulis bersama, 
menulis interaktif, menulis terbimbing, dan menulis mandiri).

Gambar 1: Besarnya Dukungan Guru Kepada Anak di Setiap Tahap Perkembangan Menulis

Dukungan Guru Maksimal Dukungan Sebagian Guru tidak Ada Dukungan Guru

Setiap tahap dirangkum dalam tabel di Fotokopi 2.

Tugas kelompok anda adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran mini singkat (15 menit ) 
sesuai bagian yang telah ditetapkan (menulis dengan model, menulis bersama, menulis interaktif, menulis 
terbimbing atau menulis mandiri).

Anda akan menyajikan pelajaran mini ke kelas dan sesudahnya, menjelaskan tahapan mana yang menjadi 
tugas anda dan bagaimana pembelajaran mini anda mengikuti prinsip-prinsip bagaimana mengajarkan 
menulis pada anak sesuai dengan tahap perkembangan anak.

Aktifitas 2: Tugas Kelompok – Mengevaluasi sampel tulisan anak-anak Tugas anda adalah menemukan 
5 orang anak kelas 1 atau 2 yang berada pada tahap penulisan mandiri, mengidentifikasi topik yang tepat 
untuk menulis dan melakukan pelajaran mini singkat untuk mempersiapkan mereka untuk menulis secara 
mandiri tentang topik yang dimaksud. Setelah mereka selesai menulis, kumpulkan sampel.

Kelompok anda kemudian harus menggunakan alat evaluasi di Fotokopi 4 untuk menilai sampel menulis. 
Lampirkan satu lembar ke masing-masing sampel tulisan ringkasan dan justifikasi penilaian anda. 
Justifikasi harus mencakup pembenaran, harus menyertakan referensi langsung ke bukti pada tulisan anak 
yang mendukung penilaian anda.

Pada pertemuan kelas berikutnya, anda akan menempelkan sampel tulisan dan justifikasi penilaian anda 
di ruangan agar dapat dilihat dan dikomentari oleh rekan mahasiswa yang lain.
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UNIT 1

1.

UNIT 1 
PENGANTAR PERKEMBANGAN LITERASI 
PADA KELAS AWAL SEKOLAH DASAR

TUJUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Mahasiswa calon guru akan mampu untuk: 
1. Menjelaskan pentingnya literasi kelas awal
2. Menjelaskan 5 komponen membaca 
3. Mendeskripsikan tahapan perkembangan 

membaca dan menulis
4. Menjelaskan peranan Bahasa lisan dan meny-

imak dalam belajar membaca dan menulis
5. Mengkontraskan karakteristik rembaca dan 

penulis yang baik dan yang lemah
6. Mendeskripsikan dua pendekatan utama untuk 

membaca dan suatu program pembelajaran 
literasi yang seimbang

7. Mendeskripsikan strategi-strategi pengajaran 
umum yang digunakan untuk mendukung 
penulis muda (anak-anak)

GAMBARAN UMUM

Berdasarkan tradisi, literasi didefinisikan sebagai 
kemampuan untuk membaca dan menulis 
(Graff, 2006).  Definisi-definisi terkini telah 
memperluas arti dari literasi, yang meliputi: 
a. kemampuan untuk memahami infomasi, 
baik lisan maupun tertulis; b. kemampuan 
untuk mengkomunikasikan apa yang diketahui 
melalu berbicara dan menulis; c. kemampuan 
untuk berbicara dengan jelas, tepat dan logis; 
d. kemampuan untuk menulis dengan lancar, 
mengkomunikasikan ide-ide kunci/penting; dan e. 
memiliki tujuan berkomunikasi (Klein, Peterson, & 
Simington, 1991).

Kemampuan membaca dan menulis merupakan 
keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk 
sukses di sekolah dan dalam kehidupan.  Membaca 
dan menulis adalah keterampilan interaktif yang 
saling mendukung.  Pada kelas awal SD, siswa 
memperoleh keterampilan-keterampilan dasar; 
mereka belajar untuk berbicara, menyimak, 
membaca dan menulis.  Mereka mungkin saja 
telah mempelajari beberapa dari keterampilan-
keterampilan ini sebelum mereka masuk kelas 

1.  Akan tetapi, siswa sekarang belajar untuk 
menggunakan semua keterampilan ini untuk 
memahami dan untuk mengkomunikasikan 
apa yang mereka pelajari.  Sebagaimana mereka 
bergerak maju di sekolah, para siswa menggunakan 
keterampilan-keterampilan dasar ini untuk 
membaca untuk belajar.  Mereka menerapkan 
keterampilan-keterampilan literasi untuk 
membaca, mengerti, dan merespon pada informasi 
bidang konten (mata pelajaran) yang kompleks.

Unit ini memperkenalkan informasi terkait dan 
tentang pentingnya mengajarkan keterampilan-
keterampilan literasi pada kelas-kelas awal SD.

Fokusnya adalah pada menyediakan advanced 
organizer (yaitu: alat yang digunakan untuk 
memperkenalkan topik pelajaran dan 
menggambarkan hubungan antara apa yang akan 
siswa pelajari dan informasi yang telah mereka 
pelajari) untuk unit-unit berikutnya. Pertanyaan-
pertanyaan penting yang dibahas ialah:
1. Keterampilan-keterampilan literasi apa yang 

para siswa perlukan untuk belajar di kelas-kelas 
awal SD?

2. Apa itu pergerakan perkembangan (develop-
mental progression) dalam belajar membaca 
dan menulis?

3. Apa pendekatan-pendekatan pengajaran ber-
basis penelitian yang efektif yang mendukung 
perkembangan keterampilan-keterampilan 
literasi dasar siswa?
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BAHAN-BAHAN 
YANG DIBUTUHKAN UNTUK UNIT INI

SLIDE-SLIDE POWER POIN
Pengantar Perkembangan Literasi pada Kelas Awal SD

VIDEO FILES
•	 Pelajaran Membaca: Slide 11 Peranan Bahasa Lisan dan Pemahaman Menyimak https://www.youtube.

com/watch?v=rbxDXaAccso 

FOTOKOPI (paling sedikit 1 salinan untuk tiap kelompok)
•	 FOTOKOPI 1: 5 Komponen Membaca
•	 FOTOKOPI 2: Tahap-Tahapan Perkembangan Membaca
•	 FOTOKOPI 3: Tahap-Tahapan Perkembangan Menulis
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SEKILAS – ILUSTRASI PERKULIAHAN

1. Pengantar/Tinjauan 
Luas: Apa itu Literasi 
Awal dan mengapa litera-
si awal itu penting? 

Kegiatan 1: Refleksi dan Diskusi

Mahasiswa calon guru menggunakan pertanyaan-pertanyaan peng-
arah untuk mengidentifikasi kawan dan bagaimana mereka belajar 
membaca dan menulis. 

Kegiatan 2: Perkuliahan singkat tentang keterampilan-keterampilan 
literasi awal dan mengapa keterampilan-keterampilan tersebut pent-
ing.  Suatu advanced organizer (pertanyaan-pertanyaan) disiapkan 
untuk membantu siswa mengidentifikasi poin-poin utama dan infor-
masi pendukung sementara mereka menyelesaikan modul ini.

2. Elemen-Elemen dari 
suatu Program Literasi 
Awal                         

Kegiatan 1: Perkulihan mini dan diskusi/kegatan perkulihan tentang 
elemen-elemen dari suatu program literasi awal, lima komponen 
membaca, dan peranan bahasa lisan dan pemahaman menyimak.

•	 Pemahaman: Para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok yang 
terdiri dari 5 orang untuk mendiskusikan lima komponen memb-
aca. (Fotokopi 1)

Kegiatan 2: Perkuliahan mini dan anasisis video atau diskusi (2 opsi 
diidentifikasikan) tentang peranan bahasa lisan dan pemahaman 
menyimak dalam literasi awal

•	 Penerapan: 

 Opsi 1: Para siswa menonton satu video dari sebuah pelajaran 
membaca dan mengidentifikasi kapan siswa menggunakan keter-
ampilan-keterampilan bahasa lisan dan pemahaman menyimak.
Opsi 2: Para siswa menyelesaikan suatu Diagram Venn, men-
gidentifikasikan kesamaan dan perbedaan antara peranan bahasa 
lisan dan pemahaman mengimak.

3. Pergerakan Perkemban-
gan Pemerolehan Keter-
ampilan-Keterampilan 
Membaca dan Menulis

Kegiatan 1: Perkuliahan mini dan diskusi

Pemahaman: Siswa menggunakan fotokopi 2 &3 untuk menilai/
mengamati pergerakan perkembangan keterampilan membaca dan 
menulis.

4. Karakteristik dari Pem-
baca dan Penulis yang 
Baik 

Kegiatan 1: Perkuliahan mini dan diskusi

•	 Penerapan: 

 Dalam kelompok, siswa ditugaskan untuk mengidentifikasi karak-
teristik-karakteristik dari pembaca atau penulis.  Mereka juga 
memberikan contoh-contoh.  Kemudian, para siswa bekerja lintas 
kelompok untuk membagikan informasi.

5. Strategi-Strategi Penga-
jaran Umum yang Ber-
dasarkan Hasil Penelitian                                                        

Kegiatan 1: Perkulihan mini tentang strategi-strategi umum ber-
dasarkan hasil penelitian untuk mengajarkan membaca dan menulis.  
Strategi-strategi khusus berkaitan dengan komponen-komponen 
literasi awal akan dipresentasikan dalam unit-unit selanjutnya.

6.	 Refleksi	dan	Evaluasi

Para mahasiswa calon guru mengunjungi kembali pertanyaan-per-
tanyaan yang didaftarkan pada awal modul ini.  Mereka merefleksi 
dan merespon, memberikan contoh-contoh.  Mahasiswa calon guru 
mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa.
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ILUSTRASI PERKULIAHAN

PENGANTAR: APA ITU LITERASI AWAL DAN 
MENGAPA LITERASI AWAL ITU PENTING? - 
(30 MENIT)

Sambut para mahasiswa calon guru.  Anda 
mungkin juga perlu menjelaskan bahwa unit ini 
berisi suatu tinjauan luas mengenai unit-unit 
lainnya yang terdapat dalam mata kuliah ini. 
Jelaskan bahwa setiap unit berfokus pada topik-
topik berkaitan dengan literasi kelas-kelas awal 
SD.  Pada akhir perkulihan mata kuliah ini, mereka 
akan telah membaca mengenai Karakteristik-
Karakteristik Penting, Komponen-Komponen dan 
Praktek-Praktek Pengajaran dari suatu Program 
Literasi Kelas Awal SD.

SLIDE 2 Mengidentifikasi	hasil	akhir	dari	unit	
ini 

Pada akhir dari unit ini, mahasiswa calon guru 
akan mampu untuk
1. Menjelaskan pentingnya literasi kelas awal
2. Menjelaskan 5 komponen membaca
3. Mendeskripsikan tahap-tahapan perkemban-

gan membaca dan menulis
4. Menjelaskan peranan bahasa lisan dan meny-

imak dalam belajar membaca dan menulis
5. Mengkontraskan karakteristik-karakteristik 

dari pembaca dan penulis yang baik dan yang 
lemah

6. Mendeskripsikan dua pendekatan utama mem-
baca dan suatu program literasi yang seimbang

7. Mendeskripsikan strategi-strategi pengajaran 
umum yang digunakan untuk mendukung 
penulis muda (anak-anak)

Kegiatan 1: Mahasiswa calon guru 
merefleksikan bagaimana mereka belajar 
membaca dan menulis (10 minutes)

SLIDE 3  Kita sebagai Pembaca dan Penulis 

Suatu cara interaktif untuk memperkelankan 
modul pada siswa ialah dengan meminta mereka 
menilai/mengamati beberapa pengalaman awal 
mereka dalam membaca dan menulis
1. Berikan waktu 3 menit pada siswa untuk ber-

pikir tentang jawaban untuk pernyataan-per-
nyataan pada slide.

2. Kemudian, dalam kelompok-kelompok kecil, 

berikan siswa waktu 5 menit untuk berbagi 
jawaban mereka.

3. Terakhir, minta perwakilan dari setiap kelom-
pok untuk berbagi ringkasan dari diskusi 
mereka.

SLIDE 4 Diskusi Belajar Membaca dan Menulis

Slide ini menampilkan pertanyaan-pertanyaan 
pengarah untuk sisi dari unit ini.  Anda mungkin 
perlu menggunakan slid ini untuk menolong 
siswa mengidentifikasi poin-poin kunci/penting 
dan mendorong siswa untuk berpikir tentang 
pertanyaan-pertanyaan ini sejalan waktu mereka 
menyelesaikan unit ini.  Anda mungkin juga perlu 
menyampaikan pada mereka, pada akhir dari sesi 
perkulihan ini, bahwa akan ada suatu diskusi kelas 
yang singkat menggunakan pertanyaan-pertanyaan 
ini.
•	 Mengapa anak-anak perlu belajar keterampilan-

keterampilan membaca dan menulis di kelas 
awal SD?

•	 Apa saja peranan menyimak dan berbicara 
dalam mengembangkan membaca dan 
menulis?

•	 Apa saja dua metode dasar mengajar yang 
digunakan untuk mengajarkan membaca?

•	 Deskripsikan kedua metode tersebut.
•	 Mengapa membaca dan menulis dianggap 

sebagai pondasi untuk membaca untuk 
mempelajari informasi bidang subyek (mata 
pelajaran)?

•	 Jelaskan dan berikan contoh-contoh.

Kegiatan 2: Perkuliahan Mini: Keterampilan-
keterampilan literasi awal dan mengapa 
keterampilan literasi awal penting                       
(20 minutes)

SLIDE 5-8 mendefinisikan literasi awal, 
temuan-temuan penelitian, dan pentingnya 
mempelajari keterampilan-keterampilan dan 
strategi-strategi literasi dasar.

SLIDE 5 Pentingnya Literasi Kelas Awal 
Slide 5 menyajikan suatu peninjauan luas 
mengenai literasi kelas-kelas awal.  Bagian A, 
dari ringkasan penelitian, menyediakan lebih 
banyak informasi.  Literasi dapat didefinisikan 
sebagai kemampuan untuk membaca, menulis, 
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berbicara, dan menyimak.  Para siswa awalnya 
belajar keterampilan-keterampilan dasar yang 
dibutuhkan untuk Belajar untuk Membaca dan 
Menulis.  Mereka juga belajar strategi-strategi yang 
dibutuhkan untuk menjadi pembaca dan penulis 
yang lancar.  Sebagaimana mereka terus maju ke 
kelas yang lebih tinggi di sekolah, para siswa akan 
membaca teks-teks bidang konten yang kompleks, 
dan mereka akan membutuhkan keterampilan-
keterampilan dan strategi-strategi dasar ini untuk 
menjadi sukses; disebut “Membaca untuk Belajar.”

SLIDE 6 Literasi Kelas Awal 

Penting bahwa para guru mengerti dan dapat 
mengajarkan keterampilan-keterampilan literasi 
yang siswa sekolah dasar butuh untuk pelajari.  
Agar dapat belajar materi-materi bidang konten, 
anak-anak harus mampu untuk:
•	 mengerti informasi dan mengkomunikasikan 

apa yang telah dipelajari melalui menyimak, 
berbicara, membaca, dan menulis

•	 mengerti tujuan berkomunikasi 
o untuk menyampaikan informasi melalui 

berbicara dan menulis, termasuk 
kemampuan untuk: mempresentasikan 
informasi yang jelas, tepat, dan logis

o menulis dengan lancar untuk 
mengkomunikasikan apa yang telah 
dipelajari; untuk mempresentasikan 
pemikiran-pemikiran dan ide-ide (Klein et 
al., 1991).

SLIDE 7 Efek Matthew (Matthew Effect)

Keith Stanovich (1985) menggunakan istilah Efek 
Matthew (Matthew Effect) untuk mendeskripsikan 
mengapa pembaca yang lemah membuat 
sedikit kemajuan sementara pembaca yang kuat 
merupakan pembelajar yang sukses.  Sebagai 
tambahan dari informasi yang terdapat pada 
slide, beberapa poin yang mungkin Anda ingin 
diskusikan termasuk:
•	 Pembaca yang lemah kurang memiliki 

keterampilan dasar untuk membaca secara 
mandiri dan untuk memahami teks yang lebih 
kompleks. Saat mereka bergerak maju ke kelas 
yang lebih tinggi di sekolah, mereka mengalami 
lebih banyak kegagalan dalam belajar membaca 
dan tertinggal lebih jauh di belakang. Pembaca 

yang lemah kekurangan keterampilan-
keterampilan dasar untuk membaca teks yang 
lebih kompleks dan terus membaca teks yang 
tidak terlalu berat.  Jarak menjadi begitu besar 
sehingga sulit bagi mereka untuk mengejar 
ketertinggalannya.

•	 Pembaca yang kuat memiliki keterampilan-
keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk 
menjadi sukses, mereka banyak membaca, 
belajar kata-kata bidang konten dan arti-
artinya, memahami apa yang dibaca.  Mereka 
berhasil disekolah.

•	 Untuk pembaca yang lemah, guru perlu 
menggunakan pengajaran eksplisit (dijelaskan 
dalam unit ini) untuk membantu siswa 
menutup jarak yang ada.

SLIDE 8 Penelitian Literasi Kelas-Kelas 
Awal Catatan: informasi dalam slide merupakan 
informasi dasar.  Tiga halaman pertama dari 
Ringkasan penelitian menyediakan informasi 
tambahan.

Anda mungkin perlu menekankan bahwa terdapat 
keterampilan-keterampilan dasar membaca dan 
menulis yang siswa perlu pelajari.  Siswa juga 
perlu untuk belajar keterampilan-keterampilan 
menyimak dan berbicara agar mampu untuk 
mengerti dan mengkomunikasikan apa yang telah 
dipelajari.  Ada keterampilan-keterampilan khusus, 
strategi-strategi dan pengetahuan yang guru perlu 
ketahui agar mampu mengajarkan keterampilan-
keterampilan dasar ini.

ELEMEN-ELEMEN DARI SUATU 
PROGRAM LITERASI AWAL (40 MENIT)

Bagian ini berfokus pada elemen-elemen spesifik 
berbasis penelitian mengenai suatu program 
literasi awal.  Bagian ini juga memperkenalkan 
5 komponen membaca.  Komponen-komponen 
ini merupakan komponen-komponen yang siswa 
gunakan sewaktu belajar untuk membaca pada 
kelas-kelas awal dan sewaktu membaca untuk 
belajar informasi bidang konten sewaktu mereka 
bergerak maju ke kelas lebih tinggi di sekolah.  
Sewaktu memperkenalkan komponen-komponen 
ini, Anda perlu memeritahukan siswa bahwa 
terdapat unit-unit dalam mata kuliah ini yang 
membahas tiap komponen dengan lebih dalam.  
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Ada juga informasi tambahan dalam ringkasan 
penelitian untuk unit ini.

Kegiatan 1: Perkuliahan mini dan diskusi/
penerapan (20 Minutes)

Elemen-Elemen Utama dan 5 Komponen 
Membaca 

SLIDE 9 Literasi Awal: 3 Elemen Utama 
mempresentasikan  3 elemen utama yang 
seharusnya menhadi bagian dari program literasi 
awal.  Siswa perlu mampu untuk:
•	 Menggunakan strategi-strategi untuk 

mengidentifikasi kata-kata yang tertulis/
tercetak melalui hubungan bunyi/ejaan & 
mengetahui banyak kata-kata lewat melihat (by 
sight).

•	 Menggunakan pengetahuan sebelumnya, 
kosakata, dan strategi-strategi untuk 
memahami.

•	 Mengembangkan kelancaran dalam 
keterampilan-keterampilan literasi dasar (Snow, 
Burns, & Griffin, 1998).

SLIDE 10 Lima Komponen Membaca 
memperkenalkan pada siswa 5 komponen 
membaca yang diidentifikasi.  Setiap komponen 
akan dibahas dalam unit-unit lainnya dalam mata 
kuliah ini.

Tujuan dari latihan ini ialah untuk 
memperkenalkan pada siswa 5 komponen 
membaca berdasarkan penelitian.  Pada titik ini, 
Anda mungkin perlu meminta siswa menyebut 
angka 1 hingga 5 dan membentuk kelompok-
kelompok, tiap kelompok perlu memiliki paling 
sedikit satu orang untuk tiap nomor dari nomor 
1 hingga 5.  Berikan pada tiap kelompok paling 
sedikit 1 salinan dari fotokopi 1.  Siswa akan 
perlu memiliki bagian dengan komponen yang 
berkosesponden dengan nomor mereka.

Jelaskan pada siswa bahwa dalam elemen-elemen 
utama dari literasi awal terdapat 5 komponen 
membaca:
1. Kesadaran Folologi/Fonemik: termasuk men-

dengarkan dan menyebutkan bunyi-bunyi 
bahasa.

2. Membaca Kata/Phonics: mengunakan kore-
sponden bunyi/huruf untuk membaca dan 
mengeja.

3. Kefasihan: kemampuan untuk membaca secara 
akurat dan dengan ekspresi.

4. Kosakata: termasuk pengetahuan kata-kata dan 
arti-artinya.

5. Pemahaman: membutuhkan mengerti apa yang 
telah dibaca.

Penerapan: Jigsaw 5 Lima Komponen Membaca
1. Jika para siswa belum ditugaskan dalam kelom-

pok-kelompok (di atas), minta siswa meng-
hitung untuk membuat kelompok yang terdiri 
dari 5 orang (nomor 1-5).

2. Menggunakan Fotokopi 1, tiap siswa membaca 
komponen membaca yang ditugaskan bagi 
mereka (misalnya, 1 = kesadaran fonologi).

3. Tiap siswa menjelaskan komponen mereka 
kepada anggota lainnya dari kelompok. 

Anda mungkin perlu untuk menyimpulkan, 
dengan cara melakukan suatu diskusi kelas yang 
singkat mengenai 5 komponen memmbaca, dan 
membahas pertanyaan yang mungkin dimiliki 
siswa.

Kegiatan 2: Peranan Bahasa Lisan dan 
Menyimak, diskusi dan analisis video  
20 menit

•	 Sebelum Menonton (Previewing): Slide 11 
Bahasa Lisan dan Pemahaman Menyimak: 
Membaca & Menulis
CATATAN: slide ini mendiskusikan hubungan 
antara membaca lisan dan pemahaman 
menyimak dalam belajar membaca dan menulis.  
Ringkasan penelitian menyediakan informasi 
tambahan.

Anda mungkin perlu mendiskusikan bagaimana 
siswa menggunakan keterampilan-keterampilan 
menyimak/mendengar untuk memahami apa 
yang diucapkan.  Bahasa lisan digunakan untuk 
berkomunikasi (misalnya, untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan, menjelaskan apa yang 
telah dipelajari).
a. Bahasa lisan dan pemahaman menyimak 

merupakan keterampilan-keterampilan 
yang dibutuhkan sepanjang hidup.  Kita 
mendengarkan/menyimak dan berbicara lebih 
banyak dari pada kita membaca dan menulis.
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b. Akan tetapi, berbicara dan menyimak hanya 
dapat disebut komunikasi jika si pembicara 
memberikan informasi yang jelas dan si 
pendengar mengerti pesannya.

*Menonton
Opsi 1: Siswa dapat menonton video seorang guru 
memberikan suatu pelajaran membaca. https://
www.youtube.com/watch?v=rbxDXaAccso 

Satu cara menggunakan video ini ialah meminta 
siswa untuk berpikir tentang peranan bahasa 
lisan dan menyimak sepanjang sesi membaca.  
Kegiatan-kegiatan apa yang membutuhkan 
keterampilan bahasa lisan dan menyimak?  Mereka 
juga dapat diminta untuk menulis contoh-contoh 
sementara mereka menonton video tersebut.  

Diskusi setelah menonton (post-viewing 
discussion): Setelah menonton video, siswa 
dapat membagikan observasi mereka. (Catatan: 
Panjang video ialah 8 menit, Anda mungkin 
perlu untuk menontonnya sebelum sesi kelas, 
dan mengidentifikasi bagian-bagian mana yang 
memberikan contoh-contoh keterampilan bahasa 
lisan dan menyimak).

Opsi 2: Siswa dapat mendiskusikan peranan bahasa 
lisan dan pemahaman menyimak dalam belajar 
membaca dan menulis.  Gambar sebuah diagram 
Venn di papan dan minta siswa untuk memberikan 
contoh-contoh yang membandingkan/
mengkontraskan keterampilan-keterampilan ini.

Bahasa Lisan       Pemahaman Menyimak

Sebagai Contoh:
Bahasa Lisan: berbicara; mengucapkan bunyi-
bunyi bahasa dan kata-kata; dan mendiskusikan 
informasi; dsb.  

Keduanya: digunakan dalam proses belajar untuk 
memperoleh keterampilan-keterampilan dasar.

Pemahaman Menyimak: mendengarkan bunyi-
bunyi bahasa, kosakata baru; digunakan untuk 
mengerti arahan, dll.

PERGERAKAN PERKEMBANGAN: 
MEMBACA DAN MENULIS (20 MENIT)

Bagian ini berfokus pada pergerakan 
perkembangan yang dilalui siswa sewaktu belajar 
membaca dan menulis.  Ada terdapat beberapa 
model; akan tetapi, model-model ini biasanya 
mengidentifikasi 5 tahapan perkembangan.  
Makalah penelitian menyediakan informasi 
tambahan.  Fotokopi 2, tahap-tahapan 
perkembangan membaca, dan fotokopi 3, tahap-
tahapan perkembangan menulis juga memberikan 
informasi tambahan.

Kegiatan 1: Perkulihan mini tentang 
pergerakan perkembangan membaca dan 
menulis  

SLIDE 12 Tahap-Tahap Perkembangan 
Membaca 
Menampilkan tahap-tahap perkembangan 
membaca.  Kebanyakan anak-anak melalui tahap-
tahap yang sama (terdapat pada slide).  Kesadaran 
dan Eksplorasi 
•	 Membaca & Menulis Eksperimental
•	 Permbelajaran Awal Membaca & Menulis
•	 Membaca dan Menulis Transisi
•	 Membaca dan Menulis yang Kompeten
 
Pilihan: Anda dapat menggunakan Fotokopi 
2, Tahap-Tahap Perkembangan Kognisi dalam 
Menulis, untuk para siswa mempelajari taha-tahap 
tersebut secara mendalam.  Fotokopi ini juga 
membahasa tahap-tahap yang dilalui anak-anak 
sewaktu belajar membaca kata.  Anda mungkin 
perlu juga membahas informasi ini.

SLIDE 13  Tahap-Tahap Perkembangan 
Menulis 
Slide inimengidentifikasi tahap-tahapan 
menulis.  Informasi ini akan dibahas lebih 
menyeluruh dalam unit membaca.  Informasi 
tambahan disediakan dalam ringkasan penelitian 
dan diulangi pada Fotokopi 3: Tahap-Tahap 
Perkembangan Menulis.  Jika ada waktu, Anda 
mungkin perlu membahas informasi ini.
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topik yang ditugaskan pada mereka (pembaca 
atau penulis) dan menyelesaikan informasi 
sebagaimana karakteristik-karakteristik yang 
disajikan pada slide-slide.  Slide 15-17 membahas 
pembaca dan slide 18-19 membahas penulis.  Anda 
juga mungkin perlu meminta siswa mendiskusikan 
karakteristik-karakteristik mana yang paling baik 
mendeskrispsikan apa yang mereka kerjakan dan 
berikan contoh-contoh.

Kegiatan pemahaman: Rekam/Catat dan Jelaskan 
Karakteristik-Karakteristik Pembaca dan Penulis 
yang Baik (Slide 15-19).

1. Buat delapan kelompok, tiap kelompok ditu-
gaskan satu nomor dari 1 hingga 8.  Minta tiap 
orant menyalin organiser grafis untuk konsep 
yang ditugaskan (membaca atau menulis) pada 
slide 14.  Sewaktu perkulihan mini, tiap orang 
mencatat informasi tentang topik yang ditu-
gaskan.  Kelompok 1, 3, 5, dan 7 akan mencatat 
karakteristik-karakteristik penulis yang baik.  
Kelompok 2, 4, 6 dan 8 akan mencatat karak-
teristik-karakteristik penulis yang baik.

SLIDE 15-17 Karakteristik- Karakteristik 
Pembaca yang Baik dan yang Lemah
Membahas apa yang dilakukan pembaca yang baik 
sebelum, selama/selagi, dan setelah membaca.  
Anda mungkin perlu menjelaskan bahwa pembaca 
yang baik memiliki keterampilan- keterampilan 
dan strategi-strategi yang dibutuhkan untuk 
berhasil.  Sementara pembaca yang lemah terus 
kekurangan keterampilan dan strategi untuk 
mengalami perkembangan yang penting (Efek 
Matthew (Matthew Effect)).

SLIDE 18-19 Karakteristik- Karakteristik 
Pembaca yang Baik dan yang Lemah
Membahas apa yang dilakukan penulis yang baik 
sebelum, selama/selagi, dan setelah menulis.  
Penulis yang baik menulis lebih dari satu draft dan 
merevisi banyak kali.  Mereka memastikan bahwa 

Anak-anak kecil awalnya mencorat-coret dan 
membuat “gambar-gambar”.  Sewaktu ditanya, 
mereka mungkin dapat mengidentifikasi apa 
yang tulis.  Berikutnya, mereka mulai menulis 
bentuk dan wujud seperti huruf.  Anak mampu 
mengidentifikasi apa yang ditulis.  Sewaktu 
anak-anak mulai mengenal huruf-huruf, mereka 
akan secara acak menulis huruf-huruf tersebut.  
Kemudian, anak-anak mulai menulis kata-kata 
dan mulai mengenal bahwa terdapat jarak/spasi 
antar kata.  Akhirnya, anak-anak mampu untuk 
menulis kalimat-kalimat dan menggunakan 
konvensi/aturan-aturan menulis.

Pergerakan Perkembangan Membaca

Pada usia dini, anak-anak mulai mendengar 
kata-kata dan bunyi-bunyi.  Sebagai anak-
anak berusia di bawah tiga tahun, mereka 
juga melihat tulisan dan mungkin sudah 
mengenal beberapa hurf (misalnya, huruf-
huruf yang terdapat pada nama anak) dan 
mengasosiasikan bunyi-bunyi dengan huruf-
huruf tersebut.  Berikutnya, anak-anak mulai 
belajar lagu-lagu mengenai alfabet, mungkin 
juga mulai mendengarkan buku yang dibacakan 
dengan keras, dan mengenal huruf-huruf 
pada tanda symbol.  Sewaktu mereka bulai 
bersekolah, anak-anak belajar membaca dan 
mengasosiasikan huruf-huruf dan bunyi-
bunyi untuk membaca kata.  Sewaktu mereka 
bergerak ke kelas yang lebih tinggi di sekolah, 
mereka belajar membaca kata-kata yang lebih 
panjang dan teks yang lebih kompeks.

a. Mencorat-coret & Menggambar (Scribbling 
& Drawing)

b. Bentuk dan Wujud Seperti Huruf
c. Huruf-Huruf
d. Huruf-Huruf dan Jarak/Spasi
e. Menulis & Mengeja Konvensional

KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK PEMBACA 
DAN PENULIS YANG BAIK (25 MENIT) 

Kegiatan 1: Perkulihan Singkat dan 
penerapan/diskusi

SLIDE 14 Karakteristik-Karakteristik Pembaca 
dan Penulis 
Memperkenalkan kegiatan aplikasi.  Para siswa 
dikelompokkan (lihat penjalasan di bawah) 
dan tiap siswa menyalin organiser grafis untuk 
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apa yang ditulis dapat dimengerti oleh pembaca.  
Sebaliknya, banyak penulis yang lemah menulis 
satu draft dan mengangapnya sebagai suatu 
produk akhir.

Lanjutan Arahan:
1. Menggunakan informasi yang dicatat tiap 

orang: tiap kelompok akan mendiskusikan 
karakteristik-karakteristik dari seorang pemb-
aca yang baik atau karakteristik-karakteristik 
dari seorang penulis yang baik.  Tiap kelom-
pok juga harus didorong untuk mendaftarkan 
contoh-contoh.

2. Berikutnya, kelompok-kelompok membentuk 
pasangan menggunakan bagan di bawah ini:

3. Anggota-anggota kelompok yang menyele-
saikan bagan untuk karakteristik pembaca 
yang baik mempresentasikan informasi mereka 
lebih dulu.  Kemudian, anggota kelompok yang 
menyelesaikan bagan untuk karakteristik penu-
lis yang baik akan mempresentasikan informasi 
mereka.  Anda mungkin perlu mengingatkan 
siswa untuk memberikan contoh-contoh.

4. Setelah kedua kelompok selesai berbagi, para 
siswa kembali ke kelompok asal mereka dan 
menggunakan masukan dari kelompok lainnya 
untuk menambahkan informasi pada bagan 
mereka. 

Pilihan: Para siswa juga dapat menyelesaikan satu 
bagan per kelompok untuk dipajang di dinding 
untuk dilihat oleh kelas.

5. Minta siswa untuk berefleksi, strategi-strategi 
mana yang mereka gunakan sewaktu membaca 
dan menulis.

Pilihan, jika Anda ada waktu, siswa dapat tetap di 
kelompok asal mereka dan menyelesaikan kegiatan 
berikut:
1. Minta tiap siswa mengidentifikasi 2-3 hal yang 

paling mereka lakukan sebagai pembaca uang 

baik dan penulis yang baik (totalnya 4-6 untuk 
tiap orang).

2. Minta siswa berbagi apa yang mereka buat dan 
identifikasi apa yang sama dan yang berbeda 
untuk para siswa dalam kelompok-kelompok.

3. Tampilkan suatu bagan pada dinding:
Pembaca yang Baik: Penulis yang Baik:

1. …..
2. …..
3. …
4. dst.

1. …..
2. …..
3. …
4. dst.

a. Tiap siswa menulis pada kertas lengket 
(sticky notes) 2 hal yang paling dibuat 
sebagai pembaca yang baik dan 2 hal 
sebagai penulis yang baik.

b. Tiap siswa menempel kertas lengket (sticky 
notes) tersebut pada bagan.

4. Mahasiswa calon guru didorong untuk melihat 
apa yang mereka laukan sebagai individu-indi-
vidu dan sebagai suatu kelas (apa yang sama).

STRATEGI-STRATEGI INSTRUKSIONAL 
UMUM BERDASARKAN HASIL 
PENELITIAN (30 MENIT)

Bagian ini membahas strategi-strategi pengajaran 
umum yang dapat digunakan untuk mengajarkan 
keterampilan-keterampilan literasi awal. Bagian 
ini menyediakan hanya metode-metode umum 
untuk mengajarkan membaca dan menulis.  Pada 
unit-unit yang tersisa selanjutnya, mahasiswa 
calon guru akan belajar baik strategi-strategi 
instruksional dan prosedur-prosedur asesmen/
penilaian untuk komponen-komponen khusus dari 
literasi awal.  Pada unit-unit selanjutnya, waktu 
dialokasikan untuk berlatih baik strategi-strategi 
instruksional dan asesmen/penilaian.

Kegiatan 1: Perkulihan Mini tentang 
Pengetahuan Guru dan Strategi-Strategi 
Instruksional Umum

SLIDE 20: Pengetahuan, Keterampilan, & 
Strategi Guru

Catatan: Slide ini membahas apa yang para guru 
perlu untuk ketahui dan mampu untuk dilakukan 
sehingga mereka dipersiapkan untuk mengajar 
semua siswa sekolah dasar untuk menulis dan 
membaca.
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Pengetahuan, Keterampilan dan Strategi Guru yang 
dibutuhkan untuk mengajar siswa SD adalah: 
•	 Mengetahui 5 komponen membaca.
•	 Mengerti pendekatan utama membaca: 

Keseluruhan ke bagian (whole to part) dan 
bagian ke keseluruhan (part to whole).

•	 Mengerti tahap-tahap perkembangan 
membaca/menulis dan pendekatan-
pendekatan instruksional berbasis penelitian 
yang efektif.

•	 Mengetahui bagaimana menilai perkembangan. 
•	 Mengerti dan mampu menggunakan materi-

materi SD.

SLIDE 21-23 (2 Pendekatan Dasar untuk 
Mengajar Membaca)
Catatan: tiga slide ini membahasa dua pendekatan 
utama membaca dan bagaimana tiap pendekatan 
mendukung semua pembaca dalam belajar 
membaca.  Beberapa siswa mampu untuk belajar 
membaca menggunakan pendekatan keseluruhan 
ke bagian dan beberapa siswa membutuhkan 
pengajaran eksplisit.  Ringkasan penelitian kedua 
menyediakan informasi tambahan.  Informasi 
ini merupakan informasi yang sangat dasar.  Tiap 
pendekatan lebih kompleks dari informasi yang 
diberikan dalam slide-slide tersebut.  Presentasi 
ini menyediakan suatu ulasan singkat dari dua 
jenis pendekatan yang dijumpai di sekolah-sekolah 
dasar.

SLIDE 21 Mendaftar dua pendekatan Dasar 
untuk Mengajarkan Membaca
Keseluruhan ke Bagian (Whole to Part) dan 
Bagian ke Keseluruhan (Part to Whole).  Dua slide 
berikutnya membahas pendekatan-pendekatan ini.

SLIDE 22 Mempresentasikan Informasi 
Mengajar dari Keseluruhan ke Bagian (whole 
to part)
Keseluruhan ke Bagian (Whole to Part): Guru 
memulai dengan menghubungkan membaca 
(berita, bacaan).  Pengajaran membaca kata dan 
ejaan berdasarkan kesalahan membaca yang dibuat 
siswa sewaktu membaca.  Guru mensuport siswa 
sewaktu mereka membaca.

SLIDE 23 Mempresentasikan Informasi 
Mengajar dari Bagian ke Keseluruhan (Part To 
Whole)
Bagian ke keseluruhan (Part to Whole): Guru 
memulai pengajaran dengan mengajarkan bagian-
bagian kata (misalnya, bunyi-bunyi huruf baru; 
huruf-huruf: koresponden hunyi).  Berikutnya guru 
menggunakan huruf tersebut untuk membaca 
kata-kata baru secara individu dan dalam teks yang 
berhubungan.  Guru menyediakan pengajaran 
langsung sewaktu memperkenalkan konsep-
konsep baru dan mensuport siswa melewati proses 
tersebut.  Menekankan bahwa kedua pendekatan 
digunakan sewaktu siswa melajar membaca: 
disebut suatu Pendekatan yang Seimbang.

SLIDE 24-27 (Pendekatan yang Seimbang) 
Menekankan pentingnya menggunakan kedua 
pendekatan.

SLIDE 24  Pengajaran Membaca Kata: 
Pendekatan yang Mana?

Para peneliti telah menemukan bahwa 
menggunakan baik keseluruhan ke bagian atau 
pengajaran eksplisit (bagian ke keseluruhan) 
lebih baik daripada tidak menggunakan metode 
sama sekali (Armbruster et al., 2001; Honig et 
al., 2006).  Akan tetapi, pengajaran eksplisit 
merupakan pendekatan yang paling eektif bagi 
pembaca yang berjuang dan mereka yang berisiko.  
Direkomendasikan bahwa guru menggunakan 
keduanya. 

SLIDE 25 Pendekatan yang Seimbang

Slide ini meringkas kedua pendekatan.  Guru 
menggunakan kedua pendekatan untuk membuat 
kegiatan-kegiatan dalam kelas sehingga para siswa 
mendiskusikan dan mengkomunikasikan apa 
yang telah dipelajari.  Anda mungkin perlu untuk 
membahas bahwa seorang guru menginginkan 
para siswa-siswanya untuk mendapatkan 
pengajaran yang perlu untuk memperoleh 
keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, dan 
pengetahuan untuk menjadi pembaca yang fasih, 
membaca untuk kesenangan, dan untuk belajar 
informasi baru.  Menggunakan kedua pendekatan 
memberikan kesempatan untuk semua siswa 
untuk belajar membaca.
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SLIDE 26  Pendekatan yang Seimbang
Slide ini menyediakan suatu ulasan singkat dari 
beberapa karakteristik suaru pendekatan yang 
seimbang untuk pengajaran membaca:

Pengajaran Sistematik untuk Keterampilan-
Keterampilan/Strategi-Strategi: (a) Kesadaran 
Fonologis dan Phonics, (b) Kosakata, (c) Kefasihan, 
and (d) Strategi-Strategi Pemahaman.

Membaca yang Terhubung: (a) membaca nyaring, 
(b) membaca terbimbing, (c) membaca dengan 
rekan/patner

Membaca Mandiri: (a) teks-teks yang memikat dan 
memotivasi, (b) –cerita otentik/dunia nyata yang 
berkaitan dengan kehidupan siswa.

SLIDE 27 Pengajaran yang Seimbang: 
Ringkasan
CATATAN:  Slide ini menekankan bahwa para guru 
seharusnya menggunakan kedua pendekatan dalam 
mengajarkan membaca.

Berapa anak masuk sekolah dengan memiliki 
keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan 
untuk berkembang dalam membaca dan menulis, 
memiliki pengatahuan latar (background 
knowledge), dan motivasi diri.  Anak-anak 
yang lain kurang memiliki pengetahuan latar, 
keterampilan bahasa dan kosakata, dan akan perlu 
pengajaran eksplisit untuk membuat kemajuan.  
Suatu pengajaran yang seimbang mensuport semua 
pembaca.  Para siswa akan belajar lebih banyak 
tentang karakteristik dari kedua pendekatan ini 
dalam modul-modul berikutnya yang tersisa. 

SLIDE 28 Strategi-strategi Instruksional yang 
Mendukung Belajar Menulis
Slide ini membahas pengajaran menulis dan 
menunjukkan kontinum dukungan guru dari 
yang maksimum hingga dukungan yang terkecil.  
Anda juga mungkin perlu membahas poin-poin 
permincangan berikut.

Untuk mengembangkan keterampilan-
keterampilan menulis yang kuat, pengajaran harus 
meliputi:
•	 Bahasa lisan, pengejaan, kefasihan tulisan 

tangan, pengetahuan tentang teks ekspositori 
dan naratif, dan pengetahuan isi/lonten 
(membangun pengetahuan latar).

•	 Keterampilan regulasi diri (misalnya, mampu 
untuk menetapkan tujuan, merencanakan, dan 
merevisi).

•	 Dalam suatu model perkembangan, 
guru menyediakan dukungan sewaktu 
memperkenalkan proses menulis.

•	 Guru secara perlahan mengurangi dukungan 
sewaktu anak-anak mengambil lebih banyak 
tanggung jawab.

Bagan pada slide ini menunjukkan jenis-jenis 
pengajaran menulis yang dapat digunakan dan 
tingkatan dukungan guru.  

CATATAN:  sampaikan pada siswa bahwa mereka 
akan belajar lebih banyak mengenai hal ini dalam 
modul menulis.

Jumlah/Banyaknya Dukungan

Dukungan 
Maksimal

Sebagian 
Duku-
ngan  

Duku-
ngan 

Minimal

Membe-
rikan

contoh
tulisan/
menulis

Menulis 
bersama

Menulis 
interak-

tif

Menulis
terbim-

bing

Menulis
mandiri

Pada tingkatan dukungan tertinggi, guru 
memerikan satu contoh tulisan/menulis.
•	 Berikutnya, guru dapat mengidentifikasi topik 

dan para siswa berbagi ide sementara guru 
menulis kalimat-kalimat tersebut.

•	 Sepanjang menulis interaktif, guru dan siswa 
bergantian menulis informasi.

•	 Dalam menulis terbimbing, para siswa menulit 
dengan dukungan dari guru.

•	 Akhirnya, siswa menulis secara mandiri dengan 
guru memberikan umpan balik jika diperlukan.

REFLEKSI (10 MENIT)

SLIDE 29 Pertanyaan-Pertanyaan Ulasan
Ingatkan para siswa bahwa pertanyaa-pertanyaan 
ini telah dipresentasikan pada awal sesi kelas 
ini.  Berdasarkan waktu, siswa dapat menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dalam kelompok besar, di 
kertas, atau dalam kelompok-kelompok kecil.
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FOTOKOPI-FOTOKOPI

FOTOKOPI 1: LIMA KOMPONEN MEMBACA
Sementara kita sering berpikir membaca sebagai satu kegiatan tunggal; otak kita sebenarnya terlibat 
dalam sejumlah tugas secara simultan setiap kali kita duduk untuk membaca.  Ada terdapat lima 
komponen yang digunakan dalam proses membaca: kesadaran fonologi, phonic, kosakata, kefasihan/
kelancaran, dan pemahaman membaca (Armbruster, Lehr, & Osborne, 2001).  Komponen-komponen 
ini bekerja bersama-sama untuk mendiptakan pengalaman membaca dan untuk menolong seseorang 
untuk memahami.  Sebagaimana anak-anak belajar untuk membaca, mereka perlu mengembangkan 
keterampilan-keterampilan dalam kelima area tersebut untuk menjadi pembaca yang sukses.

1. Kesadaran Fonologi/Fonemik
Kesadaran fonologi merupakan suatu kegiatan lisan yang melibatkan pendengaran dan menyebutkan 
bunyi-bunyi bahasa (Phonic).  Ini merupakan suatu keterampilan yang penting yang digunakan waktu 
siswa mengidentifikasi koresponden bunyi huruf yang dibutuhkan untuk membaca dan menulis.  Tidak 
melibatkan tulisan/cetakan/print.

2. Phonic
Phonic merupakan pengertian dan penggunaan hubungan antara bunyi dan huruf.  Tanpa phonic, kata-
kata dapat terlihat seperti sebuah tumpukan coretan tulisan.  Phonic ialah belajar membuat hubungan 
antara bunyi-bunyi individu yang tiap hurufnya merepresentasikannya dan kemudian menggunakan 
bunyi-bunyi ini bersama-sama untuk membaca dan menulis.  Ada sejumlah cara untuk mengajarkan 
phonic.

3.  Kosakata
Untuk mengerti apa yang dibaca, para siswa harus mampu mengenal kata dan arti kata tersebut.  Siswa 
belajar mengkoneksikan kosakata lisan mereka (kata-kata yang digunakan waktu mereka berbicara) 
dengan kosakata membaca mereka (kata-kata yang dapat dibaca dan dimengerti sewaktu dilihat dalam 
tulisan).  Sewaktu siswa membaca untuk belajar, mereka menambahkan lebih banyak kata ke dalam 
kosakata mereka.  Perkembangan kosakata merupakan suatu proses berjalan yang berlanjut sepanjang 
hidup.

4. Kefasihan/Kelancaran
Kefasihan ialah kemampuan untuk membaca dengan cepat, akurat dan berekspresi.  Karena itu, 
kefasihan memutuhkan si pembaca untuk mengkombinasikan dan menggunakan keterampilan-
keterampilan membaca pada waktu yang bersamaan.  Sementara kefasihan sering kali diukur melalui 
membaca lisan, seorang pembaca yang baik juga menggunakan keterampilan-keterampilan ini sewaktu 
mereka membaca diam dalam hati.  Kefasihan sangat berhubungan dengan pengertian.  Seorang 
pembaca seharusnya mampu untuk bergerak cukup cepat melewati teks untuk membangun makna dari 
apa yang telah dibaca.

5.  Pemahaman Membaca 
Pemahaman membaca merupakan aspek terkompleks dari membaca, dan merupakan tujuan dari 
membaca.  Tidak hanya melibatkan semua komponen lainnya dari membaca, oemahaman memutuhkan 
pembaca untuk mengakses pengetahuan sebelumnya dan menggunakan strategi-strategi untuk 
memahami.  Sewaktu si pembaca sedang secara aktif terlibat dalam teks, si pembaca akan bertanya 
dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai bacaan dan dapat meringkas apa yang telah dibaca.  
Keterampilan-keterampilan pemahaman membaca berkembang dan semakin baik sejalannya waktu 
melalui pengajaran dan latihan.
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FOTOKOPI 2: TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN MEMBACA
Tabel di bawah ini memberikan suatu deskripsi singkat mengenai Tahap-Tahap Perkembangan Membaca 
dan Tahap-Tahap Pengenalan Kata.  Tahap-tahapan tersebut didaftarkan berdampingan agar Anda dapat 
melihat bagaimana tahap-tahap tersebut terjadi sewaktu siswa belajar membaca.

Tahap-Tahap Perkembangan Kognitif dalam 
Membaca (Chall, 1983; Stanovich & Stanovich,1999)

Tahap-Tahap Pengenalan Kata
(Ehri & McCormick, 1998)

Tahap Kesadaran dan Eksplorasi: Bayi dan 
Batita (yaitu usia 1-3)

Perkembangan literasi dimulai sewaktu seorang 
bayi pertama kali mendengar kata yang diucapkan.  
Seorang bayi mungkin juga mendengar seseorang 
membaca.  Bagi seorang batita, penting untuk mulai 
menunjukkan pada anak bagaimana kata-kata 
berhubungan dengan benda-benda di dulia anak.  
Anak-anak akan mulai mengenal huruf-huruf dan 
dapat mengasosiasikan huruf-huruf tertentu dengan 
bunyi-bunyi yang huruf-huruf tersebut hasilkan.

Tahap Percobaan Membaca dan Menulis: 
Usia Pra-Sekolah dan Taman Kanak-Kanak 
(TK)

Anak-anak belajar lagu-lagu alfabet dan huruf-
huruf yang ditemukan dalam kata-kata (misalnya, 
nama mereka sendiri, dan nama orang tua 
mereka).  Orang tua dapat menunjuk pada tanda 
simbol dan meminta anak untuk menyebutkan 
huruf-hurufnya.  Pada usia ini, anak-anak 
bersemangat untuk melikat buku.  Orang tua 
terus membacakan pada anak.  Seorang anak 
mungkin berpura-pura membaca sebuah cerita 
yang telah mereka dengar berkali-kali.  Mereka 
telah mengingat cerita tersebut.

Tahap Pra-Alfabet

Anak-anak belajar kata-kata yang mereka 
lihat di lingkungan dengan menggunakan 
petunjuk visual.  Menggunakan petunjuk-
petunjuk visual dalam kata merupaka 
suatu strategi lainnya (misalnya, huruf oo 
dalam kata “look” dapat merepresentasikan 
dua mata).  Dalam tahap ini, siswa tidak 
memiliki suatu pemahaman yang lengkap 
akan bagaimana huruf-huruf dan bunyi-
bunyi berhubungan.

Tahap Awal Melajar Membaca dan 
Menulis: TK dan Kelas 1

Sewaktu mereka mulai bersekolah, anak-anak 
belajar membaca menggunakan kesadaran 
graphophonemic.  Phonic merupakan suatu strategi 
pengajaran yang mengajarkan siswa bagaimana 
mengenal huruf/bunyi dan untuk menggabungkan 
dua atau lebih huruf/bunyi untuk membuat suatu 
kata.

Tahap Alfabet Parsial

Anak-anak mulali mengenal bahwa ada suatu 
hubungan antara huruf dan bunyi.  Anak 
dapat mengenal beberapa bunyi dan huruf, 
dan membaca bagian dari sebuah kata.  Anak 
tersebut mulai menggunakan bunyi-bunyi untuk 
huruf-huruf, tetapi mungkin bingung dengan 
beberapa huruf dan bunyi-bunyinya.  Kata-kata 
yang dibaca banyak kali yang diingat.  Kata-kata 
ini menjadi kata-kata yang dapat dibaca dengan 
cepat dan lancar.
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Tahap Membaca dan Menulis Transisional: 
Kelas 2 & 3

Anak-anak mengenal kata-kata dan 
artinya dan mereka mampu untuk 
membaca tanpa bantuan.  Sebagaimana 
pemahaman membaca meningkat, anak-
anak mampu untuk mengerti ide-ide 
penting.  Mereka dapat menggabung 
beberapa ide-ide dan mengerti 
maknanya.  Penting untuk membantu 
anak-anak untuk menghubungkan 
bacaan dengan kehidupan dan 
pengalaman mereka sendiri untuk 
meningkatkan pengertian/pemahaman.  
Sebagai contoh, tanyakan mereka jika 
mereka pernah mengalami hal yang sama 
(pernahkan kamu memiliki seorang 
teman baik?)

Tahap Alfabet Penuh

Dalam tahap ini, anak mampu untuk mengingat 
bagaimana membaca kata-kata, secara akurat 
mengkoneksikan bunyi-bunyi dengan huruf-
huruf.  Anak tersebut dapat secara tepat 
membunyikan kata-kata baru (decode) sewaktu 
membaca dan dapat dengan cepat membaca 
kata-kata yang dikenali.  Sebagai tambahan, 
anak tersebut dapat memecah kata-kata ke 
dalam bunyi-bunyi untuk menulis dan mengeja 
kata-kata.  Membaca bacaan menjadi lebih 
akurat; anak-anak membaca dengan lancar dan 
berekspresi.  Terdapat juga kesadaran bahwa ada 
pola-pola dalam kata-kata (misalnya, bagian-
bagian kata yang sama).

Tahap Membaca dan Menulis yang 
Kompeten: Kelas 5 ke atas

Pada tahap ini, anak-anak merupakan 
pembaca yang kuat/baik dan mereka 
mampu membaca buku dengan bacaan 
yang panjang, dan teks-teks bidang 
konten.  Mereka dapat mengerti jenis-
jenis teks yang berbeda, dengan sedikit 
bantuan atau tanpa bantuan sama sekali, 
mereka mampu membaca kata-kata yang 
panjang dan yang tidak mereka kenali.

Tahap Alfabet yang Terkonsolidasi

Sepanjang tahap ini, anak dapat dengan 
cepat membaca kata-kata baru dan yang 
telah dikenali.  Anak tersebut membaca kata-
kata baru dalam bagian-bagian kata, bukan 
menggunakan korespondensi huruf-bunyi.  Hal 
ini disebut pemenggalan (chunking).  Si Anak 
mengenal pola-pola kata dan menciptakan kata-
kata baru dengan menambahkan bagian-bagian 
kata [misalnya (dalam Bahasa Inggris), re+port = 
report, report+ing = reporting]
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FOTOKOPI 3: TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN MENULIS

Para siswa juga melewati tahap-tahap belajar menulis.  Sebagaimana mereka bergerak melewati tahap-
tahap ini, mereka juga belajar aturan-aturan (misalnya, menulis huruf-huruf, koresponden huruf-dan-
bunyi, jarak huruf dalam kata, dsb.).  Siswa akan berbeda dalam perkembangan mereka melewati tahap-
tahap menulis.  Tahap-tahap tersebut meliputi:

Tahap Deskripsi

Mencorat-
coret dan 
Menggambar

Anak-anak kecil akan lebih dulu mencorat-coret dan menggambar.  Sewaktu 
ditanya, mereka mungkin dapat mengatakan apa yang mereka “tulis” atau “gambar” 
(misalnya, ini adalah keluarga saya, ini nama saya)

Bentuk dan 
Wujud Seperti 
Huruf

Anak-anak mulai mengerti bahwa menulis/tulisan memuat apa yang ingin mereka 
katakan’ ide-ide dan pemikiran-pemikiran.  Sewaktu ditanya, mereka konsisten 
dalam mengatakan apa yang ditulis.

Hurud-Huruf

Anak-anak mulai menulis beberapa huruf secara acak, tidak berurutan.  Huruf-huruf 
bisa merupakan huruff besar dan kecil, ditulis tanpa jarak atau arah.  Beberapa dari 
huruf-huruf tersebut mulai merepresentasi bunyi-bunyi yang telah si anak dengar.  
Pada bagian berikutnya dari tahapan ini, anak-anak dapat menulis beberapa kata 
(misalnya, nama)

Huruf-Huruf 
dan Jarak/Spasi

Pada tahap ini, anak-anak belajar mengenai konsep-konsep tulisan/print.  Mereka 
belajar mengenal kata-kata dan menunjuk pada kata-kata pada sebuah halaman.  
Mereka mulai mengenal bahwa terdapat jarak antara kata.  Terdapat satu pengertian 
bahwa kata-kata yang tertulis sesuai dengan kata-kata yang diucapkan.  Beberapa 
kata, yang dilihat banyak kali, ditulis.  Mungkin ada beberapa huruf yang ditulis 
untuk mewakili kata-kata.  Kata-kata ditulis sebagaimana bunyinya.  Pada akhir 
dari tahap ini, mereka mungkin dapat menulis kalimat-kalimat sederhana dan 
menggunakan tanda baca.

Menulis dan 
Mengeja 
Konvensional

Pada tahap ini, sebagian besar kata dieja dengan tepat.  Penulis menggunakan 
konvensi/aturan-aturan (misalnya, kapitalisasi, tanda baca, dsb.).  Penulis mampu 
untuk menulis banyak kata dan menggunakan strategi-strategi yang berbeda 
untuk menulis kata-kata baru.  Sebagai contoh, mereka mungkin menggunakan 
korespondensi huruf-dan-bunyi, menghubungkan kata dengan kata-kata yang mirip 
yang telah diketahui, dan menggunakan pengetapuan morfem, dsb.

Diadopsi dari Reading Rockets (2010)
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RINGKASAN PENELITIAN

APA ITU LITERASI KELAS-KELAS AWAL?

Secara tradisi, literasi didefinisikan sebagai 
kemampuan membaca dan menulis (Graff, 2006). 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [2008] juga 
menghubungkan literasi dengan menulis. Namun, 
definisi-definisi terkini telah memperluas konsep 
literasi.  Klein, Peterson, dan Simington (1991) 
mendefinisikan literasi sebagai: a. kemampuan 
untuk memahami informasi, baik lisan dan 
tertulis; b. kemampuan untuk mengkomunikasikan 
informasi, melalui berbicara dan menulis; c. 
kemampuan untuk berbicara dengan jelas, tepat, 
dan logis; d. kemampuan untuk menulis dengan 
lancar; mengkomunikasikan ide-ide kunci/
penting; dan e. memiliki tujuan berkomunikasi. 
Klein dkk menjelaskan bahwa ada hubungan 
timbal balik antara membaca dan menulis. Seorang 
pembaca yang baik biasanya merupakan seorang 
penulis yang baik. Literasi merupakan integrasi 
keterampilan berbicara, menyimak, membaca dan 
menulis (Baynham, 1995). Kemampuan membaca 
dan menulis merupakan keterampilan yang 
diperlukan untuk sukses di sekolah dan dalam 
kehidupan. 

Dalam kelas-kelas awal, anak-anak belajar untuk 
membaca dan menulis.  Mereka memperoleh 
keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan 
untuk menjadi pembaca dan penulis yang fasih.  
Sebagaimana mereka bergerak ke kelas yang lebih 
tinggi di sekolah, keterampilan-keterampilan ini 
penting untuk dapat membaca untuk mempelajari 
informasi bidang konten yang kompleks (Stephens, 
2004).  Penting bagi bara siswa untuk belajar 
keterampilan-keterampilan dasar membaca dan 
menulis agar menjadi pembelajar yang berhasil.  
Akan tetapi, sewaktu anak-anak diajarkan 
keterampilan-keterampilan literasi, penting untuk 
diingat bahwa tujuan utama ialah para siswa 
mengerti apa yang dibaca dan ditulis.

Para guru sekolah dasar perlu mampu untuk 
mendukung anak-anak dalam proses membaca dan 
menulis.  Siswa-siswa membutuhkan dukungan 
sewaktu mereka belajar menulis dan bagaimana 
cara menuangkan pemikiran dan ide-ide mereka 
di atas kertas.  Mengajarkan anak-anak kecil 

membaca dan menulis merupakan suatu tugas 
yang penting.

Diamond dan Gluthlon (2006) mengidentifikasi 
keterampila-keterampilan berikut yang para siswa 
harus peroleh sewaktu belajar membaca:
a. Belajar bagaimana tulisan/print merepresentasi 

bahasa lisan
b. Dengan lancar membaca kata-kata yang 

diketahui dan mendekode kata-kata baru, 
menggunakan bunyi-bunyi, suku-suku kata, 
atau morfem

c. Mengetahui arti dari kata-kata tersebut
d. Menggunakan pengetahuan sebelumnya, 

apa yang diketahui mengenai topik dari 
pengalaman dan pembelajaran sebelumnya

e. Mengintegrasikan informasi baru dengan apa 
yang diketahui

Keterampilan-keterampilan ini diajarkan dalam 
lima komponen membaca.  

Lima Komponen Membaca

Sementara kita sering berpikir membaca sebagai 
satu kegiatan tunggal; otak kita sebenarnya 
terlibat dalam sejumlah tugas secara simultan 
setiap kali kita duduk untuk membaca.  Ada 
terdapat lima komponen yang digunakan dalam 
proses membaca: kesadaran fonologi, phonic, 
kosakata, kefasihan/kelancaran, dan pemahaman 
membaca (Armbruster, Lehr, & Osborne, 2001).  
Komponen-komponen ini bekerja bersama-sama 
untuk mendiptakan pengalaman membaca dan 
untuk menolong seseorang untuk memahami.  
Sebagaimana anak-anak belajar untuk membaca, 
mereka perlu mengembangkan keterampilan-
keterampilan dalam kelima area tersebut untuk 
menjadi pembaca yang sukses.  Berikut ini 
merupakan deskripsi-deskripsi singkat:

1.  Kesadaran Fonologi/Fonemik
Kesadaran fonologi merupakan suatu kegiatan 
lisan yang melibatkan pendengaran dan 
menyebutkan bunyi-bunyi bahasa (Phonic).  Ini 
merupakan suatu keterampilan yang penting 
yang digunakan waktu siswa mengidentifikasi 
koresponden bunyi huruf yang dibutuhkan untuk 
membaca dan menulis.
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(http://reading.uoregon.edu/)

2.  Phonic
Phonic merupakan pengertian dan penggunaan 
hubungan antara bunyi dan huruf.  Tanpa phonic, 
kata-kata dapat terlihat seperti sebuah tumpukan 
oretan tulisan.  Phonic ialah belajar membuat 
hubungan antara bunyi-bunyi individu yang tiap 
hurufnya merepresentasikannya dan kemudian 
menggunakan bunyi-bunyi ini bersama-sama 
untuk membaca dan menulis.  Ada sejumlah cara 
untuk mengajarkan phonic.

3. Kosakata
Untuk mengerti apa yang dibaca, para siswa harus 
mampu mengenal kata dan arti kata tersebut.  
Siswa belajar mengkoneksikan kosakata lisan 
mereka (kata-kata yang digunakan waktu mereka 
berbicara) dengan kosakata membaca mereka 
(kata-kata yang dapat dibaca dan dimengerti 
sewaktu dilihat dalam tulisan).  Sewaktu siswa 
membaca untuk belajar, mereka menambahkan 
lebih banyak kata ke dalam kosakata mereka.  
Perkembangan kosakata merupakan suatu proses 
berjalan yang berlanjut sepanjang hidup.

4. Kefasihan/Kelancaran
Kefasihan ialah kemampuan untuk membaca 
dengan cepat, akurat dan berekspresi.  Karena 
itu, kefasihan memutuhkan si pembaca 
untuk mengkombinasikan dan menggunakan 
keterampilan-keterampilan membaca pada waktu 
yang bersamaan.  Sementara kefasihan sering kali 
diukur melalui membaca lisan, seorang pembaca 
yang baik juga menggunakan keterampilan-
keterampilan ini sewaktu mereka membaca diam 
dalam hati.  Kefasihan sangat berhubungan dengan 
pengertian.  Seorang pembaca seharusnya mampu 

untuk bergerak cukup cepat melewati teks untuk 
membangun makna.

5. Pemahaman Membaca 
Pemahaman membaca merupakan aspek 
terkompleks dari membaca, dan merupakan tujuan 
dari membaca.  Tidak hanya melibatkan semua 
komponen lainnya dari membaca, oemahaman 
memutuhkan pembaca untuk mengakses 
pengetahuan sebelumnya dan menggunakan 
strategi-strategi untuk memahami.  Sewaktu si 
pembaca sedang secara aktif terlibat dalam teks, si 
pembaca akan bertanya dan menjawab pertanyaan-
pertanyaan mengenai bacaan dan dapat meringkas 
apa yang telah dibaca.  Keterampilan-keterampilan 
pemahaman membaca berkembang dan semakin 
baik sejalannya waktu melalui pengajaran dan 
latihan.

Peranan Bahasa Lisan dan Pemahaman 
Menyimak dalam Belajar Membaca dan 
Menulis

Bahasa lisan dan pemahaman menyimak juga 
merupakan keterampilan-keterampilan yang 
digunakan sepanjang hidup.  Keterampilan-
keterampilan ini pertama kali dikembangkan 
sewaktu bayi mendengar orang-orang disekeliling 
mereka dan mulai menggunakan bahasa lisan 
untuk mengerti dan untuk berkomunikasi.  
Keterampilan bahasa lisan awal dinilai dapat 
memprediksi keberhasilan anak dalam belajar 
membaca dan menulis di waktu mendatang 
(Kadervaek, 2007).  Kedua keterampilan dasar ini 
terintegrasi dalam 5 komponen membaca.

Pemahaman menyimak ialah suatu keterampilan 
dasar yang dibutuhkan untuk dapat mengerti apa 
yang didengar, dimengerti dan didiskusikan; baik 
di sekolah dan dalam kehidupan (Armbruster, 
Lehr, & Osborne, 2001).  Pemahaman menyimak 
merupakan suatu keterampilan yang digunakan 
sewaktu belajar membaca, dan sewaktu membaca 
teks bidang konten (Howell, 2005).  Pemahaman 
menyimak berawal sejak dini sewaktu anak 
mendengar bahasa, cerita-cerita keluarga, dan 
cerita-cerita yang dibacakan dengan nyaring.  
Setiap harinya, kita menggunakan lebih banyak 
waktu mendengarkan dan berbicara daripada 
membaca dan menulis (Morley, 2001).
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Akan tetapi, bahasa lisan dan berbicara hanya disebut komunikasi jika dipahami oleh orang lain.  
Dalam ruangan kelas, menyimak dan memahami apa yang telah didengar meningkatkan kosakata dan 
keterampilan memahami siswa.  Hart dan Risley (1995) menemukan bahwa perbedaan dalam tingkatan 
keterampilan bahasa lisan anak-anak terlihat nyata sebelum mereka bersekolah.  Dalam studi mereka, 
anak-anak yang sama diamati sejak bayi hingga berusia tida tahun.  Interaksi antara anak-anak kecil 
dan orang tua mereka direkam.  Hasil temuan mereka mengidentifikasi bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kosa kata anak-anak kecil dan keterampilan bahasa lisan mereka, berdasarkan jenis-
jenis komunikasi lisan yang digunakan di rumah.  Kedua komponen bahasa ini mendukung siswa untuk 
menjadi pembaca dan penulis yang fasih.  Kedua keterampilan dasar ini telah diintegrasikan ke dalam 5 
komponen membaca.

Karakteristik-Karakteristik Pembaca dan Penulis

Karakteristik-Karakteristik Pembaca

Fase 
Membaca

Karakteristik Pembaca yang Baik Karakteristik Pembaca yang Lemah

Sebelum

• Pikirkan tentang apa yang mereka 
ketahui mengenai topik

• Lihat pada judul dan ilustrasi-
ilustrasi untuk mendapatkan ide 
dari apa yang akan dibaca

• Tetapkan tujuan membaca

• Memulai membaca tanpa berpikir 
mengenai topik dan apa yang mereka 
ketahui, atau menggunakan informasi 
yang salah

• Tidak menetapkan tujuan membaca
• Kehilangan ketertarikan dan motivasi

Selagi/
Selama

• Memonitor bagaimana mereka 
membaca dan mengetahui 
sewaktu mereka tidak mengeri

• Menggunakan strategi-strategi 
untuk membantu pemahaman

• Mengunakan strategi-strategi 
untuk mengerti kata-kata baru

• Mengunakan struktur teks 
(misalnya, elemen-elemen cerita, 
sebab dan akibat, dsb)

• Membaca tanpa berhenti atau berpikir 
tentang apa yang sedang dibaca

• Tidak mendekode¸ tetapi menebak kata-
kata menggunakan konteks

• Tidak membaca dengan lancar
• Kekurangan, atau tidak menggunakan, 

strategi-strategi; atau menggunakan 
strategi yang salah

• Tidak mengerti perbedaan struktur teks
• Mengalami kesulitan dalam membuat 

inferensi

Setelah

• Dapat meringkas apa yang telah 
dibaca

• Membuat inferensi

• Tidak mampu membuat ringkasan, akan 
menceritakan ulang keseluruhan bacaan

• Mengalami kesulitan dalam 
mengidentifikasi ide-ide utama dan 
detail-detail

SUMBER: (BLACHOWICZ & OGLE, 2001)
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Karakteristik-Karakteristik Penulis
Karakteristik Penulis yang Baik Karakteristik Penulis yang Lemah

Sebelum 

•	 Memilih satu topik yang mereka SUKAI 
untuk ditulis, suatu topik yang menarik 
perhatian mereka

•	 Mem-brainstorm ide-ide berkaitan 
dengan apa yang ingin mereka tulis dan 
menulis ide apa saja yang yang muncul 

•	 Merencanakan tulisan mereka dengan 
cara membuat suatu outline, membuat 
suatu pohon atau peta kesimpulan, atau 
menulis ide-ide pada kartu dan susun 
kartu-kartu tersebut dalam urutan

 Melangkahi tahap ini.  Mereka mulai 
menulis tanpa memilih suatu topik 
yang menarik bagi mereka, tanpa 
mem-brainstorm ide-ide potensial 
dan/atau tanpa mengembangkan 
suatu rencana bagaimana ide-ide 
tersebut akan diorganisir

Selama/Selagi 

•	 Menghasilkan suatu draft dengan cepat, 
mengetahui bahwa sebagian besar waktu 
mereka akan digunakan untuk memper-
halus dan meningkatkan draft tersebut.  
Mereka tidak berhenti guna mengubah 
pilihan kata mereka atau membenar-
kan tata bahasa, ejaan, atau tanda baca 
mereka.

•	 Menulis satu draft, menulis ide-ide 
mereka dalam urutan kemunculan-
nya

•	 Menggunakan waktu yang banyak 
untuk memikirkan pilihan kata dan 
tata bahasa

Setelah

Mengembangkan/membuat lebih baik draft 
pertama tersebut, penulis mengedit:
1. Melihat secara kritis pada ide/tema, 

tetap gunakan ide-ide/tema-tema yang 
relevan dengan topik dan singkirkan 
ide/tema yang tidak relevan

2. Menyusun ulang ide-ide/paragraf-para-
graf untuk memastikan bahwa teks yang 
dibuat masuk akal dan mudah bagi 
pembaca untuk diikuti

3. Menulis ulang paragraph-paragraf/ka-
limat-kalimat sehingga pembaca dapat 
dengan jelas mengikuti aliran ide-ide

4. Mengganti kata-kata yang tidak menar-
ik atau tidak tepat dengan yang lebih 
menarik/tepat

5. Memperbaiki struktur kalimat (misal-
nya, variasikan panjang kalimat, gabung 
kalimat-kalimat, dsb.)

6. Mengoreksi tata bahasa dan kesalahan 
pengejaan

7. Bagikan hasil kerja mereka dengan 
audience dan dapatkan umpan balik 
(feedback)

8. Mengulangi langkah-langkah, ber-
dasarkan umpan balik (feedback) yang 
diterima

 Melihat draft pertama (dan yang 
satu-satunya) yang mereka miliki 
untuk memastikan tidak terdapat 
kesalahan dalam pengejaan
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dalam kata, dsb.).  Siswa juga beragam dalam 
perkembangan mereka melalu tahap-tahap 
perkembangan menulis.  Catatan: Tabelnya 
dihapus, informasinya sama dengan informasi pada 
Fotokopi 3.

Sewaktu anak-anak bergerak melalui tiap 
tahapan dalam belajar membaca dan menulis, 
pengetahuan mereka mengenai kata-kata dan 
artinya berkembang secara dramatis.  Anak-anak 
mungkin juga mendemonstrasikan keterampilan-
keterampilan lintas tahapan, tergantung pada 
kerumitan apa yang sedang dibaca dan ditulis.  
Penting juga untuk dicatat bahwa perkembangan 
keterampilan dapat beragam bagi anak-anak dan 
akan beragam lintas usia dan tingkatan kelas.  
Akan tetapi, mengetahi pergerakan perkembangan 
dan menggunakan sesmen/penilaian formal dan 
informal dapat membantu guru mengidentifikasi 
langkah-langkah selanjutnya dalam proses belajar.

MENGAPA MEMPELAJARI KETERAMPILAN-
KETERAMPILAN LITERASI DASAR AWAL 
PENTING? 

Kemampuan untuk menulis dan membaca 
merupakan fondasi untuk kesuksesan akademis 
di masa depan.  Anak-anak yang tidak belajar 
membaca hingga kelas 3 berada pada resiko keluar 
(drop-out) dari sekolah atau tidak akan masuk 
SMP.  Mereka juga beresiko terus mengalami 
kegagalan akademik.  Juel (1988) menemukan 
bahwa pembaca yang lemah di kelas 1 memiliki 
88% resiko menjadi pembaca yang lemah di 
kelas 4.  Dodson (2012) menemukan bahwa 
rata-rata pembaca di kelas 1 memiliki 86% resiko 
menjadi seorang pembaca pada kelas 4.  Zuchdi 
dan Budiasih (1996) juga menemukan bahwa 
keterampilan-keterampilan membaca yang 
dibutuhkan di kelas 1 merupakan prediktor dari 
keberhasilan akademik di masa depan.

Belajar membaca sejak dini di sekolah memiliki 
suatu dampak positif pada membaca di masa 
mendatang.  Sebagaimana anak-anak bergerak 
maju ke tingkatan yang lebih tinggi di sekolah, 
perbedaa antara keterampilan-keterampilan dari 
pembaca yang baik dan pembaca yang berjuang 

Tahap-Tahap Perkembangan Membaca dan 
Menulis

Sewaktu mereka belajar membaca dan menulis, 
sebagian besar anak melalui proses dan urutan 
kebiasaan yang sama.  Siswa mulai dengan belajar 
kesadaraan tulisan, menghubungkan bunyi-bunyi/
suku-suku kata untuk membaca dan menulis 
kata-kata baru, belajar kosakata baru dan strategi-
strategi untuk memahami teks.  Pada kelas 3 
dan 4, para siswa menggunakan keterampilan-
keterampilan ini untuk membaca teks bidang 
konten dan untuk menulis tentang apa yang telah 
dipelajari.  Mereka berpindah dari belajar untuk 
membaca ke memanca untuk belajar.

Tahap-Tahap Perkembangan Membaca

Ada beberapa model yang digunakan untuk 
menjelaskan tahap-tahap perkembangan 
membaca; sebagian mesar model mengidentifikasi 
5 tahap (Chall, 1983; Fountas & Pinnell, 1996; 
Snow, Burns, & Griffin, 1998).  Menggunakan 
tahap-tahap perkembangan dari belajar menulis 
ini dapat menolong para guru untuk mengetahio 
apa yang perlu diamati untuk mengidentifikasi 
perkembangan siswa dalam proses membaca.

Ehri dan McCormick (1998) juga mengembangkan 
suaru model yang menolong untuk menjelaskan 
bagaimana siswa mengembangkan kemampuan 
kata mereka.  Model mereka ini mengidentifikasi 
empat tingkat perkembangan yang siswa lalui 
sekatuk belajar mengenal kata.

Fotokopi 2 memberikan suatu deskripsi singkat 
dari Tahap-Tahap Perkembangan Membaca dan 
Tahap-Tahap Perkembangan Pengenalan Kata.  
Tahap-tahap ini didaftar berdampingan supaya 
Anda dapat melihat bagaimana tahap-tahap 
tersebut bekerja bersama sewaktu siswa belajar 
membaca.  CATATAN: lihat Fotokopi 2 untuk 
informasi terkait.

Tahap-Tahap Perkembangan Menulis

Para siswa juga bergerak melalui tahap-tahap 
belajar menulis.  Sewaku mereka bergerak melalui 
tahap-tahap tersebut, mereka belajar konvesi/
aturan-aturan (misalnya, menulis furuf-huruf, 
koresponden huruf-dan-bunyi, jarak huruf 
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meningkat.  Celah perbedaan ini disebut Efek 
Matthew (Matthew Effect) (Stanovich, 1988).  Para 
siswa yang terus berjuang lebih sedikit terpapar 
teks yang lebih kompleks.  Sebagai akibatnya, 
mereka mengalami kesulitan untuk secara penuh 
mengembangkan bahasa dan keterampilan 
kosakata, dan pengetahuan sebelumnya (prior 
knowledge) yang dibutuhkan untuk mengerti 
informasi bidang konten.  Efek ini merupakan 
suatu spiran menurun dalam proses belajar.  
Sebaliknya, para siswal yang merupakan pembaca 
yang lancar mampu untuk membaca teks yang 
lebih kompleks dan mengerti informasi bidang 
konten.  Keterampilan-keterampilan pembaca 
yang kuat/baik menjadi “lebih kaya” sementara 
keterampilan-keterampilan dari pembaca yang 
lemah menjadi “lebih miskin/lemah” (Efek 
Matthew (Matthew Effect)).

Banyak anak-anak Indonesia tidak 
mengembangkan keterampilan-keterampilan 
membaca dan menulis yang dibutuhkan untuk 
mendukung pembelajaran mereka.  Hasil dari 
Progress in International Reading Literacy Study 
(PIRLS) mengindikasikan bahawa banyak anak-
anak di Indonesia lemah dalam keterampilan-
keterampilan literasi awal untuk menjadi pembaca 
dan penulis yang fasih.  Sewaktu dibandingkan 
dengan hasil asesmen dari 2006 hingga 2011, 
siswa kelas 4 menunjukkan pertumbuhan (PIRLS, 
2012).  Akan tetapi, penting bagi siswa muda/anak-
anak untuk diberikan pengajaran keterampilan-
keterampilan literasi awal jika pertumbuhan ini 
ingin dipertahankan, dan sehingga para siswa 
siap untuk menguasai tugas-tugas membaca dan 
menulis yang lebih kompleks.

STRATEGI-STRATEGI BERBASIS HASIL 
PENELITIAN UNTUK MENGAJARKAN 
KETERAMPILAN-KETERAMPILAN LITERASI 
AWAL

Dalam unit-unit berikutnya dari mata kuliah 
ini, Anda akan belajar banyak strategi yang 
berdasarkan hasil penelitian untuk mengajarkan 
keterampilan-keterampilan literasi awal.  
Anda juga akan belajar lebih banyak tentang 
keterampilan dan strategi yang siswa harus pelajari 
untuk menjadi pembaca dan penulis yang fasih.

Membaca dan menulis membutuhkan satu set 
keterampilan yang kompleks, strategi-strategi, 
pengetahuan dan konsep-konsep yang diperlukan 
untuk mendukung pemahaman (Reutzel & 
Cooter, 2005).  Guru-guru oerlu untuk memuliki 
keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, dan 
pengetahuan untuk membantu semua anak belajar 
untuk membaca dan menulis.  Sebagai contoh:
a. Mengerti bagaimana semua anak belajar dan 

dapat menggunakan metode-metode instruk-
sional yang berbeda untuk menolong semua 
anak belajar (misalnya, keseluruhan ke bagian, 
bagian ke keseluruhan) 

b. Pengetahuan komponen-komponen membaca
c. Mengerti tahap-tahap perkembangan dari bela-

jar membaca dan menulis; bagaimana menilai 
siswa untuk mengidentifikasi posisi mereka 
dalam tahap-tahap perkembangan dan meng-
gunakan informasi ini untuk merencanakan, 
mengorganisir, dan mengurutkan pengajaran 
yang menolong pertumbuhan siswa

d. Mengidentifikasi pembaca yang berjuang 
(struggling readers) dan mengetahui bahwa be-
berapa siswa, yang pendiam di kelas, mungkin 
sedang berjuang dalam belajar membaca.

e. Mempersiapkan materi-materi yang menant-
ang untuk semua pembelajar

f. Mengerti dan mampu menggunakan ma-
teri-materi membaca SD: teks bertingkat dan 
buku-buku besar dan metode-metode penga-
jaran yang berkaitan untuk membaca bersama, 
membaca terbimbing dan membaca mandiri.

Sebagai suatu bagian dari unit ini, pendekatan-
pendekatan dasar untuk memberikan pengajaran 
membaca dan menulis diperkenalkan.  Akan ada 
pembahasan yang lebih mendalam dari strategi-
strategi instruksional yang khusus dalam tiap unit.

Pendekatan-Pendekatan untuk Pengajaran 
Membaca

Keseluruhan ke bagian (whole to part) dan bagian 
ke keseluruhan (part to whole) adalah pendekatan-
pendekatan yang digunakan dalam pengajaran 
membaca.  Terdapat karakteristik-karakteristik 
spesifik yang membedakan kedua pendekatan ini.  
Kedua pendekatan secara singkat dideskripsikan di 
bawah ini. 
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1. Pendekatan Keseluruhan ke Bagian (Whole to 
Part)
a. Siswa belajar membaja dan menulis dalam 

konteks-konteks yang otentik.
b. Pengajaran membaca bergerak dari 

keseluruhan ke bagian.
c. Menggunakan bahasa lisan sebagai konteks 

untuk membaca dan mengeja. 
d. Siswa dilihat memiliki pengetahuan dan 

keterampilan membaca dan menulis; guru 
mengarahkan para siswa.

2. Pendekatan Bagian ke Keseluruhan (Part to 
Whole)
a. Keterampilan-keterampilan dan strategi-

strategi diajarkan dengan cara-cara yang 
terstruktur dan sistematis waktu siswa 
belajar membaca.

b. Guru merencanakan pengajaran, bergerak 
dari bagian ke keseluruhan, diawali dengan 
menggabungkan bunyi-bunyi dam suku-
suku kata untuk membaca kata.  Lalu, 
siswa berlatih membaca kata-kata dalam 
kalimat-kalimat dan dalam teks.

c. Guru mendukung siswa sewaktu dalam 
proses belajar mengajar.  Waktu pertama 
kali mempelajari suatu keterampilan atau 
strategi, guru mengarahkan pembelajaran.  
Guru secara perlahan mengurangi 
dukungannya sewaktu siswa lebih mampu 
dalam menggunakan keterampilan dan 
strategi sendiri.

Para peneliti menyarankan bahwa guru seharusnya 
menggunakan kedua pendekatan, disebut 
pendekatan yang seimbang.  Menggunakan 
pendekatan yang seimbang, siswa diajarkan 
keterampilan-keterampilan dan strategi-strategi 
dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari 
untuk membaca teks-teks yang menarik.  Sebagai 
guru, kita ingin semua murid kita memperoleh 
jenis pengajaran yang dibutuhkan untuk menjadi 
pembaca dan penulis yang sukses.  Siswa perlu 
memiliki keterampilan-keterampilan, strategi-
strategi, dan pengetahuan untuk mampu membaca 
dengan lancar, membaca untuk kesenangan, dan 
membaca untuk memperoleh informasi.  Suatu 
program pengajaran untuk semua anak harus 

menjaga keseimbangan antara kegiatan-kegiatan 
membaca kata dan membaca yang bersifat 
informatif yang menarik.

Penelitian mengenai pengajaran membaca kata 
mengindikasikan bahwa siswa yang belajar 
membaca menggunakan salah satu strategi 
merupakan pembaca yang lebih baik dibandingkan 
dengan mereka yang tidak mendapatkan 
pengajaran membaca kata.  Akan tetapi, 
suatu pengajaran yang eksplisit dan sistematis 
merupakan pengajaran yang paling efektif, 
terutama bagi siswa yang beresiko tinggi (high-
risk students) dan siswa yang berjuang (struggling 
students) (Adams, 1990; Report of The National 
Reading Panel, 2000; Shannahan & Lonigan, 2013).

Pendekatan-Pendekatan Pengajaran untuk 
Mendukung Penulis

Jika kita ingin mengembangkan keterampilan-
keterampilan menulis pada diri anak-anak, guru 
perlu mengajarkan keterampilan-keterampilan 
utama dalam menulis.  Keterampilan-keterampilan 
ini termasuk membangun bahasa lisan, pengejaan, 
kefasihan/kelancaran menulis, pengetahuan 
tentang jenis-jenis teks (misalnya, struktur teks 
naratif dan struktur teks eksposisi, dsb.).  Dan 
pengetahuan yang berasosiasi dengan dunia sekitar 
kita (membangun suatu dasar/pusat pengetahuan).  
Para siswa juga perlu untuk membangun 
keterampilan-keterampilan yang diregulasi oleh 
diri sendiri (penetapan tujuan, perencanaan, 
merevisi), walaupun tidak disebutkan dalam 
contoh. 

Gambar 3. Perkembangan menulis siswa dimulai 
dengan oret-oretan (kiri), diteruskan dengan 
menulis huruf-huruf (tengah), dan terakhir, 
menulis kalimat mereka sendiri. (Sumber: 
membumikan-pendidikan.blogspot.com, 

kesekolah.com, kompasiana.com)

Dalam belajar mengembangkan keterampilan-
keterampilan menulis, siswa perlu untuk secara 
perlahan diperkenalkan dengan menulis.  
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Pada tahap awal, guru menyediakan bantuan 
dengan menggunakan suatu contoh menulis, 
menunjukkan pada siswa bagaimana itu menulis.  
Setelah siswa mengetahui bagaimana menulis 
huruf atau kata dan bagaimana menulis bahasa 
ucapan, guru mengurangi dukungannya dan 
membiarkan siswa mengambil kendali menulis 
mereka sendiri.  Bagan dibawah ini (Tompkins, 
2003) menggambarkan tahap-tahap yang 
berbeda dalam aliran transfer tanggung jawab 
dari guru kepada siswa (tulisan/menulis yang 
dimodelkan, menulis bersama, menulis interaktif, 
menulis mandiri).  Akan tetapi, penting untuk 
diingat, bahkan siswa yang lebih besar mungkin 
membutuhkan guru untuk memodelkan menulis.  
Contohnya, sewaktu belajar menulis suatu paragraf 
dan sewaktu belajar menulis jenis-jenis paragraph 
yang berbeda.

Anda akan mempelajari lebih banyak mengenai 
menulis dalam mata kuliah nanti.

Fitur-Fitur Penting Tambahan dari Program-
Program Menulis dan Membaca yang Baik

1. Kesadaran Fonologi
Kesadaran Fonologi dan pengetahuan huruf 
menentukan variasi membaca dan mengeja dalam 
keseluruhan kesuksesan membaca awal, tingkat 
kematangan, dan bergantung pada keterampilan 
menyimak.  Keterampilan ini awal diajarkan.  
Anak-anak yang tidak memiliki kesadaran fonologi 
pada akhir kelas 1 dapat menjadi pembaca yang 
lemah.  Akan tetapi, pengajaran eksplisit dapat 
digunakan untuk mengajar anak-anak bagaimana 
mengidentifikasi bunyi-bunyi melalui kegiatan-
kegiatan seperti menjodohkan dan segmentasi 
(pemecahan).  Memberikan pengajaran dapat 
mengurangi resiko kegagalan membaca dan 
mempercepat keterampilan membaca dan mengeja 
bagi semua anak.

Besarnya dukungan yang diperoleh siswa dari guru pada tiap tahap perkembangan menulis

Dukungan
maksimal

Beberapa
dukungan

Sedikit atau tidak ada 
dukungan sama sekali

Memodelkan menulis Menulis bersama Menulis interaktif Menulis terbimbing Menulis mandiri

2. Kesadaran Alfabet: Phonic
Pengetahuan huruf dan pengetahuan asosiali 
huruf/bunyi penting bagi keberhasilan membaca 
anak di kelas 1 dan seterusnya.  Pengenalan 
kata yang akurat dan lancar tergantung pada 
pengetahuan phonic.  Kemampuan membaca 
kata juga membantu menentukan kesuksesan 
membaca secara keseluruhan, bahkan untuk 
pembaca di kelas 4 dan di atasnya.  Pembaca yang 
baik tidak bergantung semata-mata pada konteks 
untuk mengidentifikasi kata-kata baru.  Sewaktu 
seorang pembaca yang baik menemukan suatu 
kata yang tidak diketahui, mereka menggunakan 
keterampilan-keterampuilan dan strategi-strategi 
untuk mengidentifikasi bunyi-bunyi dalam kata 
tersebut, membaca, dan/atau menyebutkan kata 
tersebut, dan kemudian mengidentifikasi arti kata 
tersebut.  Konteks dari apa yang dibaca membantu 
penulis untuk mengkonfirmasi arti dari sebuah 
kata.  Pengajaran phonic dimulai dengan belajar 
menggunakan bunyi-bunyi untuk membaca dan 
menulis kata-kata.  Sebagaimana mereka bergerak 
maju ke tingkat kelas yang lebih tinggi di sekolah, 
para guru dapat juga memberikan pengajaran 
tambahan dalam jenis-jenis strategi (misalnya, 
menggunakan analogi-analogi, morfem, dsb).

3. Kefasihan/Kelancaran
Pembaca pemula harus mengaplikasikan 
keterampilan-keterampilan mereka untuk secara 
lancar mendekode kata-kata dan membaca teks 
secara otomatis.  Pembaca yang fasih memahami 
apa yang mereka baca.  Banyak pembaca yang 
lemah menghabiskan banyak sekali usaha dan 
perhatian pada mengidentifikasi dan membaca 
kata-kata sehingga sedikit perhatian dan usaha 
tersisa agar mampu untuk memahami apa yang 
telah dibaca.  Para siswa akan memutuhkan 
pengajaran yang menolong untuk membangun 
kecepatan, akurasi, dan membaca dengan ekspresi.
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4. Kosakata
Pengetahuan akan arti kata sangatlah penting 
untuk pemahaman membaca.  Pengetahuan akan 
kata-kata mendukung pemahaman.  Di sekolah, 
anak-anak diharapkan untuk belajar arti dari 
banyak kata per tahun.  Sebagian besar dari kata-
kata ini diperoleh dengan membaca buku atau 
mendengarkan kata-kata.  Guru menggunakan 
strategi-strategi untuk mengajarkan arti kata-kata 
baru dan juga mengajarkan siswa strategi-strategi 
untuk secara mandiri belajar arti kata-kata.

5. Ekspresi Tertulis
Membaca dan menulis saling berinteraksi.  
Keduanya tergantung pada pengertian dan 
penggunaan bahasa.  Siswa, di kelas 1 dan yang 
lebih tinggi, diuntungkan dari belajar proses 
menulis.  Mereka belajar bagaimana menstruktur, 
menulis, dan mengedit pemikiran-pemikiran 
mereka.  Sewaktu mereka sedang belajar menulis, 
anak-anak seharusnya diajarkan tahap-tahap dari 
proses menulis: menghasilkan dan mengorganisir 
ide-ide; membuat suatu draft, membagikan ide-ide 
dengan teman-teman untuk mendapatkan umpan 
balik (feedback) dan merevisi, mengedit, membaca 
untuk mengecek tulisan (proofreading), dan 
mempublikasikan.

6. Pengejaan dan Tulisan Tangan
Komposisi tulisan dapat diperkuat dengan 
penguasaan pengejaan.  Formasi huruf 
dan pengejaan yang akurat mempengaruhi 
kemampuan siswa untuk menghasilkan komposisi 
yang lebih panjang dan terorganisir dengan lebih 
baik.  Siswa harus mendapatkan pengajaran 
menulis tangan, tanda bawa, kapitalisasi, dan 
pengejaan untuk meningkatkan hasil-hasil 
tulisan.  Pengajaran yang eksplisit membantu siswa 
mempelajari keterampilan-keterampilan ini.

7. Motivasi
Memotivasi anak-anak untuk membaca dan 
mengembangkan pemahaman literasi mereka 
sangat penting.  Seorang guru yang sukses 
mengembangkan kegiatan-kegiatan membaca 
yang antusiastis dan membangun kesukaan 
siswa untuk membaca.  Siswa yang membaca 
lebih banyak, cenderung menjadi pembaca yang 
baik jika dibandingkan dengan siswa yang tidak 

membaca banyak.  Percakapan-percakapan yang 
terus dilakukan tentang pentingnya membaca, 
meyediakan sumber-sumber mambaca yang 
bervariasi, menggunakan perpustakan, dan 
mengintegrasikan topik-topik dalam kurikulum, 
dapat meningkatkan pengajaran literasi.  Sebagai 
tambahan, guru seharusnya juga berfokus 
pada memberikan pengajaran keterampilan-
keterampilan membaca dan menulis yang spesifik.  
Sekolah seharusnya menciptakan suatu lingkungan 
di mana siswa didukung dalam menciptakan suatu 
kecintaan akan membaca.

Simpulannya, sebagian besar anak-anak yang tidak 
membaca secara lancar di kelas 3 terus mengalami 
kesulitan dalam mengerti dan menggunakan 
keterampilan membaca berdasarkan bunyi.  
Pengajaran yang terarah harus diberikan untuk 
mendukung semua siswa dalam belajar untuk 
memperoleh keterampilan-keterampilan dasar 
dan strategi-strategi untuk menjadi pembaca 
dan penulis yang berhasil.  Tujuan utama dari 
pengajaran membaca ialah pemahaman membaca.  
Walaupun beberapa tingkat membaca mandiri 
siswa mungkin dibawah tingkatan kelas, guru 
dapat menyediakan dukungan dengan membaca 
teks-teks naratif dan ekspositori, dan dengan 
membicarakan lingkungan sekitar mereka dan 
yang dekat dengan mereka.  Melalui memberikan 
pertanyaan-pertanyaan dan meminta siswa 
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, 
digabungkan dengan diskusi yang mendalam, guru 
dapat menolong siswa meningkatkan pemahaman 
mereka.  Pengajaran yang efektif akan menolong 
siswa menghubungkan pengetahuan dasar dan 
pengalaman-pengalaman mereka dengan ide-
ide yang tertulis di dalam teks, menggunakan 
informasi ini untuk memahami teks, dan untuk 
menulis mengenai apa yang telah dipelajari.
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VIDEOGRAFI BERANOTASI
CATATAN: walaupun banyak dari video-video ini 
tidak dimasukan dalam pembelajaran, Anda dapat 
melihat/menontonnya dan mendapatkan beberapa 
cideo yang akan mendukung informasi dan konsep-
konsep yang diajarkan.

https://www.youtube.com/watch?v=rbxDXaAccso
Video ini menyajikan suatu pengajaran membaca; 
video ini panjangnya 8 menit dan menampilkan 
aktifitas-aktifitas yang berbeda.

https://www.youtube.com/watch?v=2yT5y7TOdVY
Video ini menunjukkan bagaimana memulai 
mengajarkan membaca menggunakan kartu-
kartu apfabet.  Guru menggunakan kartu-kartu 
apfabet untuk mengajarkan pada siswa bahwa 
ada terdapat suatu hubungan huruf-bunyi.  Dia 
juga mengajarkan bagaimana menggabungkan 
bunyi-bunyi tersebut untuk membuat suku-suku 
kata.  Guru terlebih dulu memodelkan bagaimana 
membuatnya, dan kemudian siswa melakukannya 
secara mandiri.

https://www.youtube.com/watch?v=9_eXYyA8N18
Video ini menunjukkan bagaimana guru memulai 
membaca dengan menyatakan tema dari pelajaran 
hari ini dan menuliskannya di papan.  Guru juga 
membuat gambar realia untuk memperkenalkan 
kata-kata baru secara lisan, tidak dalam tulisan.

https://www.youtube.com/watch?v=2Awknf1uvFA
(Belajar untuk membaca: Identifikasi Huruf).
Mengajarkan membaca kelas awal sangatlah 
terhungung dengan menilis kelas awal.  Siswa 
belajar hurug-huruf dan membandingkan huruf-
huruf tertentu dengan huruf-huruf lainnya.

https://www.youtube.com/watch?v=1OultVjQA_A
Video ini menunjukkan bagaimana mengajarkan 
Menulis Awal menggunakan strategi-strategi untuk 
sekolah dasar kelas 1.

https://www.youtube.com/watch?v=bjuItr_
Eo08&list=PLJ_tdU8sc6xX486ku_
kdtuWljfC6r0WmL
Mengajarkan membaca dalam video ini diawali 
dengan memperkenalkan nama-nala alphabet.  
Siswa belajar bagaimana membaca suku-suku kata, 
dan berlanjut dengan menambahkan hurug lain 
pada suku kata tersebut untuk membentuk suatu 
kata baru.

https://www.youtube.com/
watch?v=2CdXa9QoDwE
Video ini menunjukkan apa yang pembaca yang 
baik lakkukan sewaktu mereka sedang membaca.  
Para siswa menyatakan kepada kita strategi-
strategi yang mereka gunakan sewaktu membaca.  
Sebelum itu, guru memberikan indikator-
indikator yang dapat siswa gunakan untuk menilai 
sendiri kemampuan membaca mereka.  Ini akan 
menolong siswa membaca lebih baik pada kali 
mendatang.
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Phonics Eksplisit (Explicit Phonics Phonics) 
eksplisit membangun kata-kata dengan 
membuat suatu hubungan antara huruf-huruf 
dan fonem/bunyi-bunyinya, dan kemudian 
menggabungkannya untuk membaca kata-kata 
(dari bawah ke atas (bottom-up)).

Pengajaran Eksplisit (Explicit Instruction): 
•	 Cara yang terstruktur dan sistematis untuk 

mengajarkan keterampilan-keterampilan 
dan strategi-strategi yang dibutuhkan untuk 
membaca dan menulis; ada terdapat suatu 
pergerakan maju yang logis.

•	 Guru memberikan pengajaran yang bergerak 
dari bagian ke keseluruhan (part to whole).

•	 Guru menyediakan bantuan/support (scaffolds) 
untuk membimbing siswa melalui proses 
belajar; dukungan ini secara perlahan dikurangi 
sebagaimana siswa menjadi lebih mantap 
dalam menggunakan keterampilan atau strategi 
tersebut secara mandiri.

•	 Guru memodelkan kemudian mempraktekkan 
bersama siswa sebelum mereka diharapkan 
menggunakan keterampilan atau strategi 
tersebut secara mandiri (Saya Kakukan, Kaku 
Lakukan, Kita Lakukan).

Literasi:
•	 kemampuan untuk memahami informasi, baik 

lisan maupun tertulis,
•	 kemampuan untuk mengkomunikasikan 

informasi, melalui berbicara dan menulis
•	 kemampuan untuk berbicara dengan jelas, 

tepat, dan logis;
•	 kemampuan untuk menulis dengan lancar; 

mengkomunikasikan ide-ide kunci/penting;
•	 memiliki tujuan untuk berkomunikasi.
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Pendahuluan/ Tinjauan Umum:
Pendahuluan tentang
Literasi Kelas Awal

Pendahuluan

Pada akhir unit ini, mahasiswa calon guru akan 
mampu untuk:

• Menjelaskan pentingnya literasi pada kelas awal
• Menjelaskan 5 komponen membaca
• Mendeskripsi tahapan perkembangan membaca dan menulis
• Menjelaskan peranan bahasa lisan dan menyimak dalam belajar 

membaca dan menulis
• Membandingkan perbedaan karakteristik antara pembaca dan 

penulis yang baik serta pembaca dan penulis yang lemah
• Mendeskripsi dua pendekatan utama dalam membaca dan 

program pengajaran litrerasi yang seimbang.
• Mendeskripsi strategi-strategi pembelajaran yang digunakan 

untuk mendukung para penulis pemula

Kita sebagai Pembaca dan Penulis

PEMBACA PENULIS

• Bagaimana pengalaman 
pertama Anda membaca?

• Buku apakah yang pernah 
Anda baca dan memiliki 
pengaruh yang sangat besar 
bagi Anda serta mengapa?

• Siapakah orang yang 
mempengaruhi perkembangan 
Anda sebagai pembaca dan
bagaimana caranya?

• Bagaimana pengalaman 
pertama Anda menulis?

• Teks/tulisan berkesan apakah 
yang pernah Anda tulis dan 
mengapa?

• Siapakah orang yang 
mempengaruhi perkembangan 
Anda sebagai penulis dan 
bagaimana caranya?

Mari kita diskusikan bersama-sama

Diskusi: Belajar Membaca dan Menulis

1. Mengapa anak-anak perlu untuk mempelajari keterampilan 
membaca dan menulis di SD kelas awal?

2. Apa peranan menyimak dan berbicara dalam mengembangkan 
keterampilan-keterampilan membaca dan menulis?

3. Apa saja dua metode pengajaran dasar yang digunakan untuk 
mengajar membaca?

4. Jelaskan kedua metode tersebut!

5. Mengapa membaca dan menulis dianggap sebagai dasar untuk 
membaca guna mempelajari informasi bidang studi/mata 
pelajaran?

6. Jelaskan dan berikan contoh-contoh.

4

Pentingnya Literasi Kelas Awal
• Literasi: kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan 

menyimak. (Lebih lanjut dijelaskan pada slide berikutnya)

• Kelas-kelas awal: Belajar Membaca dan Menulis

• Kelas-kelas awal
• Mempelajari keterampilan-keterampilan dasar dan cara 

menggunakannya ketika belajar membaca dan menulis 
• Mempelajari strategi-strategi untuk menjadi pembaca dan penulis 

yang lancar

• Kelas 3 ke atas: para siswa menggunakan keterampilan-
keterampilan tersebut untuk mempelajari Informasi Mata 
Pelajaran: ”Membaca untuk Belajar”

5

Literasi Kelas Awal

Kemampuan untuk membaca dan menulis meliputi:
• Memahami informasi melalui menyimak, membaca, dan

menulis
• Memahami tujuan berkomunikasi:

• Untuk menyampaikan informasi melalui berbicara dan
menulis

• Menyajikan informasi yang jelas, ringkas, dan logis
• Menulis dengan lancar untuk mengkomunikasikan apa

yang telah dipelajari; untuk menyajikan pikiran dan ide-
ide (Klein, 1991)

6
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Efek Matthew
• Siswa yang masih mengalami kesulitan belajar membaca, 

akan mengalami kesulitan membaca teks yang lebih 
kompleks yang mengandung kosakata yang lebih sulit.

• Hasilnya, perbedaan siswa yang dapat membaca dan yang 
belum bisa membaca akan makin terlihat seiring dengan 
meningkatnya kelas mereka (Stanovich, 1995).

• Siswa yang masih kesulitan membaca di kelas tiga akan 
kesulitan mengejar ketertinggalan keterampilan 
membacanya.

• Beberapa anak membutuhkan pengajaran membaca 
eksplisit dalam keterampilan literasi dasarnya.

7

Penelitian: Literasi Kelas Awal

• Kemampuan membaca dan menulis merupakan pondasi 
kesuksesan akademis mereka di masa yang akan datang.

• Keterampilan-keterampilan menyimak dan berbicara 
mendukung belajar membaca dan menulis.

• Belajar membaca dan menulis adalah suatu proses yang 
kompleks.

• Mengajar anak-anak membaca dan menulis memerlukan 
pengetahuan, keterampilan, dan strategi khusus.

8

Literasi Awal: Tiga Elemen Utama
•Strategi-strategi untuk mengidentifikasi kata-kata
tercetak menggunakan asosiasi bunyi dan ejaan 
& mengetahui banyak kata-kata sekali pandang

•Menggunakan pengetahuan sebelumnya, 
kosakata-kosakata, dan strategi-strategi untuk 
memahaminya

•Mengembangkan kelancaran dalam 
keterampilan-keterampilan literasi dasar (Snow, 
Burns, & Griffin, 1998)

9

Lima Komponen Membaca

1.  Kesadaran Fonologis/Fonemik
/s/ /a/ /m//a/ - /s/ /a/ /m//a/ 

2. Phonics/Membaca Kata: huruf/bunyi
sama – sama

3.Kelancaran: membaca menjadi otomatis
4.Kosakata: 

kata, makna kata
5.Pemahaman: ?????

10

Bahasa Lisan & Pemahaman Menyimak: 
Membaca & Menulis

• Pemahaman Menyimak
• Digunakan untuk memahami apa yang didengar dan 

untuk dapat menulis
• Mendukung perkembangan bahasa dan kosakata

• Bahasa Lisan
• Para siswa awalnya mengembangkan kosakata mereka 

dengan menggunakan kata-kata baru dalam bahasa 
lisan; kemudian sewaktu membaca dan menulis

• Digunakan untuk mengkomunikasikan apa yang telah 
dipelajari

• Memerlukan keduanya untuk berkomunikasi

11
Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=rbxDXaAccso

Tahap-Tahap Perkembangan Membaca

• Kebanyakan anak melalui tahapan dan perilaku yang sama ketika 
belajar membaca:

12

Bayi dan Balita Kesadaran dan Eksplorasi

PAUD dan TK Membaca Eksperimental

TK – Kelas 1 Membaca & Tahapan Awal

Kelas 2-3 Membaca Transisi

Kelas 4 ke atas Membaca kompeten

(Chall, 1983; Stanovich & Stanovich, 1999)

• Gunakan Lembar Kerja 1 untuk mengidentifikasi 
berbagai perilaku/aktivitas yang dilakukan anak pada 
tiap tahapan  
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Tahap-Tahap Perkembangan Menulis

• Mencorat-Coret & Menggambar

• Bentuk dan Wujud seperti Huruf

• Huruf-Huruf

• Huruf-Huruf dan Spasi/Jarak

• Penulisan dan Pengejaan yang Lazim

Readingrockets.org

Karakteristik Pembaca dan Penulis

Pembaca 
yang baik

Penulis 
yang 
baik

Dalam kelompok, lakukan brainstorming hal-hal 
yang dilakukan pembaca dan penulis yang baik.

Karakteristik Pembaca yang Baik
dan yang Lemah

Sebelum Membaca

15

Pembaca yang Baik Pembaca yang Lemah

• Memikirkan apa yang mereka 
ketahui tentang apa yang 
mereka baca.

• Melihat judul dan gambar 
untuk memprediksi apa yang 
akan mereka baca. 

• Menentukan tujuan 
membaca.

• Mulai membaca tanpa 
memikirkan topiknya dan apa 
yang mereka ketahui atau 
menggunakan informasi yang 
salah. 

• Tidak menentukan tujuan 
membaca.

• Tidak memiliki minat dan 
motivasi.

Karakteristik Pembaca yang Baik
dan yang Lemah

Selagi atau Sewaktu Membaca

16

Pembaca yang Baik Pembaca yang Lemah
 Memonitor cara mereka 

membaca dan mengetahui 
ketika tidak memahami yang 
dibacanya. 

 Menggunakan strategi untuk 
membantu pemahaman. 

 Menggunakan strategi untuk 
memahami kata baru. 

 Menggunakan struktur teks 
(elemen cerita, hubungan sebab 
akibat).

 Membaca tanpa berhenti atau 
memikirkan apa sedang yang 
dibaca. 

 Menebak kata berdasarkan konteks, 
bukan melakukan men-decode,
mengulang kata yang pernah 
dibaca. 

 Tidak membaca dengan lancar. 
 Kurang atau tidak menggunakan 

strategi; atau menggunakan strategi 
yang salah. 

 Tidak memahami struktur teks yang 
berbeda. 

 Kesulitan membuat kesimpulan. 

Karakteristik Pembaca yang Baik
dan yang Lemah

Setelah Membaca

17

Pembaca yang Baik Pembaca yang Lemah

 Dapat merangkum apa yang 
dibaca.

 Dapat menarik simpulan. 

 Tidak dapat merangkum, akan 
menceritakan semua isi 
bacaan.

 Kesulitan mengidentifikasi ide 
utama atau detailnya. 

Karakteristik dari Penulis yang Baik 
dan yang Lemah

Sebelum Menulis

Penulis yang Baik Penulis yang Lemah

• Memilih suatu topik yang mereka 
SUKAI

• Brainstorm (curah pendapat) ide-ide
• Merencanakan tulisan mereka

*Tidak melakukan langkah-langkah ini

Selagi atau Sewaktu Menulis

Penulis yang Baik Penulis yang Lemah

• Dengan cepat menghasilkan satu 
draft awal

• Mengetahui banyaknya waktu yang 
dibutuhkan untuk merevisi, termasuk 
pemilihan kata dan tata bahasa

• Menulis suatu draft awal, 
mendaftarkan ide-ide yang muncul

• Menggunakan cukup banyak waktu 
untuk pemilihan kata dan tata 
bahasa

18
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Karakteristik dari Penulis yang Baik 
dan yang Lemah

Setelah Menulis (Draft Awal/Pertama)

Penulis yang Baik Penulis yang Lemah

• Memperbaiki draft awal, penulis mengedit

• Melihat secara kritis ide-ide/tema utama,

• Mengatur ulang ide-ide/paragraf

• Menulis ulang paragraf/kalimat-kalimat, 
menggunakan kata-kata yang lebih menarik

• Memperbaiki struktur kalimat (misalnya,

• Memperbaiki tata Bahasa dan ejaan yang 
salah

• Menunjukkan hasil kerja mereka kepada 
orang lain (audience) dan menerima 
feedback dan menulis ulang

Melihat pada draft 
awal/pertama (dan satu-
satunya) untuk 
memastikan tidak 
terdapat kesalahan dalam 
pengejaan.

19

Literasi di Kelas Awal: 
Pengetahuan, Keterampilan, dan Strategi Guru

• Mengetahui 5 komponen membaca.
• Memahami pendekatan-pendekatan utama dalam 

membaca: keseluruhan ke bagian (whole to part) dan 
bagian ke keseluruhan (part to whole).

• Memahami tahapan perkembangan membaca/menulis

• Mengetahui bagaimana menilai kemajuan siswa dan 
menggunakan informasi tersebut untuk merencanakan, 
mengorganisasi, dan mengurutkan pengajaran

• Memahami dan dapat menggunakan materi utama (primary 
materials)

20

Pendekatan Pengajaran Membaca

•Whole to Part
•Part to Whole

21

Keseluruhan ke Bagian
(Whole to Part)

• Siswa belajar membaca dan menulis dalam konteks yang otentik.

• Pembelajaran membaca bergerak dari keseluruhan ke bagian
(whole to part).

• Menggunakan bahasa lisan sebagai konteks membaca dan
mengeja.

• Para siswa merupakan sumber pengetahuan dan memiliki
keterampilan membaca dan menulis; guru membimbing para siswa.

• Siswa membaca dan membaca ulang Buku Besar (Big Book) dan
buku cerita lainnya bersama-sama dengan guru dan secara
individu.

• Pembelajaran membaca kata dan mengeja hanya diberikan
‘sewaktu diperlukan', berdasarkan pada kesalahan membaca yang 
siswa buat.

22

Bagian ke Keseluruhan
(Part to Whole)

• Cara yang terstruktur dan sistematis untuk mengajarkan keterampilan 
dan strategi yang diperlukan untuk membaca dan menulis; terdapat 
suatu perkembangan yang logis

• Guru memberikan instruksi yang bergerak dari bagian ke
keseluruhan (part to whole)

• Guru memberikan dukungan (perancah/scaffolds) untuk membimbing 
siswa melalui proses pembelajaran; dukungan ini secara bertahap 
dikurangi sebagaimana siswa menjadi lebih mahir dalam 
menggunakan keterampilan atau strategi tersebut secara mandiri

• Guru memodelkan kemudian mempraktikkan bersama dengan siswa 
sebelum mereka diharapkan menggunakan keterampilan atau strategi 
tersebut secara mandiri (Saya Lakukan, Anda Lakukan, Kami 
Lakukan)

• Memecah/membagi keterampilan dan strategi yang kompleks menjadi 
unit-unit instruksional/pengajaran yang lebih kecil 23

Pengajaran Membaca Kata: 
Pendekatan yang Mana?

Pembaca akan lebih kuat dari siswa yang tidak
mendapatkan pelajaran membaca kata. Namun,
pengajaran eksplisit sistematis adalah pengajaran
yang paling efektif, khususnya bagi siswa berisiko
tinggi dan siswa yang masih sulit membaca.

• Adams, 1990; NELP, 2008; Report of the National Reading Panel, 2000;
Shannahan & Lonigan, 2013

24
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Pendekatan yang Seimbang
•Pendekatan yang seimbang menggunakan kedua 
pendekatan tersebut:
• Keseluruhan ke Bagian (Whole to Part): memberikan 
kesempatan pada para siswa untuk dapat 
menggunakan keterampilan yang mereka miliki untuk 
membaca teks yang mereka sukai.

• Bagian ke Keseluruhan (Part to Whole): mengajarkan
keterampilan-keterampilan dan strategi-strategi dasar

•Sebagai guru, kita ingin semua anak menerima 
pengajaran yang diperlukan untuk dapat: 

• Memperoleh keterampilan, strategi, dan pengetahuan 
untuk dapat membaca dengan lancar, sebagai 
kegemaran, dan untuk mempelajari informasi baru. 25

Pendekatan yang Seimbang
• Pengajaran yang Sistematik: Strategi Keterampilan

• Kesadaran Fonologi dan Phonics
• Kosakata
• Kelancaran/Kefasihan
• Strategi-Strategi Pemahaman

• Membaca yang Terhubung
• Membaca Nyaring (Read Aloud)
• Membaca Terbimbing (Guided Reading)
• Membaca dengan Teman/Mitra (Partner Reading)

• Membaca Mandiri
• Teks-Teks yang Menarik dan Memotivasi
• Cerita-Cerita yang autentik/Nyata yang Berhubungan dengan 

Kehidupan para Siswa 26

Pengajaran yang Seimbang: Ringkasan

Pembaca yang lancar akan menjadi pembaca
yang lebih baik daripada pembaca yang tidak
memiliki keterampilan dan strategi dasar. Namun,
pembelajaran membaca dengan pendekatan part
to whole paling efektif, terutama untuk siswa yang
mengalami kesulitan membaca dan yang
berkebutuhan khusus.

Adams, 1990

27

Strategi-Strategi Instuksional untuk 
Mengajarkan Menulis

• Dalam model perkembangan, menulis diperkenalkan secara
bertahap; dimulai dengan bantuan yang banyak/maksimal dari
guru:

28

Bantuan 
maksimal

Beberapa 
bantuan 

Bantuan 
minimal/ 
Tanpa Bantuan

Mencont
oh‐kan 
menulis

Menulis   
Bersama

Menulis 
Interaktif

Menulis  
Terbimbing

Menulis 
Mandiri

Pertanyaan‐Pertanyaan Tinjauan

• Mengapa anak-anak perlu untuk mempelajari 
keterampilan membaca dan menulis sejak duduk di 
bangku sekolah dasar kelas awal?
• Gunakan temuan-temuan penelitian yang disajikan 

dalam modul ini
• Sebutkan dua metode dasar yang digunakan untuk 

mengajarkan membaca.
• Jelaskan perbedaan dari kedua metode tersebut

• Mengapa membaca dan menulis dianggap sebagai 
dasar untuk membaca guna mempelajari informasi 
bidang studi/mata pelajaran?

29



PONDASI DASAR MEMBACA DAN MENULIS: 
BAHASA LISAN DAN PEMAHAMAN MENYIMAK



2

UNIT 2

2.

TUJUAN AKHIR PEMBELAJARAN 2.3
GAMBARAN UMUM 2.3
BAHAN-BAHAN 2.3
SEKILAS – ILUSTRASI PERKULIAHAN 2.5
UNIT 2: BAHASA LISAN & PEMAHAMAN MENYIMAK 2.6
ILUSTRASI PERKULIAHAN 2.6
Apa Itu dan Apa Pentingnya Bahasa Lisan dan Pemahaman Menyimak Waktu 30 menit 2.6
Teori-Teori Pemerolehan Bahasa dan Tahap-Tahap Perkembangan Bahasa; Koneksi 
Bahasa/Literasi 30 menit

2.9

Pengajaran Bahasa Lisan dan Pemahaman Menyimak 60 menit 2.11
Asesmen Keterampilan-Keterampilan Bahasa Lisan dan Menyimak 20 menit 2.13
FOTOKOPI 2.15
FOTOKOPI 1: Perkembangan Bahasa Lisan pada Masa Awal Anak 2.15
FOTOKOPI 2: Karakteristik-Karakteristik suatu Kelas yang Kaya akan Bahasa 2.16
FOTOKOPI 3: Strategi-Strategi Pemahaman Menyimak 2.16
FOTOKOPI 4:  Kegiatan-Kegiatan Bahasa Lisan 2.16
FOTOKOPI 5: Pelajaran Membaca Nyaring 2.18
FOTOKOPI 6: Jenis-Jenis Asesmen 2.21
FOTOKOPI 7: Rubrik Asesmen Bahasa Lisan 2.22
FOTOKOPI 8: Rubrik Asesmen Pemahaman Menyimak 2.23
RINGKASAN PENELITIAN 2.24
APA ITU BAHASA LISAN DAN PEMAHAMAN MENYIMAK? 2.24
MENGAPA BAHASA LISAN DAN PEMAHAMAN MENYIMAK PENTING? 2.25
A. Teori Pemerolahan Bahasa Behavioristik 2.25
B. Teori Pemerolehan Bahasa Mentalis 2.26
C. Teori Pemerolehan Bahasa Kognitif 2.26
STRATEGI-STRATEGI BERBASIS HASIL PENELITIAN UNTUK MENGAJARKAN 
BAHASA LISAN DAN PEMAHAMAN MENYIMAK

2.28

BAGAIMANA KITA MENILAI KETERAMPILAN BAHASA LISAN DAN KETERAMPILAN 
PEMAHAMAN MENYIMAK?

2.31

BIBLIOGRAFI 2.32
VIDEOGRAFI BERANOTASI 2.33
GLOSARIUM 2.34

DAFTAR ISI



3

UNIT 2

2.

UNIT 2
PONDASI DASAR MEMBACA DAN MENULIS: 
BAHASA LISAN DAN PEMAHAMAN MENYIMAK

TUJUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Mahasiswa calon guru akan mampu untuk:
1. Mendifinisikan bahasa lisan dan pemahaman 

menyimak serta pentinya bahasa lisan dan 
pemahaman menyimak dalam perkembangan 
literasi anak-anak; 

2. Mendiskripsikan jenis-jenis bahasa lisan; 
3. Menjelaskan bagaimana anak-anak kecil 

memperoleh keterampilan-keterampilan 
bahasa lisan dan pemahaman membaca;

4. Menjelaskan praktik-praktik pengajaran yang 
mendukung perkembangan keterampilan-
keterampilan bahasa lisan dan pemahaman 
menyimak; 

5. Menilai strategi-strategi untuk mengases/
menilai keterampilan-keterampilan bahasa 
lisan dan pemahaman menyimak.

GAMBARAN UMUM

Siswa perlu menguasai keterampilan-keterampilan 
yang diperlukan untuk belajar membaca, menulis, 
berbicara, dan menyimak/mendengarkan yang 
diperlukan dalam sekolah dan kehidupan. Bahasa 
lisan dan pemahaman mendengar merupakan 
keterampilan-keterampilan dasar. Kekurangan 
keterampilan bahasa lisan dan menyimak 
dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk 
menyampaikan ide-ide dan dapat menyebabkan 
kesalahpahaman.

Pengetahuan seorang siswa tentang struktur 
bahasa ibu pertama kali dipelajari melalui 
mendengarkan dan berbicara bahasa tersebut. 
Untuk terus mengembangkan bahasa lisan, 
kosakata, dan keterampilan menyimak, guru perlu 
untuk memberikan pengajaran sepanjang tahun-
tahun di sekolah. Keterampilan-keterampilan 
ini merupakan media yang mengandung makna. 
Kemampuan untuk mengerti dan mendiskusikan 
apa yang didengar dana pa yang dikatakan adalah 

penting untuk mempelajari keterampilan-
keterampilan literasi dan informasi bidang konten.

Pertanyaan-pertanyaan penting adalah:
•	 Apa itu bahasa lisan dan pemahaman 

menyimak serta bagaimana bahasa lisan dan 
pemahaman menyimak berkontribusi terhadap 
perkembangan keterampilan membaca dan 
menulis?

•	 Apa yang dapat guru lakukan di dalam ruangan 
kelas untuk meningkatkan keterampilan-
keterampilan bahasa lisan dan pemahaman 
menyimak anak-anak?

BAHAN-BAHAN 

SLIDE-SLIDE POWER POIN
•	 Slide-slide Power Point – Bahasa Lisan dan 

Pemahaman Menyimak

VIDEO-VIDEO:

SLIDE 3: 
https://www.youtube.com/
watch?v=lWDDnFSXEUI
Guru mengajarkan suaru pelajaran sains di kelas 4

SLIDE 20:
https://www.youtube.com/watch?v=Il12j16C-iw
Bayi meniru bunyi-bunyi. 

https://www.youtube.com/
watch?v=Kb4C0OpUGw8
Anak belajar mengucapkan fomen-fonem.

https://www.youtube.com/watch?v=N03oRdta5cw
Anak berpidato (8 menit).

SLIDE 37
https://www.youtube.com/watch?v=CiUxa8RxwPQ
Membaca dengan nyaring menggunakan buku 
besar.
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https://www.youtube.com/watch?v=ChFcjkfMtck
Membaca nyaring berfokus pada pengajaran kosakata kunci.

SLIDE 40:
https://www.youtube.com/watch?v=omk4oCxqb-4
Pelajaran sains kelas 4.

SLIDE 41: 
https://www.youtube.com/watch?v=CiUxa8RxwPQ
Membaca nyaring (sama dengan slide 37).

FOTOKOPI- FOTOKOPI
Fotokopi 1: Perkembangan Bahsa Lisan pada Usia Dini
Fotokopi 2: Karakteristik-Karakteristik dari Kelas-Kelas yang Mendukung Keterampilan Bahasa Lisan
Fotokopi 3: Strategi-Strategi Pengajaran: Pemahaman Menyimak
Fotokopi 4: Strategi-Strategi Pengajaran: Bahasa Lisan
Fotokopi 5: Membaca Nyaring
Fotokopi 6: Jenis-Jenis Asesmen/Penilaian Bahasa
Fotokopi 7: Rubrik Asesmen/Penilalian: Bahsa Lisan
Fotokopi 8: Rubrik Asesmen/Penilalian: Pemahaman Menyimak.
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SEKILAS – ILUSTRASI PERKULIAHAN

1. Pengantar/Tinjauan Luas: 
Apa Itu Bahasa Lisan dan 
Pemahaman Menyimak 
dan Mengapa Bahasa 
Lisan dan Pemahaman 
Menyimak Itu Penting 
Dalam Perkembangan 
Keterampilan Membaca 
dan Menulis?

Kegiaran 1: Analisis Video dan Diskusi

Siswa menonton sebuah video guna menilai contoh-contoh 
dari kedua keterampilan tersebut dan menhawab pertanyaan-
pertanyaan pengarah.

Kegiatan 2: Perkuliah mini tentang pentingnya kedua keterampilan. 
Bahasa lisan dan pemahaman menyimak didefinisikan. Komponen-
komponen bahasa lisan diidentifikasi. Pentingnya komponen-
komponen tersebut dijelaskan.

2. Teori-Teori Pemerolehan 
dan Tahap-Tahap 
Perkembangan Bahasa: 
Hubungan Bahasa/Literasi 

Kegiatan 3: Perkuliahan mini dan diskusi. Tiga teori terkait 
bagaimana anak-anak memperoleh keterampilan-keterampilan 
bahasa dipresentasikan.

Kegiatan 4: Analisis Video dan Diskusi. Siswa menganalisa 
sebuah seri video anak-anak pada usia-usia yang berbeda. Siswa 
mengidentifikasi tahap perkembangan bahasa untuk tiap anak.

Kegiatan 5: Ceramah/perkulihan mini dan diskusi. Hasil 
penelitian dipresentasikan, terkait perbedaan-perbedaan dalam 
perkembangan bahasa dan hubungannya dengan perkembangan 
literasi (misalnya, kefasihan, kosakata). Siswa mendiskusikan 
implikasi instruksi/pengajaran dan kegiatan dalam kelas.

3. Strategi-Strategi/ Kegiatan-
Kegiatan Pengajaran untuk 
Mengembangkan Bahasa 
Lisan dan Pemahaman 
Menyimak

Kegiatan 6: Ceramah/perkulihan mini dan diskusi. Siswa menilai 
peranan guru, prinsip-prinsip perencanaan pengajaran, dan 
kegiatan-kegiaran kelas yang mengembangkan keterampilan-
keterampilan bahasa lisan dan menyimak/mendegar.

Kegiatan 7: Mengembangkan suatu pelajaran membaca nyaring. 
Arahan/petunjuk dipresentasikan untuk mengembangkan suatu 
pelajaran membaca nyaring. Dua video yang menunjukkan dua 
jenis pelajaran membaca nyaring ditonton; secara umum dan 
pelajaran yang berfokus pada kosakata. Siswa bekerja dalam 
kelompok-kelompok kecil untuk mengembangkan suatu pelajaran 
membaca nyaring. 

4. Asesmen/Penilaian Bahasa 
Lisan dan Pemahaman 
Menyimak

Kegiatan 8: Perkulihan/ceramah mini dan diskusi.

Siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk menilai dan 
mendiskusikan cara-cara yang berbeda untuk mengases/menilai 
keterampilan-keterampilan bahasa lisan dan menyimak.

Kegiatan 9: Menggunakan rubric, siswa menonton satu video dan 
menilai keterampilan-keterampilan. Ada terdapat dua video dan 
dua rubric yang berbeda; satu berfokus pada bahasa lisan, dan yang 
satunya lagi berfokus pada keterampilan menyimak.

5. Refleksi dan Evaluasi

Mahasiswa calon guru melihat kembali pertanyaan-pertanyaan 
yang didaftar pada awal dari modul ini. Mereka memberikan 
reflaksi dan respon disertai contoh-contoh. Mahasiswa calon guru 
mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa.
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UNIT 2: 
BAHASA LISAN & PEMAHAMAN MENYIMAK

Kegiatan sebelum menonton (slide 3): Sebelum 
menunjukkan video, kelompokkan mahasiswa 
calon guru dalam kelompok-kelompok kecila 
dan beritahukan mereka untuk berfokus pada 
mengumpulkan informasi untuk pertanyaan-
pertanyaan dalam SLIDE 3:
•	 Kegiatan-kegiatan apa yang sedang dilakukan 

para siswa?
•	 Kegiatan-kegiatan apa yang membutuhkan 

keterampilan-keterampilan dalam bahasa lisan 
dan pemahaman menyimak?

•	 Kegiatan-kegiatan yang mana yang mendukung 
perkembangan:
o Bahasa Lisan
o Pemahaman Menyimak/Mendengar

Tonton: https://www.youtube.com/
watch?v=lWDDnFSXEUI
Pelajaran Sains Kelas 4

Diskusi Setelah Menonton - Berikan 
waktu 5 menit pada anggota kelompok untuk 
mendiskusikan pengamatan mereka dengan 
anggota kelompok mereka. Lalu, minta seluruh 
kelas mendiskusikan dan membandingkan respon-
respon mereka untuk tiap pertanyaan dari tiga 
pertanyaan yang ada.

Anda mungkin perlu mengakhiri aktifitas ini 
dengan memberitahukan pada siswa bahwa sesi 
berikutnya akan mendefinisikan dan memberikan 
contoh-contoh dari kedua keterampilan ini.

Kagiatan 2: Ceramah/perkuliahan mini 
mengenai pentingnya keterampilan-
keterampilan bahasa lisan dan menyimak 
10 menit

SLIDE 4: Pertanyaan-pertanyaan pengarah 
didaftar untuk sesi ini. Anda mungkin perlu untuk 
menyampaikan pada siswa bahwa, pada akhir 
dari sesi ini, jawaban-jawaban untuk pertanyaan-
pertanyaan ini akan didiskusikan. Anda mungkin 
perlu membagi pertanyaan-pertanyaan pada 
kelompok-kelompok, atau minta siswa menulis 
pertanyaan-pertanyaan tersebut pada buku latihan 
mereka.

ILUSTRASI PERKULIAHAN

PENGANTAR

Apa Itu dan Apa Pentingnya Bahasa Lisan dan 
Pemahaman Menyimak 
Waktu 30 menit

Sambut mahasiswa calon guru dalam mata kuliah 
ini. Jelaskan bahwa minggu kemarin, fokusnya 
ialah pada pengantar dari mata kuliah ini. Isinya 
memberikan informasi mengenai pengajaran 
literasi dan 5 komponen membaca dan menulis. 
Modul 1 memberikan suatu tinjauan luas dari 
topik-topik literasi yang tersisa.

Minggu ini, siswa akan melihat dengan lebih dekat 
pada keterampilan-keterampilan bahasa lisan dan 
pemahaman menyimak. Kedua keterampilan ini 
merupakan fondasi dari komunikasi, kita harus 
dapat berbicara agar orang lain dapat mengerti 
dan kita harus dapat mendengar/menyimak dan 
mengerti apa yang orang lain katakan. Kedua 
keterampilan ini dibutuhkan untuk belajar 
membaca dan menulis, dan untuk membaca dan 
menulis untuk mempelajari informasi bidang 
konten.

SLIDE 2: Menampilkan hasil pembelajaran yang 
diharapkan dari pelajaran ini

SLIDE 3: 
Kegiatan 1: Analisis video dan diskusi (10 
menit) 

Suatu cara interaktif untuk memperkenalkan 
mahasiswa calon guru pada peranan bahasa lisan 
dan pemahaman menyimak ialah menonton 
sebuah video para siswa yang menyelesaikan 
kegiatan-kegiatan dalam kelas. Catatan: video ini 
panjangnya 8 menit dan video ini menunjukkan 
suatu pelajaran sains pada kelas 4. Anda mungkin 
perlu menontonnya lebih dulu dan memilih satu 
bagian berdurasi 2-3 menit yang sangat tepat 
mendemonstrasikan keterampilan-keterampilan 
bahasa lisan dan menyimak/mendengar.
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SLIDE 5-11 Keterampilan-Keterampilan 
Bahasa Lisan 

SLIDE 5: Anak-anak kecil mendengar bunyi-
bunyi dari bahasa sejak awal dalam kehidupan 
mereka. Mereka mulai mengucapkan bunyi-bunyi 
(bubbling) dan belajar untuk menempatkan 
bunyi-bunyi tersebut untuk berkomunikasi. 
Anak-anak kecil dapat menggunakan kata-kata 
untuk mengekspresikan kebutuhan (meminta 
makanan), perasaan (berkata tidak), dan untuk 
berinteraksi dengan orang-orang sekitar mereka. 
Semakin anak-anak mendengar bahasa mereka 
dan berinteraksi dengan orang lain, semakin baik 
mereka siap siap untuk belajar membaca dan 
menulis. 

SLIDE 6: Agar dapat berkomunikasi dengan 
efektif, siswa perlu untuk mampu menggunakan 
keterampilan-keterampilan bahasa. Siswa perlu 
mengetahui banyak kata, dan mereka harus juga 
mengetahui arti dari kata-kata tersebut. Melalui 
mendengar/menyimak dan berbicara, anak-anak 
kecil belajar bunyi-bunyi dari bahasa dan struktur 
bahasa. Mereka mulai mengatakan kata-kata dan 
kemudian kalimat-kalimat.

SLIDE 7: Keterampilan-keterampilan bahasa lisan 
digunakan sewaktu berbicara dan mendengar/
menyimak. Slide ini berlanjut pada definisi bahasa 
lisan.

SLIDE 8: Sewaktu kita berbicara kita 
menggunakan pengetahuan bahasa kita. Akan 
tetapi, kita tidak sedang berkomunikasi kecuali 
Jika si pendengar mampu untuk mendengar dan 
mengerti apa yang dikatakan.

SLIDE 9: Komponen-komponen dasar dari bahasa 
lisan ialah:
Fonologi sistem bunyi, unit-unit dari bunyi 

dalam suatu bahasa; bunyi-bunyi yang 
dibuat oleh huruf-huruf

Morfologi bagaimana bagian-bagian kata 
dikombinasikan untuk membuat kata-
kata

Sintaks dalam sebuah bahasa, bagaimana kata-
kata dikombinasikan untuk membuat 
kalimat-kalimat

Semantiks Kata-kata dan artinya

Pragmatiks Sistem sosial untuk menggunakan 
bahasa; bagaimana kita menggunakan 
kata-kata untuk berkomunikasi

Informasi berikut ini memberikan contoh-contoh 
dari komponen-komponen tersebut, Anda 
mungkin perlu untuk memasukkan contoh-contoh 
Anda sendiri:

Fonologi: unit-unit dari bunyi dalam suatu 
bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa 
sukukata (misalnya, erti = er + ti). Anak-anak 
kecil mendengar bunyi-bunyi /e/ /r/ +/t/ /i/ 
dan mengkombinasikan suku-suku kata untuk 
mengucapkan kata erti.

Morfologi: bagaimana bagian-bagian kata 
dikombinasikan untuk membentuk kata-
kata. Contohnya, bunyi-bunyi /e/ /r/ +/t/ /i/ 
dikombinasikan untuk mengucapkan kata arti. 
Dan, meng dapat ditambahkan untuk membuat 
kata mengerti

Morfem: ialah unit terkecil yang mengandung 
makna dari sebuah kata, jadi erti memiliki satu 
morfem dan mengerti memiliki dua morfem 

Sintaks: bagaimana kata-kata disusun bersama 
untuk membuat suatu kalimat. 

Semantiks: kata-kata dan artinya. Seorang siswa 
mungkin saja dapat membaca kata “mengerti”, 
tetapi Jika ia tidak mengerti arti dari kata tersebut, 
sulit untuk mengerti kalimat tersebut.

Pragmatiks: bagaimana kita menggunakan kata-
kata untuk berkomunikasi. faktor-faktor sosial/
budaya dari suatu tempat merupakan bagian dari 
bagaimana kita berkomunikasi. 

Informasi tambahan terdapat dalam ringkasan 
penelitian.
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SLIDE 10: Siswa yang kuat dalam keterampilan-
keterampilan bahasa lisan lebih besar 
kemungkinannya untuk berhasil dalam belajar 
membaca dan menulis. Pengetahuan bunyi-
bunyi (kesadaran fonologi didiskusikan dalam 
perkuliahan 3) dan pengetahuan bagaimana kata-
kata dikombinasikan untuk membuat kalimat-
kalimat yang mendukung pembelajaran membaca 
dan menulis.

Siswa yang mengetahui dan dapat menggunakan 
(a) bunyi-bunyi bahasa, (b) bagaimana kata-kata 
diatur untuk membentuk kalimat-kalimat, dan 
(c) banyak kata, mampu untuk membaca dengan 
lancar dan memahami apa yang dibaca. Siswa 
akan perlu untuk terus membangun kosakata dan 
pengetahuan kata mereka di semua tingkatan 
kelas.

Anda mungkin perlu untuk membahas lagi bahwa 
anak-anak biasanya mendengar/mengatakan 
sebuah kata, lalu membaca kata tersebut, 
kemudian menggunakannya sewaktu menulis. 
Juga bahas bahwa, sebagaimana siswa bergerak 
ke kelas yang lebih tinggi di sekolah, kosakata 
merupakan komponen membaca yang terpenting. 
Pengetahuan kosakata menentukan keberhasilan 
dalam membaca informasi bidang konten dan 
dalam menulis mengenai apa yang telah mereka 
pelajari.

Pada titik ini, Anda mungkin perlu membuat suatu 
diskusi kelas mengenai komponen-komponen 
bahasa lisan dan mengapa mahasiswa calon guru 
perlu untuk mempelajari komponen-komponen 
tersebut.

SLIDE 11-12: Pemahaman Menyimak/
Mendengarkan 

SLIDE 11: (Definisi pemahaman menyimak). 
Menarik bahwa kita menggunakan lebih banyak 
waktu mendengarkan dan berbicara daripada 
membaca dan menulis.

Untuk dapat mendengar dan mengerti, siswa juga 
perlu memiliki pengetahuan mengenai topik, 
mengetahui arti dari kata-kata, dan mengingat apa 
yang didengar (ingatan jangka pendek). Informasi 
tersebut disimpan dalam otak.

Script: kita mengorganisir informasi di dalam 
otak kita melalui hubungan-hubungan. 
Pengorganisasian ini disebut skema. Contohnya: 
minta siswa untuk memberitahukan Anda hal-
hal penting mengenai Semarang. Mereka akan 
memberitahukan Anda hal-hal yang mereka 
ketahui; informasi ini telah tersimpan di dalam 
otak dengan kata Semarang. Anda mungkin perlu 
untuk menjelaskan bahwa siswa yang berbeda 
mengatakan hal-hal yang berbeda mengenai 
Semarang, berdasarkan pengetahuan latar dan 
pengalaman mereka. Keterampilan-keterampilan 
ini perlu untuk bekerja bersama-sama secara cepat 
dan lancar. 

SLIDE 12: Informasi kunci ialah bahwa 
pemahaman menyimak merupakan suatu 
keterampilan yang digunakan sepanjang 
kehidupan. Tekankan bahwa berbicara merupakan 
suatu komunikasi sewaktu si pendengar 
memahami apa yang dikatakan.

CATATAN: pada titik ini, Anda mungkin juga perlu 
untuk kembali melihat pertanyaan-pertanyaan 
yang diberikan pada awal sesi ini dan berdiskusi. 
Kemungkinannya ialah berpasangan/berbagi, 
diskusi kelompok/berbagi, carousel (para siswa 
bekerja dalam kelompok-kelompok untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan, tiap pertanyaan ditulis 
pada suatu kertas besar dan dipajang. Kelompok-
kelompok secara berkeliling bergilir menulis 
jawaban-jawaban mereka. Lalu kelompok-kelompok 
tersebut berkeliling/bergilir lagi untuk melihat 
semua jawaban).
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Teori-Teori Pemerolehan Bahasa dan Tahap-
Tahap Perkembangan Bahasa; Koneksi 
Bahasa/Literasi 30 menit

SLIDE 13: Pertanyaan-pertanyaan penuntun, 
suatu advanced organizer untuk membantu 
para siswa mengetahui apa fokus dari sesi ini. 
Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mendukung 
suatu diskusi tentang apa yang telah dipelajari 
dalam sesi ini.

Kegiatan 3: Ceramah/Perkuliahan Mini 
mengenai Teori-Teori Pemerolehan Bahasa 
10 menit

SLIDE 14: (mengidentifikasi teori-teori 
bagaimana anak-anak belajar dan menggunakan 
bahasa)

SLIDES 15-17 Memberikan informasi mengenai 
tiga teori dasar

SLIDE 15: Behavioral: bahasa dibentuk oleh 
interaksi anak dengan orang lain. Sewaktu seorang 
anak berbicara, respon dari orang lainlah yang 
menolong si anak dalam mengembangkan bahasa. 
Jika responnya positif dan aksi-aksi dari orang lain 
merefleksikan apa yang si anak katakan, ia akan 
lebih mungkin menggunakan bahasa tersebut 
lagi (misalnya, berikan saya air). Akan tetapi, Jika 
responnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan 
si anak (misalnya, diberikan sesuatu yang lain), 
tidak ada respon, atau respinnya negative; kurang 
kemungkinan si anak untuk mengatakan hal yang 
sama lagi.

SLIDE 16: Mentalist: belajar bahasa bukan 
merupakan suatu hasil dari respon-respon, anak 
terlahir dengan kemampuan untuk berbicara. 
Potensi mereka untuk mengerti dan menggunakan 
bahasa berkembang sejalan dengan mereka 
tumbuh dewasa. Anak-anak dilahirkan mampu 
untuk membedakan bunyi-bunyi bahasa 
mareka dari bunyi-bunyi bahasa-bahasa lainnya. 
Kemampuan untuk mengenali dan menggunakan 
bunyi-bunyi ini merupakan suatu proses 
perkembangan.

SLIDE 17: Cognitive: berfokus pada bagaimana 
otak menerima, mengorganisir, dan menggunakan 
informasi. Teori ini juga mengusulkan bahwa 
otak mengorganisir informasi dengan hubungan-

hubungan. Cara informasi diorganisir disebut 
skema (schema). Penggunakan grafis organiser 
dapat membantu para siswa untuk melihat 
hubungan-hubungan dan membangun skema.

Kegiatan 4: Analisis Video dan Diskusi (Slide 
18-20) 10 menit

SLIDE 18: Kegiatan Sebelum Menonton: 

 Sebelum menonton video, diskusikan tahap-tahap 
menggunakan Fotokopi 1: Tinjauan luas dari tahap-
tahap perkembangan dari perkembangan bahasa.

Fase 1 disebut juga penemu; bayi-bayi 
mendengarkan bahasa dan menggunakan tebakan 
dalam respon terhadap kebutuhan-kebutuhan 
fisik. 

Fase 2: Pengkomunikasi: berinteraksi untuk 
alasan-alasan sosial, menggunakan gerak-gerik dan 
bunyi

Fase 3: Pengguna kata-kata pertama; mereka 
dapat memiliki percakapan pendek dan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dan menjawab pertanyaan-
pertanyaan dari orang dewasa (misalnya, apakan 
kamu memecahkan itu? Apakah kamu lapar?)

Fase 4: Pengkombinasi, dapat mengkombinasi 
kata-kata menjadi kalimat-kalimat (misalnya, saya 
lapar)

Fase 5: Kalimat-kalimat pertama; menggunakan 
kalimat-kalimat dan kata-kata untuk 
mengekspresikan perasaan, meminta alasan; 
mulai menggunakan tata bahasa yang benar dalam 
kalimat.

Fase 6: Kalimat-kalimat tingkat lanjut; dapat 
menggunakan kalimat-kalimat kompleks yang 
panjang; dapat membuat terlibat percakapan yang 
panjang; dapat menceritakan cerita mereka.

SLIDES 19: Menonton
Catatan: tidak semua link merupakan link yang 
awalnya dicantumkan, karena beberapa link tidak 
lagi tersedia. Anda mungkin perlu untuk mengecek 
link-link yang sekarang ada atau mencari video-
video lalinnya untuk digunakan dalam sesi ini. 
Contohnya, sebuah video tentang seorang anak 
berusia 3-5 tahun diperlukan untuk menunjukkan 
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interaksi verbal antara anak-anak dan orang 
dewasa, dari lahir hingga berusia 3 tahun 11 bulan.

Hasil temuan mengindikasikan bahwa terdapat 
perbedaan di rumah-rumah tersebut, berdasarkan 
status sosial ekonomi, baik dalam kata-kata yang 
didengar dan dalam kata-kata yang diucapkan 
oleh anak. Anak-anak yang mendengar dan 
mengucapkan sedikit kata mengetahui sekitar 500 
kata pada usia 3 tahun. Sebaliknya, anak-anak yang 
mendengarkan dan mengucapkan banyak kata, 
mengetahui sekirat 1200 kata pada usia tiga tahun.

Catatan: asesmen yang dilakukan di Indonesia 
juga mengidikasikan kesenjangan dalam tingkat 
membaca anak, sebagian karena tingkat sosial 
ekonomi dan di mana anak-anak tersebut tinggal; 
daerah perkotaan vs daerah-daerah dengan 
sumber-sumber yang terbatas. Anda mungkin 
perlu untuk mendiskusikan bagaimana anak-anak 
masuk sekolah dengan perbedaan keterampilan-
keterampilan yang dimiliki dan implikasinya untuk 
membaca dan menulis, dan untuk pengajaran.

SLIDE 21: Berdasarkan temuan-temuan penelitian 
yang ditampilkan salam Slide 21, slide ini 
menampilkan konsekuensi-konsekuensi Jika anak-
anak kurang dalam keterampilan bahasa lisan. 
Guru yang tepat dan pengajaran yang tepat dapat 
membuat suatu perubahan.
•	 Tanpa dukungan dalam perkembangan bahasa 

lisan, para siswa akan kesulitan dan berjuang 
sewaktu.

SLIDE 22: Peranan bahasa lisan dalam 
membangun kelancaran/kefasihan dan 
pemahaman. Catatan: slide ini sekali lagi 
menekankan perlunya seorang siswa untuk terus 
membangun kosakata dan pengetahuan kata 
mereka.

SLIDE 23: Para guru sering kali memandang 
enteng pentingnya pengajaran pemahaman 
menyimak. (Slide ini membahas alasan-alasan 
mengapa siswa membutuhkan kegiatan-kegiatan 
yang membangun keterampilan-keterampilan 
pemahaman menyimak).

SLIDE 24: Sebagai pengingat: Komunisai 
merupakan suatu kegiatan dua arah antara si 

anak-anak bergerak dari bunyi-bunyi menuju kata-
kata dan kalimat-kalimat. Juga, video yang terakhir 
panjangnya 8 menit. Hanya satu bagian dari video 
yang perlu untuk ditonton.

Slide ini berisi dua pertanyaan untuk dijawab oleh 
para siswa sementara mereka menonton video. 
Slide ini juga berisi link-link untuk anak-anak 
pada usia-usia yang berbeda dan tahap-tahap 
perkembangan bahasa.

Anda dapat menggunakan slide-slide ini dengan 
cara-cara yang berbeda, tergantung ketersediaan 
waktu. Para siswa dapat menonton semuanya 
dan mencatat/berdiskusi. Jika memungkinkan, 
kelompok-kelompok dapat ditugaskan satu video 
untuk ditonton dan didiskusikan. Atau, video-
video tersebut dapat ditugaskan sebagai suatu 
kegiatan luar kelas untuk didiskusikan pada 
sesi kelas berikutnya. Ada terdapat 3 video yang 
menunjukkan tahap-tahap perkembangan bahasa 
lisan.

https://www.youtube.com/watch?v=Il12j16C-iw
Bayi meniru bunyi-bunyi 

https://www.youtube.com/
watch?v=Kb4C0OpUGw8
Anak belajar mengucapkan fonem-fonem

https://www.youtube.com/watch?v=N03oRdta5cw
Video ini berisi tentang seorang anak SD 
Anak berpidato (8 menit)

Kegiatan 5: Ceramah/Perkuliahan Mini tentang 
Temuan-Temuan Penelitian 10 menit

SLIDE 20: Slide ini membahas pentingnya anak-
anak kecil belajar keterampilan-keterampilan 
bahasa lisan berdasarkan temuan-temuan 
penelitian.

Informasi Latar Belakang: 
Hart dan Risley (1995) melaksanakan suatu studi 
jangka panjang meneliti perkembangan bahasa 
anak-anak kecil. Studi-studi juga telah dilakukan 
di negara-negara lain dan hasil temuannya sama. 
Dalam studi ini, mahasiswa-mahasiswa program 
paska sarjana mengunjungi rumah-rumah dari 
keluarga-keluarga beberapa kali dalam tiap 
bulannya. mahasiswa-mahasiswa program paska 
sarjana ini mengobservasi dan merekam interaksi-
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pembicara dan si pendengar. Penting untuk 
keduanya mengambil bagian dan mengerti apa 
yang yang sedang dikomunikasikan.

SLIDE 25: Meringkas ceramah/perkulihan mini 
dan menanpilkan pertanyaan-pertanyaan untuk 
mendukung diskusi dan refleksi.

CATATAN: Anda mungkin juga perlu untuk melihat 
kembali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 
pada awal sesi ini dan mendiskusikannya.

Pengajaran Bahasa Lisan dan Pemahaman 
Menyimak (60 menit) 

Kegiatan 6: Ceramah/Perkuliahan Mini dan 
diskusi (10 menit)

SLIDE 26: Pertanyaan-pertanyaan pengarah 
untuk sesi ini. Sesi ini fokus pada memberikan 
pengajaran keterampilan-keterampilan bahasa 
lisan dan pemahaman menyimak, baik kegiatan-
kegiatan bahasa yang spesifik dan dalam 
pengajaran membaca dan menulis.

SLIDE 27: Pentingnya kedua keterampilan ini 
dalam belajar untuk membaca dan menulis telah 
dibahas dalam sesi sebelumnya. Peranan furu ialah 
untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang 
terus-menerus membangun kedua keterampilan 
ini di tingkatan kelas-kelas di sekolah. Kegiatan-
kegiatan perlu bersifat interaktif dan menarik dan 
menggunakan aplikasi-aplikasi dunia yang ril yang 
bermakna bagi para siswa.

SLIDE 28: Ada terdapat prinsip-prinsip belajar 
yang mendasar untuk digunakan sewaktu 
mendesain dan memberikan pengajaran. 
Slide ini menyediakan suatu pengingat untuk 
mengarahkan pengajaran dengan tujuan-tujuan 
dan untuk membagikan tujuan-tujuan tersebut 
denga para siswa (misalnya, “Hari ini kita akan 
membahas beberapa kosakata baru mengenai 
gunung berapi. Ini akan membantu kalian sewaktu 
kalian membaca cerita yang ada.”). Para guru, dan 
pengajar, harus menggunakan pembelajaran yang 
menantang dan aktif.

SLIDE 29: Gunakan Fotokopi 2: Karakteristik-
karakteristik dari Suatu Kelas yang Kaya dengan 
Bahasa. Fotokopi ini mendaftar kegiatan-kegiatan 

dan strategi-strategi yang mendukung suatu kelas 
yang berpusat pada bahasa. Sewaktu membahas 
informasi ini, Anda mungkin perlu untuk meminta 
siswa untuk memberikan contoh-contoh yang 
telah mereka amati di kelas sekolah dasar.

SLIDE 30: Ada terdapat strategi-strategi umum 
yang membangun keterampilan-keterampilan 
bahasa lisan dan pemahaman menyimak.

Penting juga untuk mengajar kata-kata kosakata. 
Contohnya, ajarkan 3-10 kata yang penting dan 
perlu untuk mengerti apa yang akan dibaca 
dan dipahami, terutama materi-materi bidang 
konten. Jika para siswa kekurangan pengetahuan 
latar, merupakan tugas guru untuk mengajarkan 
pengetahun ini. Anak-anak membawa 
pengalaman-pengalaman yang berbeda terkait 
subyek tersebut dan mungkin kurang memiliki 
informasi mendasar yang diperlukan untuk 
mengerti. Beberapa anak akan lebih mahir dalam 
menggunakan kosakata daripada anak-anak yang 
lainnya.

Slide ini berisi banyak strategi-strategi dan 
kegiatan-kegiatan tambahan yang dapat digunakan 
dalam ruangan kelas. Scaffolding juga dibahas:

Scaffolding berisi:
•	 Menanyakan pertanyaan-pertanyaan sepanjang 

suatu pelajaran menyimak/mendengar untuk 
menolong siswa fokus dan membuat ringkasan.

•	 Membagi kegiatan ke dalam bagian-bagian dan 
meringkas waktu mengakhiri tiap bagian.

•	 Membantu siswa dan memberikan jawaban-
jawaban yang lebih lengkap (contohnya, 
mengatakan ulang apa yang seorang anak 
ucapkan dengan menggunakan suatu kalimat 
yang lebih panjang, menggunakan kata-kata 
sifar deskriptif, dsb.). 

•	 Menyatakan ulang sewaktu siswa tidak 
mengerti.

•	 Memberikan dukungan semangat.

CATATAN: Menggunakan tradisi-tradisi lisan 
dan cerita-cerita lisan dari budaya yang ada dan 
mengundang orang tua untuk menceritakan 
cerita-cerita ini ialah suatu cara yang efektif dalam 
melibatkan para orang tua dalam kelas dan dalam 
mendukung perkembangan bahasa anak mereka.
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Kegiatan 7: Mengembangkan suatu pelajaran 
membaca nyaring 60 menit

SLIDE 35: Terdapat strategi-strategi membaca 
yang berbeda yang dapat digunakan untuk 
membangun keterampilan-keterampilan literasi. 
Sesi berikutnya dari perkuliahan ini berfokus pada 
membaca nyaring, suatu strategi yang membangun 
bahasa lisan dan pemahaman lisan. Fotokopi 
menjelaskan bagaimana mempersiapkan dan 
menggunakan suatu pelajaran membaca nyaring.

SLIDE 36: Slide ini memperkenalkan bagaimana 
mendesign dan mengimplimentasikan suatu 
pelajaran membaca nyaring.
1. Para siswa membaca Bagian A dan B dalam 

Fotokopi 5
2. Bahas informasi ini

SLIDE 37: Memperkenalkan pelajaran 
menggunakan buku besar. Fokusnya ialah pada 
membangun keterampilan-keterampilan bahasa 
lisan dan menyimak/mendengar menggunakan 
kegiatan-kegiatan yang terdaftar pada slide.

CATATAN: slide ini dan slide berikutnya digunakan 
tanpa Handout 5. Anda mungkin perlu untuk 
menunjukkan video, atay bagian dari video sebelum 
para siswa mempersiapkan pelajaran mereka. Anda 
mungkin juga perlu untuk memberikan arahan 
tambahan (misalnya, perlu ada kegiatan-kegiatan 
untuk sebelum, selagi, dan setelah membaca). 
Anda mungkin juga perlu menugaskan ini sebagai 
pekerjaan rumah. Tiap kelompok lalu dapat 
ditugaskan satu minggu untuk mempresentasikan 
membaca nyaring mereka. Sebagai contoh: 
Tiap siswa dalam kelompok 1 ditugaskan satu 
minggu. Tiap siswa akan membawa pelajaran 

SLIDE 31: Meringkas penelitian tentang 
menggunakan banyak jenis kegiatan untuk 
membangun keterampilan-keterampilan bahasa.

SLIDE 32: Fotokopi 3: Sewaktu kita menggunakan 
kegiatan-kegiatan sebelum, selagi, dan setelah 
dalam pengajaran, kita membantu anak-anak 
membangun keterampilan-keterampilan 
menyimak mereka. (Kegiatan-kegiatan ini 
membangun “scripts” dalam otak kita, yang disebut 
skema (schema)).

Fotokopi ini mendeskripsikan kegiatan-kegiatan 
menyimak/mendengar yang dapat digunakan 
sebelum, selagi, dan pada akhir pelajaran.

SLIDE 33: Para siswa membutuhkan kesempatan-
kesempatan untuk mendengarkan alasan-alasan 
yang otentik. Anda mungkin perlu membuat 
suatu diskusi kelas yang singkat menggunakan 
pertanyaan: Kegiatan-kegiatan kelas apa yang di 
mana keterampilan-keterampilan menyimak/
mendengar dapat dipraktikkan?

SLIDE 34: Terdapat juga kegiatan-kegiatan otentik 
yang dapat guru gunakan untuk membangun 
bahasa lisan. 

Fotokopi 4: Kegiatan-Kegiatan Bahasa Lisan.
Legiatan Kelompok Kecil: 
1. Siswa berhitung dari 1-6.
2. Para siswa dikelompokkan berdasarkan nomor 

(misalnya, semua yang menyebut nomor 
satu dalam satu kelompok, atau beberapa 
kelompok, tergantung jumlah siswa dalam 
kelas) 

3. Tiap kelompok membaca nomor yang 
ditugaskan pada mereka dan membuat 
suatu kegiatan singkat 2-3 menit untuk 
mendemonstrasikan kegiatan tersebut. 

4. Satu kelompok, untuk tiap nomor, 
dipilih untuk mempresentasikan dan: 
Mengidentifikasi judul dari kegiatan tersebut 
(misalnya; memperkenalkan diri sendiri) dan 
mendemonstrasikan kegiatan tersebut.

Atau, Anda dapat meminta siswa membentuk 
6 kelompok. Tiap siswa ditugaskan satu dari 6 
penjelasan. Tiap siswa membaca kegiatan dari 
nomor yang ditugaskan dan menjelaskan kegiatan 
tersebut pada yang lainnya dalam kelompol.
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dan buku mereka. Siswa lainnya dalam kelas 
akan menjadi siswa dan mengikuti seorang yang 
sebagai “guru” untuk mendengar dan membaca 
nyaring. Ini akan menjadi suatu waktu yang baik 
untuk memodelkan beberapa dari berbagai cara 
untuk mengases perkembangan siswa. Mereka 
dapat juga menggunakan Fotokopi 3 & 4 sewaktu 
mengembangkan pelajaran.

SLIDE 36: 
Buku Besar dan Membaca Nyaring 
1. Bahas Bagian C dalam Fotokopi 5 yang 

membahas mendesign suatu pelajaran 
membaca nyaring.

SLIDE 38: Lanjutan Kegiatan

2. Jika ada waktu, nonton satu atau kedua video 
yang mendemonstrasikan suatu pelajaran 
membaca nyaring.

 https://www.youtube.com/
watch?v=CiUxa8RxwPQ

 Video ini menunjukkan suatu kegiatan 
membaca nyaring kelas besar. 

 https://www.youtube.com/
watch?v=ChFcjkfMtck

 Video ini menunjukkan suatu pelajaran Buku 
Besar yang mengajarkan pengajaran yang 
berfokus pada mengajarkan kata-kata kosakata.

3. Bagi kelas ke dalam kelompok-kelompok 
dan minta tiap kelompok memilih suatu teks 
membaca nyaring dari kurikuluk SD. 

4. Tiap kelompok menyiapkan suatu pelajaran 
membaca nyaring.

5. Pasangkan kelompok dan presentasikan 
pelajaran membaca nyaring mereka kepada 
group lainnya.

6. Refleksi kegiatan.

CATATAN: Pada titik ini, Anda mungkin perlu 
untuk melihat kembali pertanyaan-pertanyaan 
pada awal sesi ini dan diskusikan. Atau Anda 
memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut 
sebagai tugas pekerjaan rumah.

Asesmen Keterampilan-Keterampilan Bahasa 
Lisan dan Menyimak (20 menit)

Kegiatan 8: Diskusi Jenis-Jenis Asesmen 
Umum (5 menit)

SLIDE 39: Pertanyaan-pertanyaan pengarah untuk 
bagian ini. Direkomendasikan bahwa, pada akhir 
dari bagian ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut 
akan dilihat lagi dan jawaban-jawabannya akan 
dibahas.

SLIDE 40: Jenis-jenis asesmen yang dapat 
digunakan tercantum pada slide ini. Fotokopi 
6: Daftar Jenis-Jenis Asesmen Bahasa dan 
pembahasan. Ini dapat digunakan dalam 
kelompok-kelompok kecil, dengan tiap orang 
ditugaskan satu jenis. Atau, informasi tersebut 
dapat dipresentasikan kepada seluruh kelas.

Asesmen yang berkelanjutan merupakan suatu 
komponen dari suatu program bahasa dan literasi 
yang efektif. Ada terdapat manyak prosedur 
asesmen yang mudah yang dapat digunakan untuk 
membantu guru mengevaluasi perkembangan 
siswa. Informasi ini harus digunakan sewaktu 
mendesign pelajaran-pelajran dan kegiatan-
kegiatan untuk memastikan bahwa semua siswa 
membuat perkembangan.

Kegiatan 9: Praktik Mengases Keterampilan-
Keterampilan Bahasa (15 menit)

SLIDE 41: Fotokopi 7: Rubrik Bahasa Lisan 
Fotokopi ini dapat digunakan bersama video untuk 
praktik mengases bahasa lisan.

Video praktik dengan rubric. Guru-guru pra-
service mengecek perilaku bahasa lisan yang 
di-observe dalam video. Anda mungkin perlu 
menjelaskan pada siswa bahwa rubrik ini, dan 
rubrik berikutnya, digunakan sewaktu ada 
kekuatiran bahwa seorang siswa tidak membuat 
suatu kemajuan yang berarti. Asesmen-asesmen 
ini dapat memberikan informasi lebih dalam 
mengenai keterampilan siswa dan strategi-strategi 
vs asesmen-asesmen umum yang dibahas dalam 
Fotokopi.

https://www.youtube.com/watch?v=omk4oCxqb-4
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SLIDE 42: Fotokopi 8: Rubrik Pemahaman 
Menyimak
Video praktik dengan rubric untuk mengases 
keterampilan-keterampilan menyimak.

https://www.youtube.com/watch?v=CiUxa8RxwPQ
(ini adalah pelajaran membaca nyaring yang 
ditampilkan dengan slide 37).

REFLEKSI AND EVALUASI (10 MENIT)

SLIDE 43: Refleksi and Evaluasi 

Menulis cepat: Siswa diberikan 3 menit untuk 
menulis poin-poin kunci dari perkuliahan ini. 
Kemudian para siswa membagikan respon-respon 
mereka.

Anda dapat membahas bahwa ini merupakan suatu 
contoh lain dari suatu asesmen yang cepat untuk 
mengukur pembelajaran siswa.

Siswa diberikan waktu untuk mendiskusikan 
pertanyaan-pertanyaan yang tersisa.

CATATAN: Anda mungkin perlu melihat kembali 
beberapa pertanyaan-pertanyaan pengarah untuk 
merangkum dan mengakhiri sesi kelas ini.
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FOTOKOPI

FOTOKOPI 1: Perkembangan Bahasa Lisan pada Masa Awal Anak

Cara lainnya untuk menilai perkembangan bahasa lisan ialah melihat para karakteristik-karakteristik 
bahasa lisan yang siswa gunakan pada tahap-tahap perkembangan (Geneshi, 1998):

Fase 1: Penemu (Inventors) (usia 0 – 8 bulan)
Seorang bayi awalnya berkomunikasi sebagai suatu respon reflektif untuk kebutuhan-kebutuhan fisik 
mereka: menangis, tersenyum, ekspresi wajah, dan gerak-gerik. Sebagaimana waktu berlalu, si bayi akan 
menjadi lebih tertarik pada orang lain dan mulai berkomunikasi untuk mendapatkan perhatian.

Fase 2: Komunikator (Communicators) (usia 8 – 13 bulan)
Anak-anak mulai memiliki tujuan-tujuan sosial untuk berkomunikasi. Mereka berinteraksi untuk alasan-
alasan sosial dan mulai mengabungkan gerak-gerik dengan bunyi-bunyi.

Fase 3: Pengguna kata-kata pertama (Users of first words) (usia 12 – 18 bulan)
Anak-anak pada tahap ini mulai menggunakan lebih banyak kata dan gerak-gerik, hingga 50 kata dengan 
gerakan. Mereka mengembangkan kemampuan mereka untuk membuat percakapan singkat, mereka 
dapat memberikan jawaban singkat untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh orang dewasa.

Fase 4: Pengkombinasi (Combiners) (usia 18 – 24 bulan)
Dalam tahap ini, kosakata anak-anak meningkat hingga sekitar 200 kata. Mereka juga mampu untuk 
mengkombinasikan kata-kata ke dalam kalimat 1-2 kata. 

Fase 5: Kalimat-kalimat pertama (First sentences) (usia 2 – 3 tahun)
Dalam tahap ini, anak-anak mulai membuat kalimat-kalimat dan mengunakan kalimat untuk 
mengekspresikan perasaan mereka. Mereka mulai menggunakan kata-kata untuk mengerti arti dan 
tujuan; mereka menanyakan alasan (misalnya, “kenapa”). Mereka mulai menggunakan tata bahasa yang 
tepat dalam kalimat-kalimat mereka; mereka mulai menggunakan kata ganti orang, preposisi, bentuk 
jamak dan kata-kata kerja.

Fase 6: Kalimat-kalimat tingkat lanjut (Advanced Sentences) (usia 3 – 5 tahun)
Anak-anak TK telah mulai menjadi komunikator yang baik. Mereka dapat menggunakan kalimat 
kompleks yang panjang, dan dapat membuat percakapan yang lebih panjang. Mereka dapat menceritakan 
cerita mereka atau mendeskripsikan benda-benda abstrak dengan baik. Anak-anak pada tahap awal 
dari fase ini biasanya dapat menceritakan ulang kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Dan, ukuran 
kosakata mereka dapat mencapai 5.000 kata.
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FOTOKOPI 2: Karakteristik-Karakteristik suatu Kelas yang Kaya akan Bahasa

Kelas yang Berpusat pada Bahasa

Guru Siswa
•	 Menggunakan banyak kegiatan bahasa
•	 Meminta anak-anak untuk bercerita dan 

menceritakan cerita dan peristiwa
•	 Berbicara mengenai berbagai topik dan 

makna kata
•	 Menggunakan kata-kata baru dan tidak 

biasa
•	 Memberikan pertanyaan terbuka (open-

ended)
•	 Memberikan umpan balik (feedback) dalam 

kosakata, tata bahasa, dan pengucapan
•	 Mendorong bermain dengan bahasa

•	 Mengeksplorasi dan berlatih menggunakan 
bahasa

•	 Sebutkan nama dan mendiskripsikan/
menggambarkan benda dalam kelas

•	 Bertanya dan menjawab pertanyaan apa, 
siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana

•	 Mendengarkan model yang baik dari 
penggunaan bahasa

•	 Berbicara mengenai topik-topik yang 
menarik bagi mereka

FOTOKOPI 3: Strategi-Strategi Pemahaman Menyimak

Strategi-strategi pemahaman menyimak dapat diajarkan sebelum, selagi, dan setelah suatu pelajaran 
dan/atau membaca sebuah bacaam (misalnya, membaca nyaring, presentasi kelas).
•	 Kegiatan-kegiatan sebelum membaca meliputi mempelajari mengenai kosakata penting, 

mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, membuat prediksi dan melayani suatu tujuan.
•	 Strategi-strategi selagi menyimak/mendengar meliputi:

o Membaca dan membaca ulang teks beberapa kali.
o Berhenti sejenak sewaktu membaca untuk memberikan waktu bagi siswa guna memproses 

informasi.
o Selagi menyimak/mendengarkan kali pertama, semangati siswa untuk mendapatkan ide utama. 

Minta mereka untuk menyimak/mendengarkan guna mendapatkan detail-detail sewaktu cerita 
dibaca ulang.

Strategi-strategi setelah menyimak ialah: 
•	 Membahas reaksi siswa terhadap isi dari kegiatan menyimak/mendengar.
•	 Tanyakan siswa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memprofokatif.
•	 Tugaskan kegiatan-kegiatan membaca dan/atau menulis (misalnya, meringkas).
•	 Minta siswa menyelesaikan organiser grafis (Pierce, 1989).
Strategi-strategi menyimak harus memotivasi dan menarik bagi siswa. Ada hubungan timbal-balik antara 
pemahaman menyimak dan bahasa lisan, keduanya saling mendukung dan menolong membangun 
keterampilan-keterampilan literasi seorang siswa.

FOTOKOPI 4: Kegiatan-Kegiatan Bahasa Lisan 

1. Memberikan Instruksi
Memberikan instruksi, seperti bagaimana membuat sesuatu, atau arahan menuju suatu lokasi tempat, 
membutuhkan sejumlah hal. Instruksi haruslah jelas, singkat, dan tepat. Siswa yang sering berlatih 
mengikuti instruksi dapat lebih berhasil dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan demikian.

2. Bermain Peran
Siswa dapat bermain pedan dari karakter-karakter tertentu dari sebuah cerita yang telah dibaca. Melalui 
bermain peran karakter tersebut, mereka belajar bagaimana menggunakan ekspresi melalui dialog yang 
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digunakan oleh karakter itu. Dalam bermain peran, siswa bertindak dan berbicara selayaknya karakter 
tersebut. Dalam implementasinya, siswa dapat juga diberikan kesempatan untuk berimprovisasi. Siswa 
dapat menambahkan dan mengurangi dialog dalam skrip, sementara bermain sebuah peran, untuk 
menghidupkan percakapan. Tujuannya ialah untuk siswa (a) menggunakan situasi yang sebenarnya, (b) 
mempraktikkan bahasa lisan, dan (c) mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif.

3.  Bercerita/Menyampaikan Cerita
Becerita membantu siswa menjadi pembicara yang baik kreatif. Menggunakan penyampaian cerita, 
siswa dapat belajar berbicara dengan jelas dengan menggunakan intonasi yang tepat dan meningkatkan 
keterampilan menyimak. Bercerita harus dirancang dengan baik. Sebelum kegiatan ini, guru harus 
meminta siswa untuk memilih sebuah cerita yang menarik. Siswa dapat juga diminta untuk menghafal 
cerita tersebut sehingga mereka dapat lancar sewaktu menyampaikan cerita tersebut.

Siswa juga dapat diberikan suatu tema yang spesifik atau guru dapat memberikan satu kesempatan bagi 
siswa untuk berbicara dengan bebas. Ini dapat selanjutnya mengembangkan imajinasi dan kreatifitas 
untuk berkomunikasi secara lisan. Sebagai contoh, sewakty menyampaikan pengalaman-pengalaman, 
menggambar dapat digunakan sewaktu menyampaikan cerita tersebut.

4. Memperkenalkan Diri Anda 
Pada usia yang sangat muda, siswa mampu untuk memperkenalan diri mereka sendiri. Memperkenalkan 
diri mereka sendiri dapat menjadi suatu cara untuk siswa mengembangkan keterampilan-keterampilan 
bahasa lisan mereka. Mereka dapat berbicara mengenai suatu topik yang mereka ketahui dan guru 
serta para siswa lainnya (misalnya, mengenai keluarga mereka, pengalaman-pengalaman mereka, dan 
kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dsb.). Suatu presentasi memiliki tiga bagian:

•	 Permulaan
Awal dari suatu presentasi ialah bagian yang sangat penting. Si pembicara memperkenalkan topik dan 
mempersiapkan si pendengar untuk sisa dari presentasinya.

•	 Pusat/Badan
Pada pertengahan/badan presentasi, si pembicara memberikan suatu penjelasan singkat untuk 
membahas semua ide-ide utama dari presentasinya. Si pembicara harus mengekspresikan ide-ide dalam 
suatu cara yang sederhana, singkat, dan menarik.

•	 Akhir/Kesimpulan
Akhir presentasi meringkas apa yang telah dikatakan; dengan singkat menekankan poin-poin kunci 
untuk memastikan si audience telah mendengar dan mengerti poin-poin tersebut.

5. Presentasi Lisan
Mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara verbal dapat diimplementasikan oleh mahasiswa 
calon guru melalui presentasi lisan. Latihan berbicara di depan kelas yang secara sering dilakikan dapat 
membantu siswan menjadi lebih percaya diri. Sebagai contoh, bahkan siswa anak-anak pun dapat 
mempresentasikan suatu topik yang penting bagi mereka (misalnya, ulang tahun, peristiwa sosial, 
perpisahan, menyambut siswa baru, dsb.).
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FOTOKOPI 5: Pelajaran Membaca Nyaring Membaca Buku dan Membaca Bersama 
1. Membaca dan Membahas Buku
Nauman, Copple & Bredkamp (2000) menyatakan bahwa kegiatan yang terpenting, untuk membangun 
keterampilan-keterampilan yang penting untuk berhasil dalam membaca, ialah membaca nyaring 
kepada siswa. Membaca kepada siswa memberikan sukungan dalam mengembangkan keterampilan-
keterampilan bahasa dan literasi, membuat koneksi-koneksi sosial-emosional, dan dalam memberikan 
pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Melalui menyimak/mendengarkan buku yang dibaca 
dengan nyaring, para siswa:
•	 Belajar informasi mengenai orang lain: budaya-budaya lain, bahasa-bahasa, tradisi-tradisi, dan 

kebiasaan-kebiasaan, seni, musik, dsb.
•	 Belajar ide-ide mengenai dunia fisik (misalnya, matematika dan sains)
•	 Didukung dalam memperluas apa yang telah mereka ketahui
•	 Menambahkan apa yang telah diketaui mengenai topik
•	 Didukung dalam memahami bahasa: kosakata, bunyi-bunyi, struktuk bahasa
•	 Belajar struktur teks ekspositori dan naratif.

2. Penggunaan Media untuk Meningkatkan Keterampilan-Keterampilan Bahasa Lisan
Menggunakan media dalam pembelajaran bahasa merupakan suatu cara untuk mencapai keberhasilan 
dalam meningkatkan keterampilan-keterampilan bahasa lisan. Perlu dimengerti oleh para guru bahwa 
siswa akan lebih baik mengingat dan kemudian mengaplikasikan hal-hal yang menarik bagi mereka, 
secara visual mapun verbal. Media, karena fitur visual dan verbalnya, dapat memfasilitasi memahami 
konsep-konsep. Gambar-gambar, grafis, benda-benda, rekaman-rekaman, video, dan contoh media 
lainnya dapat mengoptimalkan proses belajar karena menarik perhatian siswa. Penggunaan media tidak 
dikuatirkan akan mendukung perkembangan keterampilan-keterampilan bahasa lisan. Menggunakan 
buku-buku merupakan suatu jenis media. 

Buku Besar (Big Books)
Pada tingkat sekolah dasar, terdapat berbagai media yang dapat digunakan, diintegrasikan ke dalam 
kegiatan-kegiatan belajar. Satu media yang dapat mendukung perkembangan keterampilan-keterampilan 
bahasa lisan ialah Buku Besar. Ada Buku-Buku Besar yang disediakan bersama kurikulum SD. Buku 
Besar merupakan buku yang ukuran, teks, dan gambar-gambarnya besar. Anda dapat membuat buku 
besar Anda sendiri, bersama dengan teman sejawat, dan dengan siswa Anda. Besarnya buku dan gambar 
yang terdapat dalam buku ini mendukung semua siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Satu dari 
sebagian konsiderasi yang terpenting ialah menggunakan sebuah buku besar yang semua siswa di dalam 
kelas dapat lihat.

Sebuah buku besar merupakan suatu alat bantu mengajar yang sempurna dalam memodelkan 
keterampilan-keterampilan bahasa lisan. Media ini dapat disesuikan berdasarkan kepentingan siswa. 
Buku-buku besar menyaJikan cerita-cerita yang mudah untuk dimengerti, memiliki pola kalimat 
yang jelas, dan memiliki gambar-gambar yang berarti. Sebagai tambahan, buku besar memiliki 
jenis dan ukuran tulisan/font yang jelas; buku besar merupakan alat bantu mengajar yang tepat 
untuk menciptakan pembelajaran bahasa yang efektif. Berbagai aktifitas dapat diintegrasikan ke 
dalam penggunaan buku besar guna melatih bahasa lisan siswa (misalnya, memberikan pertanyaan, 
menjawab pertanyaan, diskusi, bercerita ulang, mengekspresikan ide-ide, memberikan feedback, untuk 
mengekspresikan persetujuan atau tidak setuju, dsb.).
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3. Strategi-Strategi Membaca Nyaring Interaktif (Membaca Bersama) dalam Perkembangan 
Bahasa Lisan dan Pemahaman Menyimak Menggunakan Buku Besar

Keterampilan-keterampilan bahasa lisan dapat didukung menggunakan buku besar melalui strategi-
strategi membaca nyaring interaktif. Dalam pelaksanaan membaca nyaring, guru harus menggunakan 
strategi-strategi membaca nyaring interaktif. Strategi-strategi membaca nyaring interaktif 
mengembangkan keterampilan-keterampilan seperti membuat prediksi, membuat koneksi-koneksi, 
meringkas dan membuat kesimpulan (Hoyt, 2007).

Guru membaca dan siswa mendengar serta merespon terhadap pertanyaan-pertanyaan interaktif. 
Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendukung siswa berinteraksi denga nisi dan materi 
bacaan. Pertanyaan-pertanyaan dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan siswa: 
membuat prediksi, membuat koneksi, meringkas, dan menyimpulkan. Prediksi-prediksi dapat difunakan 
sebelum membaca guna memprediksi apa isi dari cerita nantinya, juga selagi dalam proses membaca 
untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Membuat koneksi dapat digunakan dalam seluruh 
proses membaca. Keterampilan-keterampilan meringkas dapat dipraktikkan selagi proses membaca 
melalui meringkas apa yang telah dibaca, dan pada akhir membaca nyaring. Sebagai contoh, setelah 
buku telah selesai dibaca dengan nyaring oleh guru, para siswa dapat mengidentifikasi bagaimana cerita 
tersebut berakhir (membuat kesimpulan)

Strategi-strategi kunci untuk membaca nyaring ialah:
•	 Pengantar/Pendahuluan

o Baca judul; dan nama penulis serta nama ilustrator. Jelaskan bahwa si penulis menulis kata-kata 
dan si ilustrator menggambar gambar-gambar.

o Minta siswa memprediksi apa yang mereka pikirkan akan terjadi dalam cerita tersebut.
o Beri pertanyaan-pertanyaan untuk mengingat pengetahuan sebelumnya dan/atau untuk 

membangun pengetahuan.
o Bahas kosakata penting (3-5 kata).

•	 Baca buku tersebut, jaga aliran bacaan dan bangun pemahaman.
o Beri pertanyaan-pertanyaan, berhati-hati untuk tetap pada topik. Jangan memberi terlalu banyak 

pertanyaan sehingga aliran bacaan terganggu. Bertanya untuk membuat prediksi (apa yang kalian 
piker akan terjadi selanjutnya?).

o Buat beberapa komentar, terutama sewaktu membaca satu dari kosakata penting yang telah 
diajarkan.

o Gunakan ekspresi wajah dan baca dengan menggunakan ekspresi. Baca seperti anda berbicara.
o Di awal, ajarkan konsep-konsep tulisan/print (misalnya, ikuti tulisan/print dengan jari Anda).

•	 Setelah Membaca
o Beri pertanyaan-pertanyaan mengenai cerita dan bagaimana cerita tersebut berakhir.
o Minta siswa menceritakan ulang cerita tersebut.
o Me-review kosakata baru.
o Bahas prediksi-prediksi yang dibuat di awal: apakah prediksi tersebut benar? Jika tidak, mengapa?
o Bantu mereka membuat koneksi dengan cerita-cerita lainnya yang telah mereka baca.
o Berikan kegiatan-kegiatan lanjutan (follow-up).

CATATAN: Modelkan membaca nyaring dengan satu dari bacaan bertingkat baru untuk SD dan minta 
mahasiswa calon guru mempraktikkannya. Penting untuk mempersiapkan suatu kegiatan membaca 
nyaring sebelum mengajarkan pelajaran tersebut.
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o Pra-tinjau (preview) buku tersebut: pikirkan tentang apa yang Anda inginkan untuk siswa pelajari 
dan identifikasi kata-kata kosakata penting untuk diajarkan. 

o Ciptakan suatu lingkungan belajar yang menyenangkan.

Sementara membaca dengan nyaring dan sewaktu menyelesaikan kegiatan-kegiatan lanjutan (follow-up), 
penting bagi guru untuk memberikan penekanan spesifik dan feedback.

Suatu deskripsi singkat dari tiap keterampilan dapat dijelaskan sebagai berikut, pembahasan lebih dalam 
akan dipresentasikan dalam perkuliahan pemahaman:

a. Memprediksi
Memprediksi ialah suatu strategi pemahaman membaca di mana siswa menggunakan petunjuk dari 
teks dan pengetahuan awal mereka untuk memprediksi apa yang akan terjadi di teks tersebut. Petunjuk-
petuntuk dari teks termasuk judul teks, gambar-gambar, dan fitur-fitur penting dalam teks seperti 
potogan tulisan (captions), kata-kata yang dipertebal, dan judul.

b. Membuat Koneksi 
Sewaktu membuat koneksi, siswa menggunakan pengetahuan personal mereka, dari teks-teks lainnya 
dan/atau pengalaman-pengalaman kehidupan untuk membantu mereka memahami arti dari teks.

c. Meringkas
Sewaktu meringkas, siswa menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk mengidentifikasi ide-ide 
penting, fakta-fakta, dan informasi dari bacaan. Dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan 
bahasa lisan, guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan (scaffolding) untuk membantu siswa 
meringkas.

d. Membuat Kesimpulan
Sewaktu membuat kesimpulan, siswa menggunakan petunjuk-petunjuk dari bacaan atau pengetahuan 
personal untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan dapat diambil dari informasi tidak langsung 
atau langsung dinyatakan dalam teks. Siswa dapat menjawab secara lisan untuk mengembangkan 
keterampilan-keterampilan bahasa lisan mereka. Siswa dapat juga menjawab pertanyaan-pertanyaan 
kesimpilan dari pelajaran tersebut (misalnya, membahas nilai-nilai moral dari cerita tersebut).

Membaca Ulang: 
Sewaktu membaca ulang buku, kegiatan-kegiatan dapat menjadi lebih interaktif. Siswa dapat 
membangun pemahaman yang dalam menganai isi: diskusi dapat lebih terfokus; dan siswa dapat 
menghubungkan informasi dengan pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Membaca ulang dapat juga 
membangun baik kemampuan mengingat informasi dan kemampuan untuk mengkomunikasikan apa 
yang telah dipelajari.

Melalui kegiatan-kegiatan belajar seperti yang dibahas di atas (mis, buku besar), guru dapat memberikan 
pertanyaan pada siswa, berfokus baik pada keterampilan menyimak/mendengar maupun keterampilan 
berbicara.

CATATAN: Dalam dukumen asli, bacaan bertingkat dibahas dalam bagian berikutnya. Bagian ini dihapus 
karena bacaan bertingkat dibahas dalam perkuliahan lainnya.
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FOTOKOPI 6: Jenis-Jenis Asesmen

1. Respon Fisik Total (Total Physical Response): Siswa merespin secara individual dan secara fisik (mis, 
siswa bersemangat, tunjukkan pada saya bagaimana bersemangat itu).

2. Pemantauan Informal (Informal Monitoring): guru bergerak berkeliling kelas dan mengamati 
siswa sewaktu mereka berlatih keterampilan-keterampilan (mis, bekerja dalam sebuah kelompok 
mengucapkan kata-kata yang berakhir dengan suku kata yang sama)

3. Pengamatan (Observation): Guru membuat catatan untuk respon-respon siswa terkait kegiatan-
kegiatan lisan, dsb. Catatan-catatan ini disebut catatan anekdotal (anecdotal notes).

4. Berbagi (Sharing): Siswa berpaling pada 1-2 rekan, siswa mendengarkan mereka dan menyelesaikan 
suatu aktifitas (mis, bergiliran membaca sebuah bacaan)

5. Presentasi (Presentation): siswa mendemonstrasikan pemahaman mereka akan apa yang telah 
dipelajari melalui suatu presentasi kepada guru atau kepada kelas (mis, membaca sebuah puisi atau 
pidato singkat dengan menggunakan ekspresi)

6. Review yang Dituntun (Guided Review): Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan berbagi apa yang 
telah mereka pelajari dalam pertemuan sebelumnya (mis, me-review kata-kata kosakata dan artinya)

7. Latihan yang Sistematis (Systematic Practice): guru menggunakan rubrik untuk membantu 
mengarahkan pemantauan perkembangan siswa. Rubrik-rubrik ini dapat bersifat holistik (semua 
perilaku dalam satu deskripsi) atau analitikal (tiap perilaku dideskripsikan secara terpisah).
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FOTOKOPI 7: Rubrik Asesmen Bahasa Lisan 
Nama Siswa: 

Komponen 1 2 3 4 5

Pe
m

ah
am

an

Tidak dapat 
mengerti 
percakapan 
sederhana

Hanya mengerti 
bahasa 
percakatan 
yang diucapkan 
dengan lambat

Dapat mengerti 
sebagian besar 
percakapan 
Jika ucapannya 
perlahan 
& terdapat 
pengulangan-
pengulangan

Mengerti 
hampir 
semuanya pada 
kecapatan 
yang normal, 
tetapi masih 
memutuhkan 
beberapa 
pengulangan

Mengerti 
percakapan-
percakapan 
kelas & diskusi 
tanpa kesulitan

K
ef

as
ih

an
/

K
el

an
ca

ra
n

Biasanya diam 
atau ragu-ragu 
(memberi 
petunjuk pada 
kekurangan 
bahasa)

Bicara/ucapan 
tersendat-
sendat & tidak 
menyeluruh, 
membuat sangat 
sulit untuk 
memualai suatu 
percakapan

Sering kali 
ucapan terhenti 
sementara siswa 
mencari kata atau 
ekspresi yang 
tepat

Secara umum 
lancar dalam 
diskusi kelas, 
tapi mungkin 
terputus 
kadang-
kadang karena 
mencari kata

Lancar/fasih 
& percakapan 
yang mudah

K
os

ak
at

a

Kosakata 
sangat sedikit; 
sehingga 
percakapan 
hampir 
mustahil

Kosakata yang 
terbatas & 
sering kali salah 
menggunakan 
kata-kata

Sering 
menggunakan 
kata-kata yang 
salah, dan bicara 
terbatasi oleh 
kosakata yang 
tidak cukup

Kadang-
kadang 
menggunakan 
istilah yang 
tidak tepat 
atau harus 
memfrasa 
ulang, 
menunjukkan 
keterbatasan 
kosakata

Mampu 
sepenuhnya 
dalam 
menggunakan 
kosakata & 
idiom

Pe
ng

uc
ap

an

Sulit mengerti 
(memiliki 
kesulitan 
mengucapkan 
munyi-bunyi 
tertentu dalam 
bahasa ibu) 

Masalah 
pengucapan 
membuat 
perlu untuk 
meminta siswa 
mengulangi apa 
yang diucapkan 
berulang-ulang

Masalah 
pengucapan 
menyebabkan 
pendengar untuk 
mendengar 
dengan seksama; 
beberapa 
kesalahpahaman 
pada pihak 
pendengar

Selalu 
dipahami 
tetapi 
mungkin 
memiliki aksen 
yang kuat atau 
pola intonasi 
yang tidak 
tepat

Pengucapan & 
intonasi yang 
normal

Ta
ta

 B
ah

as
a

Masalah yang 
akut dengan 
tata bahasa 
& sintaks, 
membuat 
ucapan/bicara 
hampir tidak 
dipahami

Masalah tata 
bahasa & 
sintaks sering 
kali mendesak 
pengulangan 
atau 
ketergantungan 
yang sangat 
pada pola-pola 
yang sederhana 
atau yang 
damiliar

Kesalahan yang 
sering dengan 
tata bahasa & 
sintaks yang 
seringkali 
mengubah arti

Sesekali 
membuat 
kesalahan tata 
bahasa atau 
sintaks

Tata bahasa & 
sintaks yang 
tepat 

(Diadaptasi dari California State Department of Education)
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FOTOKOPI 8: Rubrik Asesmen Pemahaman Menyimak
Nama Siswa: 

Kriteria 1 2 3 4 5
Pe

m
ah

am
an

Tidak mengerti 
percakapan 
sederhana. 
Tidak dapat 
mengulang apa 
yang didengar

Hanya 
mengerti 
bahasa 
percakapan 
yang 
diucapkan 
secara 
perlahan. 
Butuh 
informasi 
diulang

Dapat mengerti 
sebagian besar 
percakapan Jika 
ucapan lambat 
& terdapat 
pengulangan-
pengulangan. 
Dapat mengulang 
apa yang 
diucapkan dan 
menceritakan 
ulang cerita yang 
dibacakan dengan 
nyaring

Mengerti hampir 
semuanya pada 
kecepatan 
normal, tetapi 
mungkin 
membutuhkan 
beberapa 
pengulangan. 
Dapat meringkas 
bacaan yang 
dibaca dengan 
nyaring

Mengerti 
percakapan kelas 
dan diskusi tanpa 
kesulitan.

Dapat 
mengidentifikasi 
ide-ide utama 
dan detail-
detail, membuat 
kesimpulan dari 
apa yang telah 
dibaca

K
os

ak
at

a

Sangat sedikit 
kosakata, 
membuat 
menyimak/ 
mendengar 
hampir tidak 
mungkin

Kosakata yang 
terbatas dan 
sering kali 
salah mengerti 
kata-kata

Sering mendengar 
kata-kata secara 
tidak tepat, dan 
menyimak/ 
mendengar 
terbatasi oleh 
kosakata yang 
tidak cukup

Kadang kala 
mendenger 
istilah secara 
tidak tepat 
atau butuh 
pengulangan 
karena 
terbatasnya 
kosakata

Mampu secara 
penuh menyimak/ 
mendengar 
kosakata & idiom

K
ef

as
ih

an
/

K
el

an
ca

ra
n

Butuh 
informasi 
diulang

Tidak butuh 
informasi 
diulang

Mampu 
mengerti apa 
yang diucapkan 
tetapi mungkin 
tidak mengerti 
kosakata baru

Mampu 
mendengar/ 
menyimak dan 
menjawab, 
menulis 
komentar

Mampu 
mendengar/ 
menyimak dan 
merespon dalam 
tulisan

(Diadaptasi dari California State Department of Education)
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RINGKASAN PENELITIAN
APA ITU BAHASA LISAN DAN PEMAHAMAN 
MENYIMAK?

Keterampilan-keterampilan bahasa lisan dan 
pemahaman menyimak merupakan pondasi dari 
berbicara, menyimak/mendengar, membaca, 
dan menulis. Pengetahuan seorang siswa tentang 
struktur bahasa ibu pertama kali didengar melalui 
mendengar dan berbicara bahasa tersebut. Untuk 
terus meningkatkan keterampilan-keterampilan 
bahasa lisan, kosakata, dan menyimak, guru 
perlu memberikan pengajaran sepanjang tahun-
tahun dan tingkatan kelas di sekolah. Ini semua 
merupakan sarana yang membawa makna; belajar 
untuk mengerti dan mengekspresikan arti penting 
untuk belajar keterampilan-keterampilan literasi 
dan informasi bidang konten.

Bahasa lisan digunakan untuk berkomunikasi 
dengan orang lain. Bahasa lisan meliputi 
perkembangan dari suatu kesadaran akan bunyi-
bunyi dan bagaimana menggunakan bunyi-bunyi 
ini untuk mengucapkan kata-kata dan kalimat-
kalimat. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, 
siswa perlu menggunakan komponen-komponen 
bahasa (Genishi, 1998). Komponen-komponen ini 
meliputi:
•	 Kesadaran fonologi: kesadaran akan bunyi-

bunyi dan bagaimana mengkombinasikan 
bunyi-bunyi untuk menghasilkan kata-kata.

•	 Morfologi: bagaimana bagian-bagian kata 
dikombinasikan untuk membuat kata-kata.

•	 Sintaks: mengkombinasikan kata-kata untuk 
membuat kalimat-kalimat; berdasarkan bahasa, 
aturan-aturan untuk bagaimana kata-kata 
dikombinasikan.

•	 Semantiks: menggabungkan bagian-
bagian kata (morfem) untuk membaca dan 
mengucapkan kata tersebut (mis, ber+jalan = 
berjalan, run atau running). Semantiks juga 
meliputi pengetahuan akan arti kata.

•	 Pragmatiks: menggunakan pengetahuan bahasa 
dan aturan-aturan sosial dari budaya untuk 
berkomunikasi dengan orang lain.

Berbicara sendiri bukanlah merupakan 
komunikasi; berbicara harus didengar dan 
dimengerti oleh orang lain (Rivers sebagimana 
dikutip dalam in Morley, 1991).

Untuk informasi yang menyeluruh tentang 
komponen-komponen ini, silakan lihat bagian 

terakhir dari ringkasan penelitian ini.

Pemahaman menyimak ialah suatu proses aktif 
mengkonstruksi makna dari apa yang didengar. 
Kita hidup di dalam suatu dunia bunyi dan kita 
menggunakan lebih banyak waktu mendengar 
daripada berbicara, membaca, atau menulis 
(Morley, 1991). Pemahaman menyimak merupakan 
suatu keterampilan yang digunakan sepanjang 
kehidupan. Anak-anak kecil memproses informasi 
dengan cara mendengar orang lain berbicara. 
Sebagaimana siswa bergerak maju ke kelas yang 
lebih tinggi di sekolah, konsep-konsep bidang 
subyek dan kosakata menjadi lebih kompleks. 
Sewaktu mendengar, siswa butuh pengetahuan 
mengenai topik, untuk mengerti kosakata yang 
digunakan, dan untuk dapat mengingat apa yang 
sedang didengar, untuk memahami informasi 
(Andriga, Olsthoorn, Beunigen, Schoonen, 
& Hulstijn, 2012). Semua dari keterampilan-
keterampilan ini harus bekerja bersama dengan 
cepat dan lancar. Sebagai tambahan, siswa harus 
memfokuskan perhatian mereka pada hubungan-
hubungan antara kata-kata/kalimat-kalimat, dan 
ide-ide kunci terkait dengan topik tersebut. Dan, 
siswa perlu untuk mampu mengenal Jika mereka 
telah dengan tepat mendengar dan mengerti 
informasi.

Untuk mampu bertindak berdasarkan apa yang 
diucapkan, pemahaman menyimak menggunakan 
“scripts” yang telah orang tersebut simpan dalam 
otak mereka (mis, keluarkan buku kalian dan 
buka pada halaman 12). Pemahaman menyimak 
merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan 
perkembangan seterusnya akan membutuhkan 
dukungan dari guru (mis, mengajarkan 
pengetahuan latar, kosakata, dsb.) Jika siswa ingin 
berhasil di sekolah dan lebih dari itu (Kim & 
Phillips, 2014).
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MENGAPA BAHASA LISAN DAN PEMAHAMAN 
MENYIMAK PENTING?

Pemahaman menyimak dan keterampilan 
berbicara/bahasa lisan sangat penting dalam 
kehidupan setiap hari. Melalui kegiatan 
mendengar/menyimak dan berbicara, kita dapat 
belajar dan mengkomunikasikan informasi. 
Kegiatan-kegiatan menyimak dan berbicara 
adalah kegiatan yang interaktif. Karena itu, siswa 
perlu belajar dan memperoleh keterampilan-
keterampilan tersebut yang memungkinkan 
mereka untuk dapat mendengar/menyimak/
memahami dan untuk berbicara dengan baik.

Tompkins dan Hoskisson (dikutip dalam Amin 
Uddin, 1997) berpendapat bahwa menyimak/
mendengar ialah suatu proses bahasa yang 
tidak dapat diamati secara langsung. Siswa 
dapat terlihat menyimak tetapi mungkin tidak 
berarti mengerti isi dari apa yang disampaikan. 
Sebagai suatu hasil, Tompkins dan Hoskisson 
menyatakan bahwa menyimak lehin dari sekedar 
mendengarkan. Menyimak melibatkan suatu 
seri kegiatan menggunakan bahasa sebagai 
suatu alat komunikasi. Siswa harus menyimak 
dan mengkonstruksi ulang arti dari apa yang 
dikatakan untuk mengerti. Berikutnya, siswa 
harus berbicara dan/atau menulis untuk 
dapat mengkomunikasikan informasi. Dapat 
dikatakan bahwa menyimak ialah suatu 
proses yang meliputiL mendengar/menyimak, 
mengidentifikasi, menginterpretasi, mengases, 
dan bereaksi terhadap arti dai apa yang telah 
didengar. Dalam istilah yang sederhana, dapat 
dikatakan bahwa menyimak merupakan suatu 
proses pengerti pesan-pesan yang dibawa melalui 
mendengar.

Sebaliknya, berbicara merupakan proses 
menyampaikan suatu pesan menggunakan bahasa 
lisan. Komunikasi verbal merupakan apa yang kita 
lakukan dalam kehidupan setiap hari. Komunikasi 
verbal adalah apa yang kita ajarkan di sekolah. 
Akan tetapi, komunikasi tidak terjadi tanpa 
keterlibatan dalam kedua kegiatan; berbicara dan 
menyimak saling melengkapi.

Dalam sintesis mereka tentang perkembangan 
literasi, Snow et al. (1998) menyatakan bahwa

•	 Bahasa lisan secara positif mempengaruhi 
keterampilan membaca dan keterampilan 
menulis, khususnya untuk membaca kata-kata 
dan untuk pemahaman

•	 Pemahaman bunyi-bunyi bahasa membantu 
siswa membaca kata-kata baru

•	 Pengetahuan bagaimana kata-kata disusun 
dalam kalimat dapat membantu siswa 
menggunakan konteks untuk memprediksi 
kata apa berikutnya, ini membantu sewaktu 
membaca kata-kata baru yang tidak dikenali.

•	 Semakin banyak jenis bahasa yang anak-
anak dengarkan dan diskusikan (mis, cerita, 
sajak, penjelasan), semakin siswa tersebut 
meningkatkan pengetahian mereka tentang 
struktur teks (naratif dan ekspositori)

Pemahaman menyimak juga merupakan suatu 
factor penting dalam memperoleh keterampilan-
keterampilan literasi. Sebagai contoh, kemampuan 
untuk memahami teks-teks yang kompleks 
tergantungn pada kecepatan seorang siswa 
memperoleh keterampilan mendengar/menyimak 
(Vauras, Kinnunen, & Kuusela, 1994). Peranan 
menyimak/mendengar terus menjadi suatu factor 
yang kuat sebagaimana siswa bergerak naik ke 
kelas yang lebih tinggi di sekolah (Juel, 1998), 
suatu temuan yang didukung oleh studi-studi 
yang dilakukan di beberapa negara (Hoover & 
Gough, 1990). Pemahaman menyimak, bahasa 
lisan/kosakata, dan strategi-strategi membaca kata 
digunakan bersama-sama sewaktu membaca dan 
menulis.

TEORI-TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

Terdapat perbedaan pendapat menyangkut terori-
teori bagaimana bahasa dipelajari. Tiga terori 
adalah: teori behavioristik, teori mentalis, dan 
teori cognitif. Kegita teori tersebut didiskripsikan 
di bawah ini.

A. Teori Pemerolahan Bahasa Behavioristik

Brown (dikutik dalam Pateda, 1990) menjelaskan 
bahwa seorang anak terlahir ke dalam dunia 
seperti sebuah kertas putih (yang kosong), 
dan lingkunganlah yang akan secara perlahan 
membentuk, mengkondisikan dan menguatkan 
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perilaku-perilaku. Pengetahuan dan keterampilan 
bahasa diperoleh melalui pengalaman-pengalaman 
dan proses-proses belajar. Karena itu, bahasa 
dilihat sebagai sesuatu yang ditransferkan melalui 
budaya.

Skinner (dikutip dalam Suhartono, 2005) 
menyatakan bahwa perilaku-perilaku bahasa 
diperkuat melalui penekanan. Anak-anak belajar 
bahasa berdasarkan penekanan (reinforcement) 
dan umpan balik (feedback). Sewaktu bunyi-bunyi 
dan kata-kata yang benar secara positif ditekankan, 
anak lebih mungkin untuk mengulang bunyi-
bunyi dan kata-kata tersebut. Si anak sadar bahwa 
kata-kata dapat digunakan untuk berkomunikasi. 
Sebagai contoh, setiap bunyi ucapan atau kata 
yang dihasilkan oleh anak-anak merupakan reaksi 
atau respon terhadap suatu stimulut tertentu. 
Jika respon yang didapat terhadap suatu stimulus 
adalah positif, perilaku tersebut akan memjadi 
suatu kebiasaan. Sebagai contoh, seorang anak 
berkata, “ma ma ma,” dan tidak seorang anggota 
keluarga pun memberi respon, “ma ma ma”, akan 
menjadi sebuah kebiasaan. Perilaku tersebut 
akan diulang sewaktu si anak melihat ibunya dan 
memanggil, “ma ma ma”. Hal yang sama terjadi 
pada kata-kata yang lain yang didengar anak.

B. Teori Pemerolehan Bahasa Mentalis

Menurut para mentalist atau rasionalist atau 
nativist, proses pemerolehan bahasa bukan karena 
hasil pembelajaran, tetapi karena seorang anak 
dilahirkan dengan suatu kemampuan atau potensi 
bahasa yang akan berkembang bersama dengan 
proses kedewasaan intelektualnya. Chomsky (1959) 
menyatakan bahwa anak-anak terlahit dengan 
kapasitas atau kemampuan untuk berbicara, dan 
potensi bahasa akan berkembang dengan jalannya 
waktu. Pandangan ini biasanya disebut pandangan 
nativist (Brown, 1980). Teori mentalis berasumsi 
bahwa setiap anak dilahirkan dengan apa yang 
disebut LAD (Language Acquisition Device). 
Mc Neill (diutip dalam Brown, 1980, hal. 22) 
berargumentasi bahwa LAD terdiri atas:

•	 Kemampuan untuk membedakan bunyi-bunyi 
suatu bahasa dari bunyi-bunyi dari bahasa 
lainnya.

•	 Kemampuan untuk mengorganisir unit-unit 
linguistic ke dalam sejumlah kelas-kelas yang 
akan berkembang kemudian.

•	 Pengetahuan sistem bahasa dan keterampilan-
keterampilan untuk menggunakan sistem 
bahasa tersebut.

Teori ini menyatakan bahwa kemampuan sejak 
lahir ini bukanlah satu-satunya potensi yang 
menolong untuk mempelajari bahasa-bahasa, 
tetapi ada juga suatu potensi generic yang akan 
menentukan struktuk bahasa yang akan dipelajari.

C. Teori Pemerolehan Bahasa Kognitif

Dalam psikolinguistik, teori kognitif membahasa 
bagaimana otak memproses informasi. Hal ini 
berlawanan dengan teori behavioristic menyangkut 
peranan lingkungan. Teori ini membahas 
kemampuan kognitif yang anak-anak miliki 
dalam menemukan struktur dari bahasan yang 
diucapkan. Baik pemahaman maupun produksi 
bahasa dilihat sebagai hasil-hasil dari suatu 
proses kognitif di dalam otak. Di dalam otak, 
mekanisme internal diregulasikan oleh suatu 
regulator kognitif yang memproses informasi 
sehingga anak-anak dapat membaca, menulis, 
berbicara, dan menyimak/mendengar. Para teorist 
kognitif berasumsi bahwa terdapat suatu prinsip 
mendasar dari organisasi linguistik yang digunakan 
oleh anak-anak untuk menginterpretasi dan 
mengoperasikan lingkungan linguistik mereka.

Perkembangan Bahasa Lisan dalam Masa 
Awal Kanak-Kanak

Suatu cara lain untuk menilai perkembanagan 
bahasa ialah melihat pada karakteristik-
karakteristik bahasa alisan yang siswa gunakan 
pada tahap-tahap perkembangan yang berbeda 
(Geneshi, 1998).
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FOTOKOPI 1: Perkembangan Bahasa Lisan dalam Masa Awal Kanak-Kanak 

Teorinya Jean Piaget tentang Perkembangan Bahasa Anak

Piaget juga menyarankan suatu teori perkembangan bahasa anak-anak hingga usia 11 tahun. Piaget 
(dikutip dalam Darmiyati, Zuchdi, & Budiasih, 2001) menyatakan bahwa proses belajar harus 
diidentifikasikan berdasarkan tahap-tahap perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa. Ada terdapat 
4 tahap yang dideskripsikan oleh Piaget: tahap sensomotorik, tahap pra-operasional, tahap operasional 
konkret, dan tahap operasional formal.

a. Tahap sensomotorik (usia 0-2 tahun)
Dalam tahap pertama ini, anak-anak belajar untuk mengembangkan dan meregulasi kegiatan-kegiatan 
fisik dan mental ke dalam seri-seri aksi yang bermakna. Dalam periode sensomotorik ini, anak-anak 
mengalami suatu fase perkembangan bahasa yang dikenal dengan fase fonologi. Anak-anak bermain 
dengan bunyi-bunyi bahasa, berawal dengan babbling dan beralih pada mengucapkan beberapa kata-kata 
sederhana.

b. Tahap pra-operasional (usia 2-7 tahun)
Dalam tahap ini, anak-anak masih dipengaruhi oleh menggunakan indra mereka dalam memahami 
pengalaman-pengalaman. Akan tetapi, mereka belum mampu untuk secara konsisten melihat hubungan-
hubungan dan menarik kesimpulan-kesimpulan. Dalam periode ini, anak-anak mengalami suatu fase 
perkembangan bahasa yang disebut fase sintaksis. Dalam fase ini, anak-anak menunjukkan kesadaran 
tata bahasa; membuat kalimat-kalimat.

c. Tahap operasioal konkret (usia 7-11 tahun)
Dalam tahap ini, seorang anak dapat menyimpulkan sesuatu dari suatu situai riil atau dengan 
menggunakan benda-benda konkret, dan mampu untuk memikirkan/menilai dua aspek dari situasi-
situasi riil pada saat bersamaan. Dalam periode ini, anak melalui suatu fase perkembangan bahasa yang 
disebut fase semantic. Dalam fase ini, anak dapat membedakan kata-kata sebagai symbol-simbol dan 
konsep-konsep yang terkandung dalam kata-kata.

d. Tahap operasional formal (usia 11 tahun)
Pada tahap ini, kemampuan bernalar seorang anak telah berkembang, karena itu, dia dapat berpikir 
secara deduktif. 

Hubungan antara Kosakata dan Perkembangan Keterampilan-Keterampilan Bahasa Lisan 

Dari anak-anak usia sekolah hingga orang dewasa, ada dua jenis perkembangan kosa kata. Pertama, 
pertumbuhan horizontal; anak-anak menjadi lebih mampu untuk mengerti dan menggunakan suatu kata 
dengan arti yang tepat secara benar. Kedua, perkembangan kosakata vertical, yang berarti penanbahan 
dalam jumlah kata yang dapat dimengerti dan digunakan secara tepat (Owens dikutip dalam Zuchdi & 
Budiasih, 2001).

Sebelum bereka bersekolah, banyak anak yang yang telah mempelajari 5.000 kata kosakata sebelum 
mereka masuk sekolah. Akan tetapi, beberapa anak dapat menggunakan lebih banyak kata, dan 
beberapa anak lainnya lebih sedikit kata. perbedaan dalam keterampilan-keterampilan bahasa lisan 
anak merupakan evidence yang dijumpai sejak awal dalam kehidupan. Hart & Risley (1995) melakukan 
suatu studi jangka panjang tentang perkembangan bahasa anak-anak kecil. Mereka menemukan bahwa 
factor-faktor lingkungan berdampak pada perkembangan bahasa lisan, berawal paling dini sejak berusia 
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15 bulan. Sebagai suatu hasil, siswa dari keluarga berpenghasilan yang lebih tinggi yang mendukung 
perkembangan literasi (misalnya, menceritakan cerita-cerita keluarga, membacakan kepada anak), 
memiliki sekitar dua kali lebih banyak kata dalam kosakata lisan mereka dibandingkan dengan anak-
anak yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Guru yang berpengetahuanlah yang dapat 
membuat perubahan dan menghilangkan kesenjangan tersebut. Tanpa dukungan dalam perkembangan 
bahasa lisan, anak-anak sulit dan berjuang sewaktu belajar membaca dan menulis (Sofier, 1999). Sofier 
juga menemukan bahwa kekurangan dalam bahasa lisan secara negative mempengaruhi pemahaman 
membaca. Bahasa lisan memainkan peranan penting dalam belajar menulis dan membaca (Nam, 2010).

Anak-anak pada semua jenjang kelas perlu untuk meningkatkan jumlah dan penggunaan kosakata 
mereka. Salah satu cara terbaik untuk menolong anak-anak membangun kosakata lisan mereka ialah 
dengan berinteraksi dalam percakapan dengan orang dewasa (Armbruster, Lehr, & Osborn, 2001). 
Pengajaran kosakata haruslah berhubungan atau berelasi dengan kosakata dalam mata pelajaran-mata 
pelaharan bidang konten. Sebagai contoh, mempelajari bahasa yang digunakan untuk mendiskripsikan 
konsep-konsep bidang mata pelajaran/subjek. Anak-anak juga perlu untuk mampu menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dan menanyakan pertanyaan, berpartisipasi dalam diskusi-diskusi kelas, dsb.

STRATEGI-STRATEGI BERBASIS HASIL PENELITIAN UNTUK MENGAJARKAN BAHASA LISAN 
DAN PEMAHAMAN MENYIMAK

Peranan para guru dalam meningkatkan 
keterampilan-keterampilan bahasa lisan 
berawal sejak anak-anak kecil bersekolah. Akan 
tetapi, perlu dimengerti bahwa keterampilan-
keterampilan bahasa lisan dipelajari sejak awal 
sewaktu bayi. Biasanya mendengarkan bahasa 
ibu. Anak-anak kecil berkomunikasi dengan orang 
sekitar mereka dan mendengarkan cerita-cerita 
yang diturunkan melalui tradisi, puisi, cerita 
dongeng sebelum tidur (misalnya, tikus dan rusa), 
dan lagu-lagu daerah (misalnya, lagu Jarangan 
dalam komunitas Jawa, orang Sulawesi dengan 
Kacapi), dsb.

Sewaktu menentukan apa yang diajarkan, prinsip-
prinsip berikut ini perlu diikuti:
1. Mengajarkan keterampilan-keterampilan 

bahasa lisan dan menyimak seharusnya 
memiliki suatu tujuan yang jelas, diketahui 
oleh guru dan siswa

2. Kegiatan-kegiatan harus relevan dengan 
tujuan-tujuan pembelajaran

3. Keterampilan-keterampilan yang diajarkan 
harus dipresentasikan dari yang sederhana 
hingga yang lebih kompleks, berdasarkan 
tingkat perkembangan bahasa siswa.

4. Kegiatan-kegiatan harus menantang, 
menstimulasi dan menumbuhkan partisipasi 

aktif dari siswa; menciptakan suatu lingkungan 
belajar yang menyenangkan.

5. membantu siswa memahami apa yang harus 
dipelajari (yaitu: isi pelajaran).

6. Mudah untuk dilaksanakan, tidak memerlukan 
bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang 
tidak tersedia.

7. Performa siswa harus dilihat sebagai suatu 
umpan balik  untuk guru dalam menentukan 
akan yang seharusnya diajarkan berikutnya.

Sebagai tambahan, mungkin ada siswa yang tidak 
berbicara bahasa pengantar dalam pengajaran. 
Siswa-siswa ini akan membutuhkan dukungan/
support tambahan sewaktu belajar bahasa 
penggantar pembelajaran dan dalam mengerti 
dan menyelesaikan kegiatan-kegiatan dalam kelas. 
Juga, ingat bahwa satu dari sekian cara terbaik 
untuk membangun kosakata bahasa lisan anak 
ialah dengan berinteraksi dalam percakapan-
percakapan dengan orang-orang dewasa 
(Armbruster et al., 2001).
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Suatu kelas yang berpusat pada bahasa memiliki hal-hal berikut (Fotokopi 2) 

Kelas yang Berpusat pada Bahasa

Guru Siswa
•	 Menggunakan banyak kegiatan bahasa
•	 Meminta anak-anak untuk bercerita dan 

menceritakan cerita dan peristiwa
•	 Berbicara mengenai berbagai topik dan 

makna kata
•	 Menggunakan kata-kata baru dan tidak 

biasa
•	 Memberikan pertanyaan terbuka
•	 Memberikan umpan balik dalam kosakata, 

tata bahasa, dan pengucapan
•	 Mendorong bermain dengan bahasa

•	 Mengeksplorasi dan berlatih menggunakan 
bahasa

•	 Sebutkan nama dan mendiskripsikan/
menggambarkan benda dalam kelas

•	 Bertanya dan menjawab pertanyaan apa, 
siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana

•	 Mendengarkan model yang baik dari 
penggunaan bahasa

•	 Berbicara mengenai topik-topik yang 
menarik bagi mereka

Usaha-usaha guru dalam mengembangakan kedua 
keterampilan dapat dicapai dengan menggunakan 
suatu variasi kegiatan seperti menyimak/
mendengarkan atau membaca cerita-cerita dan 
puisi-puisi, bernyanyi lagu, dsb.

Guru juga dapat menambahkan variasi seperti 
mengajarkan puisi yang melibatkan gerakan tubuh, 
menciptakan suatu permainan menceritakan 
cerita, bermain peran, pementasan drama, 
dll. Guru dapat memulai dengan kegiatan-
kegiatan sederhana seperti permainan sederhana 
menggunakan kegiatan menyimak (ikuti di 
pemimpin (follow the leader)), membaca sebuah 
buku bersama-sama, menceritakan cerita-cerita 
singkat, dsb.

Strategi-Strategi untuk Mengajarkan Bahasa 
Lisan dan Pemahaman Menyimak

Strategi-strategi umum yang membangun kedua 
keterampilan tersebut ialah:
•	 Memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

berbicara dalam kelompok-kelompok besar dan 
kecil.

•	 Menjelaskan arti dari kata-kata
•	 Mendorong pemikiran tingkat yang lebih tinggi 

melalui pertanyaan.
•	 Menggunakan membaca buku bersama dan 

membaca nyaring untuk di atas kelas 1
•	 Menanyakan siswa pandangan dan pendapat 

mereka, termasuk bukti/evidence yang 
mendukungnya.

•	 Men-scaffold respon-respon siswa melalui 
memberikan pertanyaan-pertanyaan dan 
menyatakan ulang serta mengelaborasi respon-
respon siswa, berikan semangat.

	
	  
STRATEGI-STRATEGI PEMAHAMAN 
MENYIMAK

Lihat Fotokopi 3: Strategi-Strategi 
Pemahaman Menyimak

Strategi-Strategi Bahasa Lisan

Belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
secara lisan menggunakan bahan-bahan yang tepat 
sangat mendukung perkembangan keterampilan-
keterampilan bahasa lisan siswa. Ada terdapat lima 
pertanyaan yang guru perlu tanyakan: (a) siapa 
yang sedang berbicara, (b) apa yang didiskusikan/
dibahas, (c) mengepa hal tersebut dibahas, (d) 
dimana hal tesebut dibahas, dan (e) apakah 
informasi tersebut dimengerti? Karena itu, guru 
harus mahir memilih bahan-bahan yang tepat, 
seperti cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita 
anak-anak, sehingga kelima pertanyaan tersebut 
dapat ditanyakan.

Strategi-Strategi yang Mendukung suatu 
Kelas yang Kaya akan Bahasa: Pemahaman 
Menyimak dan Bahasa Lisan 

Membaca dan Membahas Buku

CATATAN: bagian ini dihapus, informasinya sama 
dengan yang tardapat dalam Fotokopi 4.
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Kegiatan-kegiatan tambahan terdaftar di bawah ini. Catatan: kegiatan-kegiatan ini dideskripsikan dalam 
Fotokopi 4. Akan tetapi, contoh-contoh yang terdapat di bawah ini tidak dimasukkan dalam fotokopi 
tersebut. Contoh-contoh tersebut dapat memberikan support tambahan untuk perkuliahan.

1. Memberikan Instruksi
Di bawah ini sebuah contoh dari seorang guru yang memberikan arahan:
Guru : “Anak-anak, coba jelaskan bagaimana cara menuju ke rumahmu masing-masing dari sekolah!” 

Siswa

(Dewi) 

: “Ikuti jalan Merdeka ke arah selatan. Sampai pertigaan jalan Merdeka dan jalan Sudirman, belok ke 
kanan, terus hingga perempatan jalan, kemudian belok ke kiri. Ikuti jalan A.Yani sampai ke alun-alun. 
Di sebelah barat alun-alun ada masjid. Rumah saya nomor dua sebelah utara masjid itu!”

Guru : “Bagus, Dewi. Sekarang kamu, Dirto! 

Dirto : “Rumah saya dekat dari sekolah. Ikuti jalan Merdeka ke utara. Sampai di pertigaan belok ke barat. Ikuti 
jalan Dr. Supeno sampai ke rumah sakit. Di seberang rumah sakit itu rumah saya!” 

Guru : “Baik sekali, Dirto.” 

2. Bermain Peran
Ini adalah sebuah contoh script sederhana untuk bermain peran yang diambil dari buku Belajar Bahasa 
Indonesia Itu Menyenangkan, untuk Kelas 6 SD, karangan Ismail Kusmayadi, et al., diterbitkan oleh Pusat 
Perbukuan Department Pendidikan Nasional.

.
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3. Mendongeng/Menderitakan Cerita
Di bawah ini adalah sebuah contoh tugas berisi 
gambar-gambar untuk siswa gunakan untuk 
berceritera. Ini adalah sebuah kegiatan yang baik 
untuk digunakan bagi pembelajar bahasa kedua.

4. Memperkenalkan Diri Sendiri
5. Presentasi Lisan

BAGAIMANA KITA MENILAI KETERAMPILAN 
BAHASA LISAN DAN KETERAMPILAN 
PEMAHAMAN MENYIMAK?

Siswa harus dinilai menggunakan langkah-langkah 
asesmen yang berkelanjutan untuk membantu 
guru mengidentifikasi kebutuhan pengajaran 
untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan 
bahasa lisan kepada siswa. Asesmen merupakan 
suatu alang penting dalam mengevaluasi performa 
para siswa. Kriteria seleksi, mengidentifikasikan 
apa yang diukur, haruslah satu dari langkah-
langkah awal dalam mendesign dan menggunakan 
suatu asesmen. Informasi tersebut haruslah 
dikomunikasikan pada siswa. Mereka perlu 
mengerti apa yang diharapkan dari mereka, 
performa apa yang diharapkan. Guru dapat juga 
menetapkan suatu skala penilaian (misalnya, 
rubrik) yang dapat mengukur kemajuan siswa. 
Cacatan: informasi tersebut dipresentasikan dalam 
Fotokopi 6.

Rubrik dapat bersifat holistik atau analitikal. 
Rubrik holistik memberikan suatu evaluasi 
keseluruhan yang umum terhadap keterampilan-
keterampilan siswa. Rubrik analitikal memisahkan 
keterampilan-keterampilan target ke dalam 
komponen-komponen. Catatan: Fotokopi 6 dan 7 
merupakan dua contoh rubrik analitikal.

INFORMASI TAMBAHAN: KOMPONEN-
KOMPONEN BAHASA LISAN

Dalam mengembangkan keterampilan-
keterampilan bahasa, guru harus mengembangkan 
kegiatan-kegiatan yang mentargetkan semua 
komponen yang perlu untuk dikuasai. Komponen-
komponen tersebut adalah:

1. Fonologi 
Sistem bunyi dari suatu bahasa disebut fonologi. 
Fonologi dibagi dalam fonetik dan fonemik. 
Fonetik menjelaskan bagaimana bunyi-bunyi 
digunakan dalam suatu bahasa dan bagaimana 
bunyi-bunyi tersebut dihasilkan oleh organ 
berbicara manusia. Fonemik ialah studi mengenai 
bunyi pada semua bahasa dan bagaimana bunyi-
bunyi berbeda. Sewaktu menilai suatu kata, 
fonem-fonem (bunyi-bunyi) dan grafem-grafem 
(huruf-huruf) merupakan hal yang berbeda, 
misalnya, kata splash memiliki 6 grafem, tetapi 
hanya 5 fonem (/s/ /p/ /l/ /a/ /sh/). Perubahan 
pada bunyi dapat mengubah kata tersebut dan 
artinya (misalnya, /h/ /o/ /t/ menjadi /h/ /a/ /t/).

Dalam Bahasa Indonesia, ada terdapat 32 fonem. 
Fonem-fonem tersebut adalah:
a. Fonem vokal (6 buah)

/a/ , /i/ , /u/ , /e/ , /∂/ , /o/
b. Fonem diftong (3 buah)

/oy/ , /ay/ , /ou/
c. Fonem konsonan (23 buah)

/p/, /b/, /m/ , /f/, /v/, /w/ , /t/, /d/, /s/, /z/, /l/, 
/r/, /n/ , /c/, /j/, /ŝ/, /y/, /ň/ , /g/, /k/, /x/, /ŋ/, 
/h/

Fonem-fonem digabungkan untuk membentuk 
suku-suku kata. kita dapat mengidentifikasi suku-
suku kata dari vokalnya. Kebanyakan kata-kata 
dasar dalam Bahasa Indonesia terdiri atas dua suku 
kata, tetapi kata-kata dapat memiliki 1, atau 3-5 
suku kata.

Pemahaman seorang guru akan fonologi sangatlah 
penting sewaktu mengidentifikasikan metode-
metode pembelajaran dan dalam mengembangkan 
keterampilan-keterampilan bahasa lisan anak. 
Pengertian seorang siswa mengenai fonologi 
digunakan sewaktu membaca, menulis, berbicara, 
dan menyimak/mendengar.
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2. Morfologi
Morgologi merupakan suatu cabang dari 
linguistik yang membahas bagian-bagian kata 
dan bagaimana bagian-bagian kata tersebut 
dikombinasikan untuk membentuk kata-kata. 
Morfem adalah bagian terkecil dari suatu kata yang 
memiliki arti.

Ada terdapat baik morfem bebas dan morfem 
terikat. Sebuah morfem bebas adalah satu bagian 
dari kata yang dapat berdiri sendiri (misalnya, 
teach (membaca)) dan disebut sebagai satu 
kata dasar. Sebuah morfem terikat memiliki 
arti tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai 
sebuah kata (misalnya, er). Akan tetapi, tetapi 
Jika ditambahkan pada sebuah morfem bebas, 
arti dari kata dasar menjadi berubah. Contohnya, 
teach (mengajar) adalah sebuah kata kerta dan 
menggambarkan aktifitas (teach). Sewaktu -er 
ditambahkan, kata tersebut menjadi teacher 
(guru), seorang yang mengejar (someone who 
teaches).

Sewaktu siswa mengerti bagian-bagian kata dan 
arti dari bagian-bagian kata, mereka mampu 
untuk membaca dan menulis kata-kata yang lebih 
panjang.

3. Sintaks
Sintaks ialah aturan-aturan dari sebuah bahasa, 
dan bagaimana kata-kata diorganisir untuk 
membuat kalimat-kalimat. Mengetahui sintaks 
menolong siswa mengerti struktur kalimat-
kalimat dalam bahasa ibu mereka, meningkatkan 
bukan saja pemahaman, tetapi juga mendukung 
membaca dan menulis.

4. Semantik
Semantik berarti termasuk mengetahui kata-kata 
dan artinya. Siswa menggunakan pengetahuan ini 
untuk menggunakan kata-kata dengan tepat dalam 
konteks apa yang sedang dikatakan dan ditulis, dan 
dalam mengerti apa yang dibaca. 

5. Pragmatik
Pragmatik ialah sistem sosial dari suatu bahasa. 
Pragmatik ialah bagaimana kata-kata dan kalimat-
kalimat digunakan dalam berkomunikasi. Ini 
menolong guru menjelaskan bahwa bahasa yang 
mereka gunakan di rumah dan dalam komunitas 

mereka adalah bahasa sosial. Jenis bahasa ini 
berbeda dengan bahasa di sekolah yang lebih 
formal dan terdapat banyak kata-kata baru. Siswa 
perlu mengerti bahwa bahasa sosial berbedan dari 
bahasa yang lebih formal di sekolah.
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VIDEOGRAFI BERANOTASI

https://www.youtube.com/
watch?v=lWDDnFSXEUI
Guru memberikan sebuah pelajaran sains pada 
kelas 4 yang membutuhkan baik keterampilan 
bahasa lisan maupun keterampilan pemahaman 
menyimak.

https://www.youtube.com/watch?v=Il12j16C-iw
Video ini menunjukkan bagaimana seorang 
bayi belajar bahasa. Bayi tersebut awalnya 
menunjukkan kemampuan bahasa dengan 
menghasilkan bunyi-bunyi dari kata-kata yang ia 
sering dengar dalam kehidupannya sehari-hari.

https://www.youtube.com/
watch?v=Kb4C0OpUGw8
Anak belajar membunyikan fonem-fonem

https://www.youtube.com/watch?v=N03oRdta5cw
Video ini berisi tentang seorang anak SD berpidato 
(8 menit). Catatan: Anda mungkin perlu untuk 
menggunakan hanya potongan kecil dari video ini.

https://www.youtube.com/watch?v=CiUxa8RxwPQ
Membaca nyaring menggunakan Buku Besar

https://www.youtube.com/watch?v=ChFcjkfMtck
Membaca nyaring berfokus pada pengajaran kosakata 
kunci/penting

https://www.youtube.com/watch?v=omk4oCxqb-4
Pelajaran Sains kelas 4

https://www.youtube.com/watch?v=CiUxa8RxwPQ
Pelajaran membaca nyaring (sama dengan slide 37)
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GLOSARIUM

Pemahaman Menyimak: mendengarkan dan 
mengerti apa yang diucapkan/dikatakan

Morfologi: unit terkecil yang memiliki arti dalam 
suatu bahasa; bagaimana bagian-bagian kata 
dikombinasikan untuk membuat kata-kata 

Bahasa Lisan: berkomunikasi melalui berbicara, 
suatu keterampilan kompleks yang terdiri juga atas 
kesadaran bunyi-bunyi dari bahasa dan bagaimana 
menggunakan bunyi-bunyi tersebut untuk 
mengucapkan kata-kata dan kalimat-kalimat

Fonologi: sistem bunyi dari bahasa; bunyi-
bunyi dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut 
dikombinasikan untuk mengucapkan kata-kata. 
unit-unit tekecil dari bunyi dalam suatu bahasa. 
Dalam Bahasa Indonesia, bunyi-bunyi tersebut 
dikombinasikan pada tingkat suku kata

Pragmatik: sistem sosial untuk menggunakan 
bahasa. Bagaimana kita menggunakan kata-kata 
dan kalimat-kalimat untuk berkomunikasi.

Semantik: kata-kata dan artinya

Sintaks: aturan-aturan bahasa; bagaimana 
kata-kata dikombinasikan dan diorganisir untuk 
membentuk kalimat-kalimat
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Perkembangan
Keterampilan Bahasa Lisan
dan Keterampilan
Pemahaman Menyimak

Tujuan
Pada akhir dari pelajaran ini, mahasiswa mampu:
1. Mendefinisikan bahasa lisan dan pemahaman menyimak dan

pentingnya bahasa lisan dan pemahaman menyimak dalam
perkembangan literasi anak-anak

2. Mendeskripsikan jenis-jenis bahasa lisan

3. Menjelaskan bagaimana anak-anak kecil memperoleh
keterampilan bahasa lisan dan keterampilan pemahaman
menyimak

4. Mengidentifikasi praktek-praktek pengajaran yang mendukung
perkembangan keterampilan bahasa lisan dan keterampilan
pemahaman menyimak

5. Menilai strategi-strategi untuk mengases keterampilan bahasa
lisan dan keterampilan pemahaman menyimak

2

Kegiatan 1
• Kegiatan-kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh

para siswa?

• Kegiatan-kegiatan apa yang membutuhkan
keterampilan-keterampilan dalam bahasa lisan dan
pemahaman menyimak?

• Kegiatan-kegiatan yang mana yang mendukung
perkembangan:
– Bahasa Lisan
– Pemahaman Menyimak

• Video
https://www.youtube.com/watch?v=lWDDnFSXEUI

3

Bagian 1: Pertanyaan-Pertanyaan
Penuntun

- Apa itu bahasa lisan? Pemahaman
menyimak?

- Apa saja komponen-komponen
bahasa lisan?

- Apa saja peranan keterampilan
bahasa lisan dan keterampilan
menyimak dalam belajar membaca
dan menulis?

1

4

Bahasa Lisan &
Perkembangan Kosakata

“ … semakin banyak anak mengetahui tentang
bahasa,… mereka akan semakin siap untuk
membaca dan menulis”

Snow, Burns, & Griffin, 1999, hlm. 8

Anak-anak belajar dan menggunakan bahasa
lisan sebelum mereka bersekolah

5

Bahasa Lisan
• Bahasa lisan merupakan komunikasi yang 

dilakukan dengan cara berbicara

• Bahasa lisan merupakan sesuatu yang 
kompleks karena siswa harus mengetahui 
kata-kata dan artinya

• Bahasa lisan meliputi kesadaran bunyi dan
bagaimana menggunakan bunyi-bunyi
tersebut untuk mengucapkan kata-kata dan
kalimat.
– www.readingrockets.org

6
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Pengertian
Keterampilan Berbahasa Lisan

• Bahasa lisan adalah keterampilan yang digunakan 
dalam berbicara dan menyimak

• Bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat
ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya

• Bahasa lisan mencakup:

1) pengucapan,

2) tata bahasa, (bunyi, bentuk kata, struktur
kalimat, arti kata), atau fonologi, morfologi, 
sintaksis, pragmatic, dan semantic.

7

Komunikasi
Jika seseorang memiliki keterampilan berbicara, ia akan
mampu untuk memilih bunyi-bunyi yang tepat dari
bahasa tersebut dalam membentuk kata, kalimat,
penekanan, intonasi, dan menggunakan bahasa
tersebut untuk mengekspresikan ide, perasaannya, dan
fakta kepada orang lain (pendengar).

Si pembicara tidaklah sedang
berkomunikasi, kecuali jika si
pendengar mendengar dan
mengerti apa yang dikatakan.

8

Komponen-Komponen Bahasa Lisan
1. Fonologi

sistem bunyi,  unit-unit bunyi dalam suatu bahasa

2.    Morfologi

bagaimana bagian-bagian kata digabungkan untuk
membuat kata-kata

3.    Sintaksis

Bagaimana kata-kata digabungkan, dalam sebuah bahasa, 
untuk mengkonstruksi atau membentuk kalimat

4. Semantik

kata dan artinya

5.    Pragmatik

sistem sosial dalam penggunaan bahasa; bagaimana kita
menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi

9

Peranan Bahasa Lisan dalam
Perkembangan Literasi

• Bahasa lisan secara positif mempengaruhi
keterampilan membaca dan menulis, terutama
untuk membaca kata dan untuk pemahaman

• Pengetahuan bunyi bahasa akan membantu siswa
untuk membaca kata-kata baru

• Pengetahuan tentang bagaimana kata-kata 
disusun menjadi kalimat dapat membantu siswa
menggunakan konteks untuk memprediksi kata-
kata yang mungkin muncul kemudian, ini
membantu ketika membaca kata-kata baru yang 
tidak dikenali

• Informasi ini disimpan dalam otak (schema)
10

Pemahaman Menyimak

• Proses aktif dalam menkonstruksi arti dari apa
yang didengar

• Pemahaman menyimak membutuhkan 
kemampuan mendengar/menyimak dan
pemahaman.

• Sewaktu seseorang berbicara, si pendengar harus
mampu untuk mengerti apa yang sedang
diucapkan.

• Kita hidup di suatu dunia bunyi dan kita
menggunakan lebih banyak waktu untuk
mendengar daripada berbicara, membaca, atau
menulis (Morley, 1991). 

11

Pemahaman Menyimak

• Pemahaman menyimak penting dalam belajar
untuk membaca dan membaca untuk belajar
informasi bidang konten.

• Pemahaman menyimak ialah suatu keterampilan
yang akan digunakan terus sepanjang hidup.

• Kita menyimpan informasi dalam ingatan kita
dan menggunakan informasi ini untuk mengerti
apa yang kita dengar (misalnya, keluarkan buku
kalian).

12
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Bagian 2: Pertanyaan-
Pertanyaan Penuntun

• Apa saja teori-teori perkembangan
bahasa?

• Apa saja tahapan perkembangan
pemerolehan bahasa lisan?

• Apa hubungan antara bahasa lisan dan
kosakata?

• Apa hubungan antara bahasa lisan, 
keterampilan menyimak, dan literasi?

2

13

Teori Kognitif

Teori 
Mentalis

Teori 
Pemerolehan 

Bahasa

Teori 
Behavioristik

14

Teori
Behavioristik

• Anak yang lahir tidak membawa
kapasitas atau potensi bahasa.

• Lingkunganlah yang secara
perlahan akan membentuk, 
mengkondisikan, dan memperkuat
perilaku; pengetahuan dan
kemampuan bahasa diperoleh
melalui proses pengalaman dan
proses pembelajaran

• Bahasa terbentuk berdasarkan 
tanggapan/respon yang diterima
anak ketika berbicara

15

Teori Mentalistik

• Anak yang lahir ke dunia
ini telah membawa
kapasitas atau potensi
bahasa (Chomsky, 1959).

• Anak mengenali bunyi 
bahasa

• Kemampuan mengenali 
bunyi merupakan proses 
perkembangan.

16

Teori Kognitif

• Titik awal teori kognitif adalah anggapan
terhadap kapasitas kognitif anak dalam
menemukan struktur di dalam bahasa yang  
ia dengar di sekelilingnya.

• Suatu stimulus merupakan masukan/input 
untuk anak, yang kemudian diolah di otak. Di 
otak, suatu regulator kognitif memproses
informasi sehingga siswa dapat membaca, 
menulis, berbicara, dan
mendengarkan/menyimak

• Otak menyimpan informasi melalui
organisasi (skema) linguistik yang digunakan
oleh anak untuk menafsirkan atau
menginterpretasi dan mengoperasikan
lingkungan linguistik mereka.

17

• Fase 1: Penemu (Inventors) (0 – 8 bulan)

• Fase 2: Komunikator (Communicators) (8 – 13 bulan)

• Fase 3: Pengguna kata-kata pertama (Users of first 
words) (12 – 18 bulan)

• Fase 4: Pengkombinasi (Combiners) (18 – 24 bulan)

• Fase 5: Kalimat-kalimat pertama (First sentences) (2 – 3 
tahun)

• Fase 6: Kalimat-kalimat tingkat lanjut (Advanced 
Sentences) (3 – 5 tahun)

Tahapan Perkembangan Bahasa Lisan

Lihat Handout 1
18



38

UNIT 2

2.

18/10/2016

4

Kegiatan 3

Saksikan video-video berikut.  Dalam kelompok, 
diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut:
1. Keterampilan-keterampilan bahasa lisan apa yang 

sedang digunakan anak?
2. Pada tahapan bahasa lisan apa anak tersebut berada?

Kegiatan Video:
• https://www.youtube.com/watch?v=Il12j16C-iw
• https://www.youtube.com/watch?v=Kb4C0OpUGw8
• https://www.youtube.com/watch?v=N03oRdta5cw

19

Perkembangan Bahasa Lisan

• Anak-anak kecil awalnya mendengar dan kemudian
berbicara bahasa ibu

• Anak-anak masuk sekolah dengan perkembangan bahasa 
yang berbeda  

• Faktor-faktor lingkungan yang berdampak pada
perkembangan sudah nampak jelas sejak berusia 15 bulan

• Pada kelas 1 SD, kesenjangan melebar antara anak-anak
dengan kemampuan bahasa yang kuat dan anak-anak yang 
memiliki sedikit kata dalam kosakata bahasa lisan mereka

• Guru dapat membantu dengan menggunakan pengajaran
yang efektif dalam perkembangan bahasa lisan dan
pembelajaran kosakata baru
– Hart & Risley, 1995

20

Hubungan antara
Bahasa Lisan & Kosakata

• Tanpa dukungan dalam perkembangan bahasa lisan, 
siswa akan kesulitan ketika belajar membaca dan
menulis (Sofier, 1999). 

• Kekurangan dalam bahasa lisan secara negatif
berdampak pada pemahaman membaca.

• Salah satu cara yang terbaik untuk membantu anak-anak
membangun kosakata lisan mereka ialah dengan
berinteraksi dalam percakapan dengan orang dewasa
(Armbruster, Lehr, & Osborn, 2001). 

• Bahasa lisan berperan penting dalam perkembangan
kosakata yang dibutuhkan untuk menulis dan membaca
(Nam, 2010).

21

Peranan Bahasa Lisan

Kelancaran & Pemahaman
– Memiliki kemampuan yang kuat dalam

menggunakan bahasa, mendengar bunyi, dan
mengetahui banyak tentang arti kata, membantu
kelancaran membaca

– Membantu siswa memahami bagaimana kata-kata 
digunakan dan disusun dalam kalimat

– Memiliki banyak kata dalam bahasa lisan juga 
membantu pemahaman membaca dan kemampuan
untuk mendiskusikan apa yang telah dipelajari

22

Peranan Pemahaman Menyimak

• Menyimak lebih dari sekedar mendengar.
• Siswa harus mendengarkan dan merekonstruksi makna 

dari apa yang dikatakan untuk dapat memahaminya.
• Hubungannya dengan literasi meliputi: mendengar

kata-kata, menyimak apa yang dikatakan
• Menyimak melibatkan serangkaian kegiatan yang 

menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi
• Menyimak merupakan proses memahami pesan yang 

tersampaikan dengan mendengar
• Jika siswa tidak memahami apa yang didengar, mereka

akan kesulitan ketika belajar membaca dan menulis, 
serta memahami teks bidang konten yang kompleks

23

HUBUNGAN MENYIMAK DAN BERBICARA
Pengirim pesan Penerima Pesan

* Menurut Brooks (dikutip dalam Tarigan, 1994, hal. 3)
Kegiatan menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua
arah yang langsung yang  bisa bersifat interaktif,  ( misalnya
komunikasi antar teman, antara penjual dan pembeli,  atau dalam
diskusi kelompok. 
dan non interaktif.(misalnya kotbah di masjid, pidato, penyampai berita
di TV)
• Berbicara adalah kemampuan untuk menyampaikan pikiran dan

perasaan kepada orang lain
• Berbicara tidak bisa disebut komunikasi, kecuali jika si pendengar

memahami apa yang dikatakan

Pesan --- encoding---lambang
(bunyi/tulisan)

Lambang ---decoding--- pesan
(bunyi/tulisan)

24
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Pertanyaan?
• Mengapa penting bagi anak untuk mulai

mengembangkan keterampilan bahasa sebelum
mereka mulai bersekolah?

• Bagaimana anak-anak belajar mengenai bagian-
bagian bahasa sebelum mereka bersekolah?

• Ketika anak mulai bisa membaca, bagaimana
pengetahuan mereka tentang bahasa berubah?

BAHASA LISAN   --- MEMBACA  --- MENULIS
25

Bagian 3: Pertanyaan-Pertanyaan
Penuntun
Pengajaran Bahasa Lisan dan
Pemahaman Menyimak

• Apa peranan guru?
• Apa saja prinsip penuntun dalam 

mengembangkan pelajaran?
• Kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat 

mengembangkan pemahaman menyimak?
• Kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat 

mengembangkan keterampilan bahasa lisan?
• Seperti apakah kegiatan membaca nyaring

yang efektif?

3

26

Pengajaran: Peran Guru

• Mengajarkan keterampilan bahasa lisan dan
berbicara merupakan suatu bagian penting dari
belajar literasi

• Suatu lingkungan yang kaya perlu diciptakan, 
yaitu yang
– memberikan kegiatan yang interaktif dan menarik
– dan mendukung komunikasi yang perlu makna

• Keterampilan-keterampilan yang dikembangkan
berkontribusi pada keberhasilan di sekolah dan
pada tiap tahapan kehidupan

27

Pengajaran: Prinsip-Prinsip

Strategi-strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru 
harus mengikuti kriteria-kriteria berikut:
• relevan dengan tujuan pembelajaran;
• Memiliki tujuan pembelajaran yang dipahami siswa.
• Berbagai kegiatan:

– menantang dan merangsang bagi siswa untuk belajar.
– mengembangkan kreativitas siswa secara individu

dan/atau kelompok
– memfasilitasi pemahaman siswa tentang materi pelajaran
– mudah diterapkan dan tidak memerlukan peralatan yang 

rumit
– menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.

28

Kelas yang Berpusat pada Bahasa
Guru Siswa

 Menggunakan banyak kegiatan
bahasa

 Meminta siswa bercerita dan
menceritakan kembali cerita dan
peristiwa yang dialami 

 Berbicara mengenai berbagai
topik dan makna kata

 Menggunakan kata-kata baru dan
tidak biasa

 Memberikan pertanyaan terbuka
(open-ended)

 Memberikan umpan balik
(feedback) terkait kosakata, tata
bahasa, dan pengucapan

 Mendorong bermain dengan
bahasa

 Mengeksplorasi dan berlatih
menggunakan bahasa

 Sebutkan nama dan
mendeskripsikan benda dalam
kelas

 Bertanya dan menjawab
pertanyaan apa, siapa, di mana, 
mengapa, dan bagaimana

 Mendengarkan model 
penggunaan bahasa yang baik

 Menceritakan tentang topik-topik
yang menarik bagi mereka

29

Strategi Mengajar Bahasa Lisan
dan Pemahaman Menyimak

• Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbicara dalam
kelompok besar dan kecil

• Mendorong untuk berpikir tingkat tinggi dengan memberikan 
pertanyaan

• Menjelaskan arti kata-kata, terutama kata-kata bidang konten
• Gunakan kegiatan membaca bersama setelah kelas 1 SD
• Meminta pandangan dan pendapat siswa, beserta dengan bukti

pendukung
• Membangun pengetahuan sebelumnya (prior knowledge);
• GUNAKAN tradisi lisan anak (cerita keluarga)
• Scaffold tanggapan siswa dengan cara

– Memberikan pertanyaan
– Menyatakan ulang dan mengelaborasi jawaban
– Meminta klarifikasi
– Memberikan dorongan dan umpan balik/feedback

30
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• Semakin banyak jenis bahasa yang anak-anak
dengar dan bahas, (misalnya, cerita-cerita, 
sejak-sajak, penjelasan), pengetahuan siswa
mengenai struktur teks (naratif dan
ekspositori) semakin meningkat

• Siswa membutuhkan kegiatan interaktif untuk
mempraktekkan keterampilan berbicara dan 
meningkatkan kosakata mereka, untuk
berkomunikasi, dan untuk meningkatkan 
kemampuan membaca dan menulis
– Snow, Burns, & Griffin, 1998

31

Mengapa Kegiatan Sebelum, Selama, 
dan Setelah Menyimak Penting?

• Kita menginginkan siswa untuk menjadi penyimak yang 
efektif
– Sebelum: untuk dapat memprediksi apa yang akan mereka

dengar berikutnya dalam sebuah cerita, tujuan 
pembelajarankelas, dll.; untuk menggunakan pengetahuan
sebelumnya (prior knowledge)

– Selama: untuk memperoleh informasi kunci dan untuk
memahami

– Setelah: untuk mengatur atau mengorganisir apa yang telah
dipelajari untuk untuk merespon (berbicara dan menulis); 
untuk mengembangkan kedalaman pemahaman

• Kita juga memiliki scripts untuk situasi
– (misalnya, ketika Ibu mengatakan saatnya masuk ke rumah 

dan kita tahu bahwa itu berarti waktu untuk makan malam). 
Kita tahu apa yang harus dilakukan ketika kita menyimak.

32

Kegiatan Menyimak

• Kegiatan menyimak akan sangat efektif apabila
aktivitas tersebut merupakan bagian dari tugas yang 
berhubungan dengan kehidupan nyata;
– Memberikan siswa suatu tujuan untuk

mendengar/menyimak dan mengharuskan mereka
melakukan sesuatu terkait dengan apa yang didengar

– Jika mungkin, gunakan konteks dunia nyata, sehingga
membuat tugas lebih bermakna.

• Pertanyaan: Kegiatan di kelas apa saja yang dapat 
mengembangkan keterampilan menyimak?

33

Pengajaran Bahasa Lisan

• Memberikan Instruksi

• Bermain Peran

• Mendongeng/Bercerita

• Presentasi Lisan/Pidato

• Diskusi

• Memperkenalkan Diri

34

Membaca Nyaring 

Jenis Teks
• Buku besar
• Buku berjenjang
• Buku anak

Membaca nyaring
Membaca bersama dan 
terbimbing

Kegiatan sebelum, 
selama, dan sesudah 
membaca

Mendesain proses 
pembelajaran

35

Strategi Membaca Nyaring Interaktif dalam
Meningkatkan Keterampilan Bahasa Lisan
dengan Menggunakan Buku Besar (Big Book) 

Membangun Keterampilan Bahasa Lisan dengan cara 

• Membuat prediksi (Predicting) 

• Membuat koneksi (Making connections)

• Meringkas (Summarizing)

• Menarik kesimpulan (Drawing conclusion)

36
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Kegiatan 6
Penggunaan Media untuk Meningkatkan

Keterampilan Berbahasa Lisan

Kerja dalam kelompok untuk
membuat suatu pelajaran
membaca nyaring:

• Gunakan Fotokopi 5 bagian
C

• Saksikan video yang 
terdapat pada slide berikut

Guru melaksanakan pembelajaran membaca nyaring :
https://www.youtube.com/watch?v=CiUxa8RxwPQ

Membaca nyaring berfokus pada mengajarkan kosakata kunci/penting
https://www.youtube.com/watch?v=ChFcjkfMtck

Kegiatan Lanjutan:

• Kerja dalam kelompok untuk memilih buku berjenjang 
(leveled book)

• Tiap kelompok akan mempersiapkan kegiatan membaca
nyaring

• Pasangkan tiap kelompok dan minta untuk
mempresentasikan pelajaran tersebut kepada kelompok
yang lain

• Lakukan refleksi atas kegiatan tersebut

Bagian 4: Pertanyaan-
Pertanyaan Penuntun

• Mengapa penting untuk menilai
keterampilan bahasa lisan dan
keterampilan menyimak siswa?

• Apa saja cara-cara informal yang dapat 
digunakan untuk mengukur keterampilan
bahasa lisan dan keterampilan menyimak?

• Bagaimana rubrik dapat digunakan untuk
mengukur keterampilan-keterampilan ini?

4

39

Jenis-Jenis Penilaian Bahasa

• Respon Fisik Total (Total Physical Response)
• Pengawasan informal
• Observasi
• Berbagi (Sharing)
• Presentasi
• Review yang terbimbing
• Praktek yang Sistematis/

Rubrik

40

PENILAIAN KETERAMPILAN BERBICARA

Fotokopi 7
Saksikan video berikut.  Gunakan penilaian 

keterampilan berbicara untuk menilai 
keterampilan bahasa lisan siswa.

https://www.youtube.com/watch?v=omk4oCxqb-
4

PENILAIAN KETERAMPILAN MENYIMAK

Fotocopy 8
Saksikan video berikut. Gunakan penilaian 

keterampilan berbicara untuk menilai 
keterampilan bahasa lisan siswa.

Activity Video
https://www.youtube.com/watch?v=CiUxa8RxwP

Q
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Refleksi dan Evaluasi

43

Tuliskan poin-poin  penting tentang 
Bahasa Lisan dan Pemahaman 
menyimak. 

Waktu Anda 3 menit.
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UNIT 3                                      
KESADARAN FONOLOGI

TUJUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Mahasiswa calon guru akan mampu untuk:
1. Mendefinisikan kesadaran fonologi dan 

menjelaskan pentingnya kesadaran fonologi 
dalam pengembangan keterampilan membaca 
dan menulis pada anak-anak.

2. Mendeskripsikan gerak maju perkembangan 
keterampilan-keterampilan kesadaran fonologi.

3. Secara akurat mengidentifikasi dan 
mereproduksi bunyi-bunyi huruf (fonem) 
dalam kata.

4. Melaksanakan kegiatan pengajaran kesadaran 
fonologi dan secara akurat mengidentifikasi 
keterampilan-keterampilan khusus yang 
dibahas.

5. Mendeskripsikan strategi-strategi untuk  
menilai keterampilan-keterampilan kesadaran 
fonologi.

GAMBARAN UMUM

Kesadaran fonologi adalah kemampuan untuk 
membedakan bunyi-bunyi dalam bahasa lisan. 
Ini termasuk mampu untuk membedakan kata-
kata individu yang membentuk suatu kalimat 
yang diucapkan, serta mampu mendengar dan 
membedakan suku kata individu dalam suatu 
kata yang diucapkan secara lisan. Juga termasuk 
mampu membedakan dan mendengar bunyi-
bunyi yang berdiri sendiri (fonem) dalam satu 
kata – contohnya, dapat mengidentifikasi bahwa 
kata “lap” terdiri atas bunyi atau fonem / l / / a / 
/ p /.  Kesadaran fonologi adalah istilah umum 
yang digunakan untuk semua keterampilan yang 
berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan 
bunyi-bunyi dalam bahasa lisan. Kesadaran 
fonemik adalah istilah khusus yang digunakan 
untuk menggambarkan kemampuan khusus untuk 
dapat membedakan bunyi-bunyi yang berdiri 
sendiri atau fonem dalam kata-kata.

Kesadaran fonologi penting untuk belajar 
bagaimana membaca (decode), terutama untuk 

anak-anak yang mengalami kesulitan membaca. 
Anak-anak harus mampu mendengar bunyi-
bunyi yang berdiri sendiri dalam kata-kata 
yang diucapkan sebelum mereka diperkenalkan 
dengan kata-kata tertulis. Jika mereka mampu 
mengidentifikasi bunyi-bunyi yang berdiri sendiri 
dalam kata-kata yang diucapkan, mereka akan 
dengan lebih mudah men-decode kata, yaitu, 
membaca kata-kata dengan membunyikan/
mengucapkan bunyi yang dihasilkan dari masing-
masing huruf dalam kata-kata.  Kesadaran fonologi 
juga penting untuk belajar bagaimana menulis 
(encode).  Agar dapat menulis satu kata dengan 
benar, anak-anak harus mampu mendengar semua 
konstituen bunyi dalam sebuah kata, dan mereka 
dapat mengaitkan huruf yang tepat untuk setiap 
bunyi yang telah mereka diidentifikasikan.

Kesadaran fonologi harus dikembangkan di 
prasekolah dan TK, dan diperkuat di kelas 1.  
Sayangnya, banyak guru tidak menyadari bahwa 
kesadaran fonologi adalah keterampilan yang 
penting untuk belajar membaca dan karenanya 
mereka tidak menyediakan waktu kelas untuk 
mengembangkannya.

Unit ini menyajikan pada mahasiswa calon guru 
serangkaian kegiatan untuk meningkatkan 
kesadaran mereka tentang berbagai komponen 
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kesadaran fonologi, dan secara khusus kesadaran 
fonemik (mampu bunyi-bunyi yang berdiri sendiri 
dalam suatu kata). Tiga pertanyaan penting yang 
akan kita bahas adalah:
•	 Apa itu kesadaran fonologi dan bagaimana 

kesadaran fonologi berkontribusi pada 
pengembangan keterampilan membaca dan 
menulis?

•	 Apa yang dapat dilakukan oleh para guru di 
kelas untuk mengembangkan keterampilan 
kesadaran fonologi anak-anak?

Ringkasan penelitian yang terdapat pada akhir 
modul ini memberikan informasi lebih rinci 
mengenai kesadaran fonologi.

BAHAN MATERI YANG DIBUTUHKAN UNTUK 
UNIT INI

SLIDE-SLIDE POWER POIN
Kesadaran Fonologi

FILE-FILE VIDEO
•	 Komponen-komponen kesadaran 

fonologi https://www.youtube.com/
watch?v=LucNw_2G_FU .

•	 Menggunakan kotak-kotak Elkonin  https://
www.youtube.com/watch?v=hbOpKUapsNY.

•	 Bertepuk tangan sesuai suku kata   https://
www.youtube.com/watch?v=LucNw_2G_FU.

•	 Menggunakan bagian-bagian tubuh untuk 
memecah suku kata https://www.youtube.com/
watch?v=iwV5I039az0.

•	 Menggunakan jari di bawah dagu untuk 
memecah suku kata https://www.youtube.com/
watch?v=CISbVc2eV4o.

FILE AUDIO
Nyanyian huruf/bunyi alfabet.

FOTOKOPI
•	 FOTOKOPI 1: Kegiatan-kegiatan microteaching 

(1 atau 2 rangkap)
•	 FOTOKOPI 2: Tugas-tugas pekerjaan rumah 

(PR) (1 atau 2 rangkap)

MATERI-MATERI TAMBAHAN (UNTUK 
KEGIATAN-KEGIATAN MICROTEACHING)
•	 Bola (untuk menyanyi) – untuk melaksanakan 

kegiatan dalam Fotokopi 1.
•	 Tas kertas atau plastic, cukup besar untuk 

menahan benda-benda – untuk melaksanakan 
kegiatan dalam Fotokopi 1.

•	 Membaca nyaring atau buku besar dari koleksi 
PRIORITAS – untuk melaksanakan kegiatan 
dalam Fotokopi 1.
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SEKILAS – ILUSTRASI PERKULIAHAN 

Membaca mandiri atau 
personal

Mahasiswa calon guru memiliki 10 menit untuk secara diam (dalam 
hati) membaca sebuah novel atau teks yang mereka pilih sendiri.

1. Pengantar:  Definisi 
kesadaran fonologi dan 
mengapa kesadaran 
fonologi penting dalam 
mengembangkan 
keterampilan membaca dan 
menulis

Kegiatan 1: Analisis video dan diskusi – untuk mengidentifikasi.
•	 suatu definisi sederhana dari kesadaran fonologi.
•	 keterampilan-keterampilan yang membentuk kesadaran fonologi.
•	 kegiatan-kegiatan pengajaran yang mengembangkan 

perkembangan fonologi anak.

Kegiatan 2:  Perkuliahan/ceramah singkat mengenai keterampilan-
keterampilan kesadaran fonologi dan mengapa keterampilan-
keterampilan tersebut penting.

2. Kemajuan perkembangan 
keterampilan kesadaran 
fonologi

Kegiatan 1: Perkuliahan/ceramah singkat mengenai meterampilan-
keterampilan kesadaran fonologi dan kemajuan perkembangan 
keterampilan-keterampilan tersebut. 
•	 Pelaksanaan: Tiap kali satu keterampilan yang baru 

dipresentasikan, siswa menggunakannya pada sebuah kalimat, 
kata atau teks.

3. Mengidentifikasi 
dan mereproduksi/
menghasilkan kembali 
bunyi-bunyi huruf

Kegiatan 1: Membedakan antara nama-nama huruf dan bunyi-bunyi 
huruf – Menyanyikan lagu alfabet – Siswa mendengarkan – dan ikut 
bernyanyi – sebuah file audio nyanyian huruf-bunyi untuk belajar 
perbedaan antara nama-nama huruf dan bunyi-bunyi huruf.

Kegiatan 2: Perkuliahan/ceramah singkat dan diskusi tentang digraf
•	 Pelaksanaan: Siswa mengidentifikasi bunyi-bunyi huruf digraf 

individu dalam seri kata-kata. 

4. Strategi/kegiatan pengajaran 
untuk mengembangkan 
kesadaran fonologi

Kegiatan 1: Perkuliahan/ceramah singkat dan diskusi tentang 
pendekatan perkembangan untuk mengajarkan kesadaran fonologi.

Kegiatan 2: Perkuliahan/ceramah singkat dan analisis video tentang 
bagaimana menggunakan kotak-kotak Elkonin dalam kelas-kelas 
awal sekolah dasar.

Kegiatan 3:  Analisis video untuk mengidentifikasi strategi-strategi 
atau kegiatan-kegiatan lain untuk mengembangkan kesadaran 
fonologi.

Kegiatan 4: Micro-teaching: Mahasiswa calon guru diberikan suatu 
deskripsi tertulis mengenai suatu kegiatan pengajaran kesadaran 
fonologi.  Mereka harus; 1) mengerjakannya bersama kelas dan 2) 
mengidentifikasi keterampilan khusus kesadaran fonologi yang 
ditargetkan dalam kegiatan tersebut.

5. Asesmen/penilaian 
keterampilan-keterampilan 
kesadaran fonologi

Kegiatan 1: Perkuliahan/ceramah singkat dan diskusi kegiatan-
kegiatan atau tugas-tugas untuk  menilai keterampilan-keterampilan 
khusus kesadaran fonologi.

6. Refleksi dan evaluasi
Mahasiswa calon guru mencatat lima hal yang mereka pelajari 
mengenai kesadaran fonologi sebagai hasil dari perkuliahan, lalu 
membagikan dalam kelas satu dari lima hal yang terlah mereka catat.
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ILUSTRASI PERKULIAHAN 

MEMBACA MANDIRI

Berikan 10 menit kepada mahasiswa calon guru untuk dalam hati (dengan diam) membaca materi 
yang mereka pilih sendiri.  Jika waktu mengizinkan, berikan 5 menit untuk berbagi catatan bacaan 
mereka dengan seorang teman (apa yang telah mereka baca dalam minggu terakhir ini) dan 
berbicata mengenai satu dari sekian teks yang terdaftar dalam catatan bacaan mereka:
•	 Mengapa mereka memilih untuk membaca apa yang sedang mereka baca?
•	 Apa yang mereka sukai mengenai apa yang sedang mereka baca?
•	 Mengapa mereka merekomendasikan, atau tidak merekomendasikan buku atau teks tersebut 

kepada seorang teman?

PENGANTAR: APA ITU KESADARAN 
FONOLOGI DAN MENGAPA KESADARAN 
FONOLOGI PENTING? (30 MENIT)           

Sambut mahasiswa calon guru dalam mata kuliah/
pelajaran ini.  Jelaskan bahwa minggu lalu mereka 
telah melihat pada pentingnya bahasa lisan 
dalam belajar membaca dan menilis.  Minggu ini 
mereka akan melihat dengan lebih dekat pada 
bahasa lisan dan mengindentifikasi keterampilan 
khusus mendeskriminasi bunyi yang perlu anak-
anak kembangkan sebelum mereka dapat mulai 
membaca dan menulis.

SLIDE 2: memberikan/berisi hasil akhir dari 
pembelajaran unit ini: Mendefinisikan kesadaran 
fonologi dan pentingnya kesadaran fonologi 
dalam pengembangan keterampilan membaca dan 
menulis anak-anak
•	 Mendeskripsikan tahap perkembangan dari 

keterampilan kesadaran fonologi
•	 Secara akurat mengidentifikasi dan 

menghasilkan ulang bunyi-bunyi huruf 
(fonem) dalam kata-kata

•	 Mengimplementasikan kegiatan-kegiatan 
pengajaran kesadaran fonologi dan secara 
akurat mengidentifikasi keterampilan-
keterampilan khusus yang dibahas

•	 Mendeskripsikan strategi-strategi untuk  
menilai keterampilan-keterampilan kesadaran 
fonologi.

Kegiatan 1: Analisis video dan diskusi 
(20 menit) 

Suatu cara yang interaktif untuk memperkenalkan 
pada mahasiswa calon guru kepada kesadaran 
fonologi ialah meminta mereka menganalisis 
video What is Phonological Awareness? (Apa itu 
Kesadaran Fonologi?) yang berdurasi sembilan 
menit.  Walaupun video tersebut dalam bahasa 
Inggris, terdapat banyak contoh-contoh kelas-
kelas sekolah dasar, membuatnya mudah untuk 
dipahami.

Kegiatan sebelum menonton (slide 4): Sebelum 
menunjukkan video, tempatkan mahasiswa calon 
guru dalam kelompok yang terdiri atas 3 anggota 
dan minta masing-masing anggota kelompok 
untuk mengumpulkan infirmasi terkait satu dari 
tiga poin kunci (slide 3):
•	 Suatu definisi sederhana dari kesadaran 

fonologi.
•	 Keterampilan-keterampilan yang berbeda yang 

membentuk kesadaran fonologi.
•	 Dua kegiatan yang menarik yang guru dapat 

lakukan dalam kelas untuk mengembangkan 
kesadaran fonologi siswa.

Menonton (slide 5) : https://www.youtube.com/
watch?v=LucNw_2G_FU0.  

Diskusi setelah menonton - Berikan waktu 5 
menit kepada anggota-anggota kelompok untuk 
mendiskusikan pengamatan mereka dengan 
anggota kelompok mereka.  Lalu minta seluruh 
kelas membandingkan respon-respon mereka 
untuk tiap pertanyaan dari ketiga pertanyaan 
tersebut.
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Anda mungkin perlu untuk mengakhiri sesi ini 
dengan mempresentasikan pada siswa definisi 
kesadaran fonologi yang diringkas pada slide 6.
•	 Kesadaran fonologo ialah kemampuan untuk 

membedakan bunyi-bunyi dalam bahasa lisan, 
misalnya, mampu untuk:
o Menyimak kata-kata individu dalam suatu 

kalimat.
o Menyimak suku-suku kata individu dalam 

sebuah kata.
o Menyimak bunyi huruf atau fonem individu 

dalam suatu suku kata atau kata.

Kegiatan 2: Perkuliahan/ceramah singkat 
mengenai mengapa keterampilan-
keterampilan kesadaran fonologi penting (10 
menit)

Penting, karena mahasiswa calon guru harus 
mengerti seberapa penting kesadaran fonologi 
bagi perkembangan keterampilan membaca dan 
menulis.

SLIDE 7 dan 8 me-review temuan-temuan 
penelitian mengenai korelasi antara keterampilan-
keterampilan kesadaran fonologi dan keseluruhan 
keterampilan membaca anak-anak kecil.  Sewaktu 
me-reviu tiap hasil temuan, Anda mungkin perlu 
untuk meminta mahasiswa calon guru untuk 
memikirkan kemungkin penjelasan tentang 
korelasi-korelasi yang diamati.

•	 SLIDE 7 - Tingkatan anak-anak kecil telah 
mengembangkan keterampilan kesadaran 
fonologi merupakan prediktor terbaik 
mengenai seberapa baik mereka akan dapat 
membaca pada akhir P2.  Semakin kuat 
keterampilan kesadaran fonologi mereka, 
semakin baik mereka akan dapat membaca, 
dan semakin baik mereka akan dapat 
memahami apa yang telah mereka baca 
(pemahaman).

•	 SLIDE 8 – Sebaliknya, anak-anak yang tidak 
mampu mendengar bunyi-bunyi huruf individu 
atau fonem dalam kata-kata atau suku kata 
akan memiliki kesulitan yang lebih besar dalam 
belajar membaca, dan kesulitan yang lebih 
besar dalam belajar mengeja.

TAHAPAN PERKEMBANGAN 
KETERAMPILAN-KETERAMPILAN 
KESADARAN FONOLOGI  (25 MENIT)

Bagian ini berfokus pada progress perkembangan 
keterampilan kesadaran fonologi, misalnya 
keterampilan awal apa yang anak-anak kecil 
mampu untuk kembangkan dan keterampilan 
apa yang lebih kompleks dan yang dikembangkan 
kemudian hari.

Mulai dengan mengingatkan siswa bahwa 
kesadaran fonologi merupakan suatu keterampilan 
auditori (mendengar): kertas atau pensil 
tidak dibutuhkan bagi anak-anak untuk dapat 
“mendengar” unit-unit bunyi suatu bahwa.  
Sebelum anak-anak kecil melihat huruf-huruf 
alfabet atau kata-kata pada kertas, mereka 
membutuhkan kesadaran fonologi.  Hal ini 
berarti mereka perlu untuk mampu memfokuskan 
perhatian pada bunyi-bunyi yang lebih kecil dalam 
sebuah bahasa.

Kegiatan 1: Perkulihana/ceramah singkat dan 
diskusi/penerapan

SLIDE 10 menampilkan kontinum kompleksitas 
dari kesadaran fonologi (di mana kemampuan 
untuk mengidentifikasi kata-kata dalam kalimat 
sebagai keterampilan fonologi yang paling mudah 
dan mengidentifikasi bunyi-bunyi yang berdiri 
sendiri atau fonem sebagai yang paling sulit).

Anda mungkin perlu untuk secara cepat/singkat 
melihat diagram secara bersama dengan siswa, 
lalu menggunakan waktu untuk me-reviu tiap 
keterampilan secara detail sehingga mahasiswa 
calon guru mengerti apa yang diperlukan oleh 
tiap keterampilan (sebagai contoh, slides 11 to 
13 di bawah ini).  Tiap kali sebuah keterampilan 
ditampilkan, beri pada mahasiswa calon guru 
contoh melakukannya, sehingga mereka 
menerapkan apa yang telah mereka pelajari.
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SLIDE 12 – Keterampilan 3: Mengidentifikasi 
onset dan rime   

Anak-anak perlu untuk sadar bahwa sebuah 
suku kata (atau kata bersuku kata satu) dapat 
dipecahkan dalam bunyi awal (onset) dan bunyi-
bunyi yang tersisa lainnya (rime), sebagai contoh:

lap = l (onset) + ap (rime)

SLIDE 14 - Keterampilan 4: Mendengarkan 
bunyi-bunyi huruf individu (atau fonem) 
dalam kata 

Akhirnya, anak-anak perlu untuk mampu 
mendengar dan mengidentifikasi bunyi-bunyi 
huruf individu salam sebuah suku kata (atau kata).  
Bunyi-bunyi idividu ini disebut fonem. 

Pada bagian ini, Anda mungkin perlu mengecek 
pemahaman mahasiswa calon guru dengan 
bertanya: Apa perbedaan antara sebuah huruf 
dan sebuah fonem?  Sediakan contoh bahwa b 

SLIDE 11: Keterampilan 1 & 2: Mengisolasi kata-
kata dalam kalimat dan suku-suku kata dalam kata

Keterampilan 1: Mengidentifikasi kata-
kata dalam sebuah kalimat - Anak-anak kecil 
butuh untuk sadar bahwa bahasa lisan terdiri 
atas kata-kata.  Mereka perlu mampu untuk 
mengidentifikasi keta-kata yang berbeda dalam 
sebuah kalimat.

Keterampilan 2: Mengidentifikasi suku-suku 
kata dalam kata - Anak-anak kecil perlu juga 
sadar bahwa kata-kata dapat dipecahkan lagi ke 
dalam suku-suku kata.

Penerapan - Ucapkan sebuah kata.  Minta 
mahasiswa calon guru menepuk tangan 
untuk suku-suku kata dalam kata atau 
meletakkan tangan mereka pada dagu 
mereka untuk tiap kata, ucapkan kata 
tersebut, lalu hitung jumlah suku kata 
dalam kata tersebut.  Sebagai contoh, berapa 
suku kata dalam kata-kata:

rumah
guru
komputer
kupu-kupu

Penerapan: Slide 12. Minta siswa 
mengidentifikasi onset (bunyi awal) dan rime 
(bunyi-bunyi yang tersisa selanjutnya) dalam 
contoh pada slide 12.  Lalu minta mereka 
mengidentifikasi onset-onset dan rime-rime 
dalam kata-kata berikut ini:
•	 dan
•	 bus
•	 cat
•	 tas
•	 bor
•	 Etc.

Tahapan Perkembangan Keterampilan-
Keterampilaln Kesadaran Fonologi

Sewaktu anak-anak dapat mengisolasi 
kata-kata individu dalam kalimat, mereka 
dapat bergerak pada mengidentifikasi 
dan menghitung berapa banyak suku 
kata yang terdapat dalam sebuah kata.  
Anak-anak yang mampu membuat hal 
tersebut selanjutnya dapat bergerak pada 
memecahkan suku-suku kata (atau kata-
kata bersuku kata satu) ke dalam suatu 
bunyi awal – yang dapat kita sebut onset – 
dan bunyi-bunyi yang tersisa lainnya (yang 
kita sebut rime).  Sebagai contoh, kata lap 
dapat dipecahkan ke dalam bunyi awal - /l/ 
dan bunyi tersisa lainnya /ap/.  Akhirnya 
anak-anak yang dapat memecahkan sebuah 
suku kata atau kata bersuku kata satu ke 
dalam onset dan rime, siap untuk berpindah 
pada mengidentifikasi semua bunyi-bunyi 
individu dalam sebuah kata. Sebagai 
contoh, kata apa terdiri atas tiga bunyi … 
/a/…/p/…/a/.

Penerapan – Mengucapkan sebuah kalimat. 
Lalu, minta mahasiswa calon guru menepuk 
tangan sesuai dengan kata-kata atau 
meletakkan sebuah jari pada dagu mereka 
untuk tiap kata yang diucapkan dan kemudian 
beritahukan pada Anda jumlah kata dalam 
setiap kalimat.  Ulangi lagi menggunakan 
kalimat-kalimat yang lain.
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dan u adalah huruf dari alfabet dan menghasilkan 
fonem-fonem (atau bunyi-bunyi huruf) /b/ dan 
/u/.  Perbedaan antara huruf dan fonem akan 
dibahas lebih dalam dalam sesi berikutnya, jadi 
tidak perlu untuk mengulasnya terlalu dalam 
sekarang.

lap =  /l/  +  /a/  +   /p/

Jelaskan bahwa unit-unit lebih kecil – fonem-
fonem – lebih sulit bagi anak-anak untuk 
mendengarkannya dari pada unit-unit yang lebih 
besar, misalnya suku kata dan kata-kata.  Tekankan 
bahwa kesadaran fonologi termasuk dalam suatu 
kontinum kekompleksan, dengan kata-kata, dan 
suku-suku kata merupakan yang paling mudah 
bagi anak-anak untuk mengidentifikasikannya dan 
fonem-fonem atau bunyi-bunyi huruf individu 
sebagai yang paling sulit.

Diskusi: Perbedaan antara kesadaran 
fonologi, kesadaran suku kata, dan kesadaran 
fonemik. 

SLIDE 16 – Minta mahasiswa calon guru untuk 
melihat pada diagram dalam slide 16 dan berikan 
perbedaan antara kesadaran “fonologi”, kesadaran 
“suku kata” dan kesadaran “fonemik”.

Jelaskan bahwa kesadaran fonologi merupakan 
suatu konsep yang lebih besar, sementara 
kesadaran suku kata dan fonemik merupakan 
elemen-elemen dari kesadaran fonologi (lihat 
gambar 1).

Kesadaran fonologi merupakan keterampilan 
khusus dari kemampuan untuk mendengar, 
mengidentifikasi dan memanipulasi bunyi-bunyi 
yang berdiri sendiri dalam kata.  Ini merupakan 
suatu keterampilan yang sangat penting bagi 
pembaca pemula (dan pembaca yang memiliki 
kesulitan membaca) untuk berkembang.

Diskusi dan Penerapan: tahapan 
perkembangan keterampilan kesadaran 
fonemik.

Sebagaimana beberapa keterampilan fonologi 
lebih kompleks dari keterampilan lainnya, terdapat 
suatu tahapan perkembangan dalam keterampilan-
keterampilan kesadaran fonemik. Contohnya, 
dalam kemampuan anak untuk mendengar bunyi-
bunyi yang berdiri sendiri dalam kata.

Penerapan: Slide 14. Minta siswa 
mengidentifikasi bunyi-bunyi individu dalam 
contoh pada slide 15. Lalu minta mereka 
mengidentifikasi bunyi-bunyi yang berbeda 
yang mereka dengar dalam kata-kata berikut 
ini: 
bom   =   /b/  +  /o/  +  /m/
kata    = /k/ +  /a/ +  /t/  +   /a/
papan   =  /p/  +  /a/   +  /p/   +  /a/  +  /n/
bisa = /b/ + /i/ + /s/ + /a/

SLIDE 17 – Menampilkan tahapan perkembangan 
keterampilan-keterampilan kesadaran fonemik:
1. kemampuan untuk mendengar bunyi awal 

dalam sebuah kata (Paling Mudah);
2. kemampuan untuk mengidentifikasi bunyi-

bunyi akhir dalam sebuah kata (Setelah yang 
Paling Mudah);

3. kemampuan untuk mengidentifikasi bunyi-
bunyi dalam sebuah kata (Lebih Sulit);

4. kemampuan untuk menggabungkan hunyi-
bunyi untuk membuat sebuah kata (Paling 
Sulit).

Tekankan pada mahasiswa calon guru bahwa 
mempersiapkan anak-akan untuk membaca 
membutuhkan mengajarkan pada mereka untuk 
memecahkan sebuah kata menjadi bunyi-bunyi 
yang terpisah, contohnya kata “buku’ dapat 
dipecah menjadi fonem ‘b-u-k-u’.
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Sama pentingnya, anak-anak harus mampu 
untuk memisahkan bunyi-bunyi/fonem dan 
menggabungkan (atau mencampurkan) bunyi-
bunyi tersebut untuk menciptakan sebuah 
kata.  Sebagai contoh, jika Anda mengucapkan 
fonem terpisah /l/ dan /a/ dan /p/, anak harus 
belajar menggabung (mencampur) bunyi-bunyi 
tersebut untuk melafalkan kata “lap”.  Permainan 
dan kegiatan-kegiatan yang membantu anak-
anak berlatih menggabungkan dan memisahkan 
memberikan suatu kemajuan besar dalam 
kemampuan memnaca (men-decode) kata-kata.

Ringkasan – jika Anda memilih untuk 
menggunakan video tentang komponen-
komponen kesadaran fonologi pada awal 
perkuliahan ini, Anda dapat meminta mahasiswa 
menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
guru dan mengidentifikasi keterampilan 

fonologi atau fonemik khusus apa yang akan 
dikembangkan.

Atau – jika Anda tidak menggunakan video pada 
awal perkulihan, sekarang putarkan videi tersebut 
minta mahasiswa untuk mencatat, kegiatanyang 
dilakukan guru dan keterampilan fonologi atau 
fonemik khusus yang akan dikembangkan.

MENGIDENTIFIKASI DAN MENGHASILKAN 
ULANG BUNYI-BUNYI HURUF (25 MENIT)

CATATAN: Guru pada umumnya mengajarkan 
nama-nama huruf dalam alfabet, tetapi mereka 
tidak selalu mengajarkan bunyi-bunyi yang 
dihasilkan dari tiap huruf.  Atau mereka mungkin 
tidak membuat perbedaan yang jelas dalam 
pengajaran mereka antara nama-nama huruf 
dan bunyi-bunyi huruf.  Sebagai contoh K dan H 
merupakan huruf-huruf dalam alfabet, tetapi K 
menghasilkan bunyi /k/, huruf H membuat bunyi 
/h/.  Waktu keduanya bersama, kedua huruf 
tersebut membuat sebuah bunyi ketiga, digraf /kh/.

Penting bahwa guru-guru sekolah dasar mampu 
membuat perbedaan yang kelas antara nama-nama 
huruf dan bunyi-bunyi huruf, dan bahwa mereka 
perlu mampu mengidentifikasi semua bunyi yang 
mereka dengar dalam sebuah kata yang diberikan.  
Sesi ini dirancang untuk melakukannya.

Kegiatan 1: Membedakan antara nama-nama 

Tip Pengajaran!

Jika mahasiswa calon guru kesulitan dalam 
membedakan antara nama-nama huruf dan 
bunyi-bunyi huruf, beritahukan pada mereka 

bahwa menghilangkan huruf vokal dari 
nama huruf akan menghasilkan bunyi huruf.  

Sebagai contoh:  huruf B (diucap /be/) 
menghasilkan bunyi /b/; huruf K (diucap /

ka/) menghasilkan bunyi /k/.

Penerapan:
1. Bunyi awal:

a. Bunyi awal apa yang Anda dengar 
dalam kata: meja? (/m/)… pensil? 
(/p/)

b. Kata apa dari kata-kata berikut 
yang TIDAK dimulai dengan bunyi 
yang sama?  Buku, meja, bebek

c. Sebutkan beberapa kata yang 
diawali dengan bunyi /d/.

2. Bunyi akhir:
a. Bunyi akhir apa yang Anda dengar 

dalam kata:  meja? (/a/)… buku? 
(/u/)

b. Kata apa dari kata-kata berikut 
yang TIDAK diakhiri dengan bunyi 
yang sama?  Buku, meja, ibu

c. Sebutkan beberapa kata yang 
diakhiri dengan bunyi /a/.

3. Bunyi tengah:
a. Bunyi tengah apa yang Anda 

dengar dalam kata:  meja? (/e/…
/j/)… ibu? (/b/)

4. Menggabungkan bunyi-bunyi 
a. Kata apa yang kita peroleh 

sewaktu menggabungkan bunyi-
bunyi ini: /k/…  /u/…  /r/…  /s/  
…/i/
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huruf dan bunyi-bunyi huruf – Menyanyikan 
lagu huruf

SLIDE 19  Suatu cara yang sederhana dan 
menyenangkan untuk membantu anak-anak 
kecil membedakan antara nama-nama huruf dan 
bunyi-bunyi yang dihasilkan dari tiap huruf ialah 
meminta mereka menyanyikan lagu huruf.

Meminta mahasiswa calon guru mendengar file 
audio dari sebuah lagu alfabet pada slide 18.  Putar 
lagu tersebut pada kali ke-dua dan dorong mereka 
untuk menyanyikannya bersama.  Minta mereka 
mengulang lagu tersebut hingga mereka mampu 
untuk membuat bunyi dari tiap huruf dalam 
alfabet.

Kegiatan 2: Perkuliahan/ceramah singkat 
dan diskusi tentang digraf – dua huruf yang 
menghasilkan suatu bunyi yang berbeda 
dari bunyi yang biasanya tiap bunyi tersebut 
hasilkan.

SLIDE 21 – Jelaskan bahwa ada terdapat empat 
digraf dalam bahasa Indonesia: ng /eng/, ny /nye/, 
kh /kha/ dan sy /sya/.  Kedua yang terakhir hanya 
muncul dalam kata-kata yang beradal dari bahasa 
Arab. 

Sebuah kata seperti kata batang, sebagai contoh, 
memiliki 5 huruf tetapi hanya empat bunyi:  /b/…/
a/…/t/…/ng/   karena kedua hurf yang terakhir, ng, 
menhasilkan satu bunyi /ng/.

SLIDE 22 - Penerapan: Minta siswa untuk 
membentuk kelompok yang terdiri atas 3 orang. 
•	 Minta tiap kelompok menghasilkan sebuah 

daftar 10 kata yang mereka harapkan anak-anak 

sekolah dasar ketahui (contohnya: sekolah, 
buku, bola, apel, kucing, anjing, dsb.).  Berikan 
tidak lebih dari 3 menit untuk tugas ini.

•	 Berikutnya, minta tiap kelompok menghitung 
fonem dalam tiap kata secara lisan. Ingatkan 
mereka untuk tidak menghitung huruf – tetapi 
menghitung fonem. 

•	 Berjalan berkeliling, dengarkan dan interfensi 
jika perlu untuk mengoreksi siswa.

Kegiatan 3: Kegiatan kelompok untuk 
mengidentifikasi dan menghitung fonem-
fonem dalam kata (termasuk digraf)

Tekankan pada mahasiswa calon guru bahwa 
guru-guru sekolah dasar harus menjadi ahli dalam 
mengidentifikasi dan menghitung fonem dalam 
sebuah kata karena mereka harus membantu 
anak-anak mendengar bunyi-bunyi tersebut, dan 
kemudian untuk menghubungkan huruf-huruf 
dengan bunyi-bunyi untuk membaca kata dan 
menulis kata-kata.

STRATEGI-STRATEGI PENGAJARAN UNTUK 
MENGEMBANGKAN KESADARAN FONOLOGI  
(45 MENIT)

Kegiatan 1: Perkuliahan/ceramah singkat dan 
diskusi mengenai pendekatan perkembangan 
untuk mengajarkan kesadaran fonologi

SLIDE 24 - Sewaktu bekerja dengan anak-anak, 
guru perlu untuk mempertimbangkan progress 
perkembangan belajar.  Ini berarti dimulai 
dengan membantu anak untuk menghitung dan 
mengidentifikasi kata-kata individu dalam sebuah 
kalimat.  Setelah mereka dapat melakukannya, 
mereka dapat beralih pada mengisolasi dan 
menghitung suku-suku kata dindividu dalam 
sebuah kata.  setelah mereka dapat melakukan 
hal tersebut, kita bekerja bersama-sama mereka 
untuk mengidentifikasi onset-onset dan rime-
rime.  Hanya setelah mereka dapat berhasil 

Penerapan - SLIDE 20  Periksa/cek 
pemahaman siswa dengan meminta 
mahasiswa calon guru bekerja dengan 
seorang teman untuk menghitung dan 
kemudian mengidentifikasi bunyi-bunyi 
individu dalam kata seperti pada slide.

Buku  =  /b/ + /u/  +  /k/  +  /u/
Meja =  /m/  +  /e/  +  /j/  +  /a/
Kelas   =  /k/  +  /e/  +  /a/  +  /s/
Kursi  =  /k/  +  /u/  +  /s/  +  /i/

Penerapan: Minta mahasiswa calon guru 
memberikan kata-kata yang lain yang 
memiliki diagraf dan mengidentifikasi jumkah 
huruf dan bunyi dari tiap kata tersebut.
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mengidentifikasi onset-onset dan rime-time, 
mereka baru dapat berhasil mengidentifikasi 
fonem-fonem individu dalam suku-suku kata atau 
kata.

Kegiatan 2: Perkuliahan/ceramah singkat dan 
analisis video tentang penggunaan kotak-
kotak Elkonin dalam kelas-kelas awal sekolah 
dasar

Sebuah alat yang berguna untuk menolong anak-
anak mengisolasi bunyi-bunyi – baik kata-kata 
isolasi dalam kalimat, suku-suku kata dalam kata, 
atau fonem-fonem individu dalam kata, ialah 
kotak Elkonin.

SLIDE 25  Kotak-kotak Elkonin adalah kotak-
kotak bunyi.  Kotak-kotak ini digunakan dalam 
kelas-kelas awal sekolah dasar untuk membangun 
kesadaran fonologi.  Kotak-kotak tersebut diberi 
nama dari D.B. Elkonin, seorang psikolog asal 
Rusia yang menemukan penggunaannya. 

Ilustrasi dari suatu Elkonin empat kotak

 

Ketika anak menggunakan kotak Elkonin, mereka 
memindahkan sebuah token untuk setiap kata 

yang mereka dengar dalam sebuah kalimat (atau 
setiap suku kata yang mereka dengar di sebuah 

kata atau setiap bunyi dalam sebuah kata). Kotak 
Elkonin membantu mengembangkan keterampilan 

kesadaran fonologis.

Tiap anak menerima sebuah kartu atau secarik 
kertas yang terdapat sebuah kotak Elkonin.  
Anak tersebut mendengar sebuah kalimat dan 
memindahkan sebuah token (penutup botol, 
batu kecil, dsb.) ke dalam kotak untuk tiap kata 

yang ia dengar.  Untuk menyelesaikan tugas ini, 
anak tersebut harus mengisolasi semua kata yang 
terdapat dalam kalimat tersebut.

Kegiatan yang sama dapat digunakan untuk 
mengisolasi suku-suku kata dalam sebua kata 
(kesadaran suku kata).  Dalam hal ini, anak harus 
memindahkan sebuah token ke dalam sebuah 
kotak untuk tiap suku kata yang ia dengar dalam 
kata yang diucapkan oleh guru.

Sewaktu digunakan untuk kesadaran fonemik, 
anak-anak memindahkan sebuah token dalam 
sebuah kotak untuk tiap bunyi yang mereka dengar 
dalam kata yang diucapkan oleh guru.  Sebagai 
suatu kegiatan alternatif, guru dapat memberikan 
anak-anak kotak-kotak Elkonin dengan 3 kotak 
(lihat di bawah), ucapkan sebuah kata, seperti /
buku/ dan minta anak-anak untuk meletakkan 
sebuah batu dalam kotak untuk mengindikasikan 
di mana mereka mendengar bunyi /k/ -- pada 
akhir dari kata tersebut.  Kegiatan ini membuat 
guru dapat melihat jika anak-anak dapat 
mengidentifikasi antara bunyi-bunyi pada awal, 
pertengahan atau akhir kata.

SLIDE 26-28 Untuk membuat siswa terbiasa 
dengan penggunaan kotak Elkonin, Anda mungkin 
perlu mempertimbangkan untuk menunjukkan 
pada mereka sebuah video seperti https://
www.youtube.com/watch?v=hbOpKUapsNY 
dan meminta mereka menjelaskan pada Anda 
bagaimana guru menyarankan/menjelaskan 
menggunakan kotak-kotak Elkonin untuk 
mengajar memisahkan/memecahkan bunyi-bunyi. 

CATATAN: Dalam video ini, sang ahli menunjukkan 
bukan saja bagaimana menggunakan kotak-kotak 
Elkonin untuk memecahkan/memisahkan bunyi-
bunyi, tetapi juga bagaimana menggunakannya 
untuk menghubungkan bunyi-bunyi kepada huruf-
huruf untuk memulai menulis kata-kata.  Hal yang 
terakhir ini akan dibahas dalam suatu perkuliahan 
berikutnya mengenai prinsip alfabet dan menulis 
awal.

Penerapan: Sewaktu Anda 
mempresentasikan tiap kegiatan mengajar, 
minta mahasiswa calon guru memberikan 
sebuah contoh.
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kegiatan bersama dengan para siswa.  Setelah tiap 
video ditayangkan, minta siswa mengidentifikasi 
kegiatan-kegiatan yang berbeda atau strategi-
strategi yang digunakan, juga apa yang mereka 
lihat sebagai kekuatan dari tiap kegiatan atau 
strategi.  Beberapa video yang baik untuk 
digunakan terdapat pada tabel 1.

Untuk tiap video, siswa diberikan pertanyaan-
pertanyaan sebelum-menonton untuk 
memfokuskan perhatian mereka sewaktu mereka 
menonton.  Pertanyaan-pertanyaan (dan potensi 
kemungkinan jawaban) dihasilkan ulang pada 
akhir slide untuk tiap video.

Untuk kasus video yang terahkir (slide 34-36), 
tekankan bahwa kegiatan di mana anak-anak 
menaruh jari mereka pada dagu mereka untuk tiap 
suku kata yang mereka dengar dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi bunyi-bunyi yang berbeda 
dalam sebuah kata (kesadaran fonemik): anak-
anak menaruh jari mereka pada dagu untuk setiap 
bunyi yang mereka dengar dalam sebuah kata.  
Anak-anak juga dapat mengklasifikasi kata-kata 
dalam sebuath table sesuai dengan apakah mereka 
mendengarkan 1, 2, 3 atau 4 bunyi yang berbeda 
dalam kata tersebut.

Kegiatan 4: Pembelajaran Mikro 

SLIDE 38 Anda mungin perlu perlu untuk 
mengakhiri bagian ini dengan mengelompokkan 
siswa dalam kelompok yang terdiri atas 2 atau 3 
orang, berikan tiap kelompok satu dari kegiatan-
kegiatan dari fotokopi 1 (lihat bagian fotokopi) dan 
meminta mereka bekerja sama untuk menemukan 
bagaimana melaksanakan kagiatan tersebut 
bersama seluruh kelompok.  Mereka harus juga 
menemukan keterampilan fonologi khusus atau 
keterampilan fonemik apa yang mana kegiatan 
tersebut dirancang untuk perkuat.

Setelah 5 menit, minta tiap kelompok untuk 
tampil di depan, melakukan kegiatan mereka 
bersama-sama kelas, dan mengidentifiasi 
keterampilan fonologi spesifik yang ditergatkan.  
Untuk kenyamanan Anda, sebuah lembar jawaban 
disertakan setelah handout 1.

Bagaimana Menggunakan Kotak Elkonin 
untuk Mengisolasi dan Memecah Fonem-

Fonem dalam Kata
(Dari Reading Rockets: http://www.

readingrockets.org/strategies/elkonin_
boxes)

1. Ucapkan satu kata target dengan 
perlahan, tarik bunyinya

2. Minta anak untuk mengulangi kata 
tersebut

3. Buat “kotak-kotak” pada secarik kertas 
atau papan tulis dengan satu kotak 
untuk tiap suku kata atau fonem

4. Minta anak menghitung jumlah fonem 
dalam kata tersebut, bukan jumlah 
huruf. Sebagai contoh, buku memiliki 
empat fonem dan akan menggunakan 
empat kotak:  /b/  /u/   /k/  /u/

5. Arahkan anak untuk menggeser sebuah 
lingkaran berwarna, satu kotak, atau 
huruf yang sesuai dalam tiap sel dari 
kotak Elkonin sewaktu ia mengatakan 
ulang kata tersebut.

Contoh di bawah ini menunjukkan 
sebuah kotak Elkonin untuk kata “domba,” 
yang terdiri atas lima fonem (bunyi): /d/ 
/o/ /m/ /b/  /a/

Kegiatan 3: Analisis video untuk 
mengidentifikasi strategi-strategi lainnya 
untuk mengajarkan kesadaran fonologi

Untuk memperkenalkan mahasiswa calon guru 
pada strategi-strategi lain atau kegiatan-kegiatan 
yang guru dapat lakukan dalam kelas untuk 
mengembangkan keterampilan-keterampilan 
kesadaran fonologi, Anda mungkin perlu 
pertimbangkan untuk menunjukkan pada mereka 
suatu seri video kelas di mana guru melakukan 
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MENILAI KESADARAN FONOLOGI (10 MENIT)

Kegiatan 1: Perkuliahan/ceramah singkat dan 
diskusi
Karena kesadaran fonologi merupakan suatu 
keterampilan lisan, secara umum dievaluasi dalam 
suatu situasi satu-berhadapan-satu dengan anak.  
Anak-anak diminta untuk mengerjakan suatu 
tugas, dan guru mencatat apakah mereka mampu 
melaksanakannya.

Mungkin lebih menolong untuk mengevaluasi 
kesadaran fonologi anak-anak pada awal kelas 1, 
untuk mengidentifikasi jika semua anak memiliki 
keterampilan fonologi dasar yang diperlukan 
untuk bertransisi pada membaca dan menulis.  
Jika mereka tidak memilikinya, mereka tidak 
akan mampu untuk membuat transisi tersebut.  
Asesmen tersebut akan mengijinkan guru untuk 
mengidentifikasi di mana anak-anak berada dalam 
kontinum keterampilan kesadaran fonologi, dan 
kegiatan-kegiatan apa yang guru perlu lakukan 
untuk membawa mereka kepada kesadaran 
fonemik, di mana anak-anak perlu untuk mampu 
mengidentifikasi dan memecah bunyi dalam kata 
untuk dapat membaca dan menulis.

Anak-anak yang memiliki kesulitan belajar 
membaca dan menulis seharusnya juga dievaluasi 
untuk menentukan keterampilan kesadaran 
fonologi apa yang mereka miliki dan keterampilan 
apa yang tidak mereka miliki.  Memberikan 
mereka pengajaran yang bertarget pada 

keterampilan-keterampilan yang mereka kurang 
miliki merupakan suatu langkah untuk menolong 
mereka mengatasi kesulitan-kesulitan membaca 
mereka.

Beberapa contoh bagaimana menguji kesadaran 
fonologi anak adalah termasuk berikut ini.  
Tekanan pada mahasiswa calon guru bahwa 
sewaktu mereka  menilai keterampilan-
keterampilan kesadaran fonologi, anak-anak harus 
memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan 
keterampilan tersebut beberapa kali (5 atau 10 
kali).  Guru harus mencatat jumlah, dari 5 atau 
10 kali, si anak secara benar melakukan tugas 
tersebut.

SLIDE 40 - Kemampuan men-segmentasi/
memecah kalimat-kalimat ke dalam kata-kata.
•	 Ucapkan 10 kalimat sederhana yang terdiri atas 

tiga hingga 5 kata kepada anak.  Minta anak 
tersebut untuk mengidentifikasi jumlah kata 
dalam tiap kalimat.

•	 Letakkan sebuah kotak Elkonin yang memiliki 
5 kotak di depan anak-anak.  Ucapkan 10 
kalimat yang terdiri atas tiga hingga 5 kata.  
Minta anak untuk memindahkan sebuah 
counter (penghitung) ke dalam sebuah kotak 
untuk tiap kata yang didengar.

SLIDE 41 - Kemampuan men-segmentasi/
memecah kata ke dalam suku-suku kata 
(kesadaran suku kata).

Tabel 1: Ringkasan dari Video dan Strategi-Strategi yang Dimodelkan
Slide 29-31 https://www.

youtube.com/
watch?v=LucNw_2G_FU

Guru meminta anak-anak bertepuk tangan sesuai suku kata, 
juga menaruh jari mereka pada dagu mereka untuk tiap suku 
kata yang diucapkan, sebagai cara memecahkan suku-suku 
kata.  Dia kemudian meminta mereka mengklasifikasi kata-
kata dalam sebuah bagan sesuai dengan jumlah suku kata yang 
dimiliki, 1, 2 atau 3.

Slide 32-34 https://www.
youtube.com/
watch?v=iwV5I039az0

Permainan suku kata.  Guru juga meminta siswa untuk 
memecah dan menghitung suku kata dalam satu kata, tetapi 
menggunakan suatu pendekatan kinestetik dengan cara 
meminta siswa menyentuh tangan mereka untuk suku kata 
pertama, bahu mereka untuk suku kata ke-dua, dan lutut 
mereka untuk suku kata ke-tiga.

Slide 35-37 https://www.
youtube.com/
watch?v=CISbVc2eV4o

Guru memperkenalkan bagaimana menggunakan jari di 
bawah dagu untuk memecah suku kata.  Tiap kali dagu turun 
= 1 suku kata.
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•	 Ucapkan sepuluh kata yang terdiri atas 1 hingga 
4 suku kata kepada anak.  Minta anak tersebut 
mengidentifikasi, menepuk tangan dan 
menghitung jumlah suku kata untuk tiap kata.

•	 Letakkan sebuah kotak Elkonin yang memiliki 
4 kotak di depan anak-anak.  Ucapkan sepuluh 
kata yang terdiri atas 1 hingga 4 suku.  Minta 
anak untuk memindahkan sebuah counter 
(penghitung) ke dalam sebuah kotak untuk tiap 
suku kata yang didengar.

SLIDE 42 – Memampuan untuk mengidentifikasi 
bunyi pada awal kata (kesadaran fonemik).
•	 Ucapkan sepuluh kata yang umum.  Minta anak 

untuk membunyikan bunyi yang didengar pada 
awal kata tersebut.

•	 Ucapkan tiga kata, dua yang diawali dengan 
bunyi yang sama.  Minta anak untuk 
mengidentifikasi kata yang tidak diawali 
dengan bunyi yang sama seperti dua kata yang 
lain.

SLIDE 43 – Kemampuan untuk mensegmentasi/
memecah kata ke dalam suku-suku kata 
(kesadaran fonemik).
•	 Ucapkan sepuluh kata yang terdiri atas 2 hingga 

4 fonem kepada anak.  Minta anak untuk 
menarik kata tersebut untuk mengidentifikasi 
jumlah bunyi (fonem) dalam tiap kata. 

Letakkan sebuah kotak Elkonin yang memiliki 
4 kotak di depan anak-anak.  Ucapkan sepuluh 
kata yang terdiri atas dua hingga empat suku kata.  
Minta anak untuk memindahkan sebuah counter 
(penghitung) ke dalam sebuah kotak untuk tiap 
bunyi yang dia dengar.

SLIDE 44 Penerapan: Jika waktu mengizinkan, 
Anda mungkin perlu mempertimbangkan cara 
mengelompokkan mahasiswa calon guru untuk 
membuat sebuah tes sederhana untuk  menilai:

•	 Kemampuan anak-anak mengetahui di mana 
mereka mendengar suatu bunyi spesifik dalam 
sebuah kata – pada awal, pertengahan, atau 
pada akhir kata.  Sebagai contoh, berikan kata 
/dan/, dapatkah mereka mengidentifikasi 
apakah bunyi /n/ berada pada awal, 
pertengahan atau akhir kata?  

•	 Kemampuan anak-anak untuk mengidentifikasi 
kata-kata yang berirama (rhyme).

•	 Kemampuan anak-anak untuk mengidentifikasi 
sebuah kata yang berirama dengan sebuah kata 
yang diberikan oleh guru.

REFLESKI  (10 MENIT)

Refleksi tertulis individual, diikuti dengan 
membagikannya dengan seluruh kelas

Satu cara  menilai apa yang telah dipahami anak-
anak, dan pada saat bersamaan mereviu poin-poin 
utama dalam perkuliahan ini, ialah meminta 
mahasiswa secara individu menuliskan lima hal 
yang mereka telah pelajari mengenai kesadaran 
fonologi.  Lalu, minta tiap mahasiswa calon guru 
membagikan satu hal dari yang telah mereka tulis.  
Minta mahasiswa untuk tidak mengulang sesuatu 
yang telah disebutkan oleh mahasisiswa yang lain.

PEKERJAAN RUMAH (PR)

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa 
calon guru mengenai konsep-konsep yang 
dibahas dalam unit ini, Anda mungkin perlu 
mempertimbangkan untuk mengelompokan 
mahasiswa calon guru dalam kelompok-kelompok 
yang terdiri atas 4 orang, menugaskan setiap 
kelompok satu datai kegiatan-kegiatan berikut 
(mungkin aka nada lebih dari 1 kelompok yang 
mengerjakan kegiatan yang sama) dan meminta 
mereka menyelesaikan kegiatan tersebut dan siap 
untuk mempresentasikannya pada awal pertemuan 
kelas berikutnya (Fotokopi 2 berisi deskripsi dari 
semua kagiatan, jika Anda ingin memberikan hasil 
print dari ringkasan tugas kepada kelompok).

1.  menilai kemampuan anak-anak untuk 
mengidentifikasi dan menghitung 
suku kata dalam kata – Tugas Anda ialah 
menemukan seorang siswa TK atau kelas 1 
SD, dan meminta mereka untuk melakukan 
satu asesmen sederhana untuk mengevaluasi 
kemampuan mereka mengidentifikasi dan 
menghitung (dengan menepuk tangan atau 
cara lainnya), jumlah suku kata dalam satu 
kata.  Buat satu daftar 10 kata yang umum 
yang terdiri atas satu hingga tiga suku kata 
untuk digunakan dalam tes, juga sepasang 
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kata untuk mengerjakannya bersama-sama 
anak sebagai contoh.  Lalu lakukan interviu 
satu-per-satu dengan si anak untuk melihat 
berapa dari 10 kata tersebut yang mampu 
mereka pecah menjadi suku-suku kata.  Rekam 
interviu satu-per-satu tersebut dengan sebuah 
telepon genggam dan bawa video tersebut, juga 
hasil asesmen tersebut, ke kelas pada minggu 
berikutnya untuk dibagikan/di-share dalam 
kelas.

2. Menilai kemampuan anak untuk 
mengidentifikasi bunyi-bunyi awal dalam 
kata - Tugas Anda ialah menemukan seorang 
siswa TK atau kelas 1 SD, dan meminta mereka 
untuk melakukan sebuah asesmen sederhana 
untuk mengevaluasi kemampuan mereka 
mengidentifikasi bunyi-bunyi awal dari sebuah 
kata.  Buat sebuah daftar 10 kelompok tiga 
kata, dua kata di antaranya memiliki bunyi 
awal yang sama (contohnya, buku, tas, bola), 
untuk digunakan dalam tes, juga sepasang 
kelompok 3 kata ekstra untuk dikerjakan 
bersama dengan si anak sebagai contoh.  Kata-
kata tersebut haruslah pendek, sederhana 
dan dikenal oleh anak.  Lalu lakukan interviu 
satu-per-satu dengan anak untuk melihat 
berapa dari kelompok tiga kata tersebut yang 
mampu mereka identifikasi dengan tepat 
kata yang tidak dimulai dengan bunyi awal 
yang sama.  Rekam interviu satu-per-satu 
dengan menggunakan telepon genggam dan 
bawa video tersebut, juga hasil dari asesmen 
tersebut, ke pertemuan kelas berikutnya untuk 
dibagikan/di-share dalam kelas.

CATATAN:  Jika Anda tidak yakin bagaimana 
melaksanakan jenis asesmen ini, cari di Google 
kesadaran fonemik EGRA (early grade reading 
assessment).  Anda akan temukan video-video 
yang memodelkan bagaimana menerapkan jenis 
asesmen ini.

3. Menilai kemampuan anak-anak 
mengidentifikasi bunyi-bunyi akhir dalam 
kata - Tugas Anda ialah menemukan seorang 
siswa kelas 1 atau 2 SD, dan meminta mereka 
untuk melakukan sebuah asesmen sederhana 
untuk mengevaluasi kemampuan mereka 

mengidentifikasi bunyi-bunyi akhir dari sebuah 
kata.  Buat sebuah daftar 10 kelompok tiga kata, 
dua kata di antaranya memiliki bunyi akhir 
yang sama (contohnya, kuda, ayam, angsa), 
untuk digunakan dalam tes, juga sepasang 
kelompok tiga kata ekstra untuk dikerjakan 
bersama dengan si anak sebagai contoh.  Kata-
kata tersebut haruslah pendek, sederhana dan 
dikenal oleh anak.  Lalu lakukan interviu satu-
per-satu dengan anak untuk melihat berapa 
dari kelompok tiga kata tersebut yang mampu 
mereka identifikasi dengan tepat kata yang 
tidak diakhiri dengan bunyi yang sama.  Rekam 
interviu satu-per-satu dengan menggunakan 
telepon genggam dan bawa video tersebut, 
juga hasil dari asesmen tersebut, ke pertemuan 
kelas berikutnya untuk dibagikan/di-share 
dalam kelas.

CATATAN:  Jika Anda tidak yakin bagaimana 
melaksanakan jenis asesmen ini, cari di Google 
kesadaran fonemik EGRA (early grade reading 
assessment).  Anda akan temukan video-video 
yang memodelkan bagaimana menerapkan jenis 
asesmen ini, walaupun kemungkinan yang video 
tersebut untuk bunyi awal, bukan bunyi akhir.  
Akan tetapi, prosedur yang digunakan sama, 
baik untuk bunyi awal atau bunyi akhir.

4. Menilai kemampuan anak-anak 
mengidentifikasi semua bunyi (fonem) 
dalam sebuah kata - Tugas Anda ialah 
menemukan seorang siswa kelas 1 atau 2 SD, 
dan meminta mereka untuk melakukan sebuah 
asesmen sederhana untuk mengevaluasi 
kemampuan mereka mengidentifikasi semua 
bunyi dalam sebuah kata.  Buat sebuah daftar 
10 kata pendek (yang terdiri atas tiga fonem, 
bukan digraf) untuk digunakan dalam tes, 
juga sepasang kelompok kata ekstra untuk 
dikerjakan bersama dengan si anak sebagai 
contoh.  Kata-kata tersebut haruslah pendek, 
sederhana dan dikenal oleh anak.  Lalu 
lakukan interviu satu-per-satu dengan anak 
di mana Anda menarik kata-kata tersebut 
untuk untuk melihat berapa banyak kata yang 
mampu mereka identifikasi semua bunyinya 
dengan tepat.  Rekam interviu satu-per-satu 
dengan menggunakan telepon genggam dan 
bawa video tersebut, juga hasil dari asesmen 
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tersebut, ke pertemuan kelas berikutnya untuk 
dibagikan/di-share dalam kelas.

5. Menggunakan kotak-kotak Elkonin untuk 
membantu anak-anak mengidentifikasi 
dan menghitung suku-suku kata dalam 
sebuah kata - Tugas Anda ialah menemukan 
seorang siswa TK atau kelas 1 SD, dan minta 
mereka untuk melakukan suatu pelajaran 
micro-teaching singkat untuk mengembangkan 
kemampuan mereka mengidentifiasi dan 
menghitung jumlah suku kata dalam sebuah 
kata menggunakan kotak Elkonin yang 
memiliki empat kotak dan beberapa counter 
(penghitung) (misalnya penutup-penutup 
botol).  Buat sebuah daftar 10 kata umum 
bersuku kata satu hingga tiga untuk digunakan 
dalam micro-teaching, juga sepasang kata 
untuk digunakan bersama si anak sebagai 
contoh.  Lalu lakukan interviu satu-per-satu 
dengan anak untuk melihat berapa banyak 
dari 10 kata tersebut yang mereka mampu 
secara tepat memecahnya ke dalam suku-suku 
kata dengan menempatkan jumlah counter 
(penghitung) yang tepat dalam kotak.  Rekam 
interviu satu-per-satu dengan menggunakan 
telepon genggam dan bawa video tersebut, 
juga sebuah refleksi tertulis dari pengalaman 
micro-teaching tersebut, ke pertemuan kelas 
berikutnya untuk dibagikan/di-share dalam 
kelas.

CATATAN:  Jika Anda tidak yakin bagaimana 
menggunakan kotak Elkonin, dengan 
menggunakan Google cari video bagaimana 
menggunakan kotak Elkonin bersama dengan 
anak-anak.

6. Menggunakan kotak-kota Elkonin untuk 
membantu anak-anak mengidentifikasi 
dan menghitung kata dalam sebuah 
kalimat - Tugas Anda ialah menemukan 
seorang siswa TK atau kelas 1 SD, dan minta 
mereka untuk melakukan suatu pelajaran 
micro-teaching singkat untuk mengembangkan 
kemampuan mereka mengidentifiasi dan 
menghitung jumlah kata dalam sebuah kalimat 
menggunakan kotak Elkonin yang memiliki 
lima kotak dan beberapa counter (penghitung) 
(misalnya penutup-penutup botol).  Buat 
sebuah daftar 10 kalimat yang terdiri atas tiga 
hingga lima kata untuk digunakan dalam 

micro-teaching, juga sepasang kalimat untuk 
digunakan bersama si anak sebagai contoh.  
Lalu lakukan interviu satu-per-satu dengan 
anak menggunakan kotak-kotak Elkonin, 
counter (penghitung), dan kalimat-kalimat 
tersebut.  Rekam interviu satu-per-satu dengan 
menggunakan telepon genggam dan bawa 
video tersebut, juga sebuah refleksi singkat 
tertulis dari pengalaman micro-teaching 
tersebut, ke pertemuan kelas berikutnya untuk 
dibagikan/di-share dalam kelas.

CATATAN:  Jika Anda tidak yakin bagaimana 
menggunakan kotak Elkonin, dengan 
menggunakan Google cari video bagaimana 
menggunakan kotak Elkonin bersama dengan 
anak-anak.

7. Menggunakan kotak-kotak Elkonin untuk 
membantu anak-anak mengidentifikasi 
bunyi-bunyi yang berdiri sendiri dalam 
sebuah kata - Tugas Anda ialah menemukan 
seorang siswa kelas 1 atau 2 SD, dan minta 
mereka untuk melakukan suatu pelajaran 
micro-teaching singkat untuk mengembangkan 
kemampuan mereka mengidentifiasi dan 
menghitung jumlah suku kata dalam sebuah 
kata menggunakan kotak Elkonin yang 
memiliki empat kotak dan beberapa counter 
(penghitung) (misalnya penutup-penutup 
botol).  Buat sebuah daftar 10 kata bersuku 
kata satu hingga tiga untuk digunakan dalam 
micro-teaching, juga sepasang kata untuk 
digunakan bersama si anak sebagai contoh.  
Lalu lakukan interviu satu-per-satu dengan 
anak untuk melihat berapa banyak dari 10 kata 
tersebut yang mereka mampu secara tepat 
memecahnya ke dalam suku-suku kata dengan 
menempatkan jumlah counter (penghitung) 
yang tepat dalam kotak.  Rekam interviu 
satu-per-satu dengan menggunakan telepon 
genggam dan bawa video tersebut, juga sebuah 
refleksi singkat tertulis dari pengalaman 
micro-teaching tersebut, ke pertemuan kelas 
berikutnya untuk dibagikan/di-share dalam 
kelas.

CATATAN:  Jika Anda tidak yakin bagaimana 
menggunakan kotak Elkonin, dengan 
menggunakan Google cari video bagaimana 
menggunakan kotak Elkonin bersama dengan 
anak-anak.
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FOTOKOPI-FOTOKOPI

FOTOKOPI 1: Kegiatan-Kegiatan Micro-Teaching

Catatan untuk dosen:  Buat satu atau dua copy (salinan) dari tabel ini.  Potong baris, sehingga tiap 
kelompok yang terdiri atas 3 hingga 4 mahasiswa menerima sebuah deskripsi satu dari kegiatan-kegiatan 
tersebut.  Kelompok-kelompok harus membaca, mengerti, dan kemudian melakukan kegiatan mereka 
bersama dengan kelas dalam waktu 2 atau 3 menit.  Setelalh tiap kelompokk telah melakukan kegiatan 
mereka, minta anggota kelas lainnya mengidentifikasi keterampilan kesadaran fonologi yang spesifik 
yang ditarget oleh kegiatan tersebut.  Jawaban diberikan pada akhir tabel.

1. Pemburu atau Pemburu Harta Karun
Pilih tiga atau empat bunyi. Distribusikan gambar-gambar yang dimulai dengan bunyi tersebut di 
sekitar ruangan. Mintalah siswa menemukan gambar untuk setiap bunyi. Kelas dapat dibagi menjadi 
beberapa kelompok, dengan masing-masing tim mencari sebuah bunyi tertentu (misalnya, tim /s/, tim 
“b”).

Atau pilih sebuah bunyi dan minta siswa menemukan benda di dalam kelas yang dimulai dengan bunyi 
tersebut.

2. Bertepuk Tangan
Ucap satu kalimat sederhana.  Ulangi kalimat tesebut dengan perlahan dan minta siswa untuk bertepuk 
tangan untuk setiap kata yang diucapkan.  Mulai dengan kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata 
yang memiliki satu suku kata.  Kemudian gunakan nama-nama siswa yang memiliki lebih dari satu suku 
kata.  Perlahan-lahan, tambahkan kata-kata yang memiliki suku kata lebih dari satu.  Ingatkan siswa 
untuk bertepuk tangan pada setiap kata, bukan pada setiap suku kata.  Sebagai contoh
•	 Saya punya seekor kucing.
•	 Gani membeli buku.
•	 Gina memiliki sebuah gaun yang cantik.

3. Counters (Penghitung)
Minta anak-anak meletakkan 5 counter (penghitung) dalam satu baris di atas meja (batu, penutup 
botol, dsb.).  Sewaktu Anda mengucapkan satu kalimat, minta siswa memajukan satu counter (diatas 
baris) untuk setiap kata yang Anda ucapkan.

4. Kotak-kotak dan Counters (Penghitung) 
Berikan pada tiap anak satu mat (keset/tatakan) dengan 4 kotak, juga 4 counter (batu, penutup botol).

Kegiatan 1: Ucapkan satu kalimat yang terdiri atas paling banyak 4 kata.  Anak-anak harus menaruh 
satu counter dalam setiap kotak yang berbeda untuk setiap kata yang mereka dengar dan kemudian 
menghitung jumlah kata dalam kalimat tersebut.

Kegiatan 2: Ucapkan satu kata yang terdiri atas paling banyak 4 suku kata.  Anak-anak harus meletakkan 
satu counter dalam satu kotak yang berbeda untuk setiap suku kata yang mereka dengar, kemudian 
hitung jumlah suku kata dalam kata tersebut.

5. Guru membaca dengan nyaring
Setelah membaca satu Buku Besar (Big Book), puisi, atau grafik, minta siswa mengidentifikasi beberapa 
dari kata-kata yang “panjang” dan “pendek” yang mereka dengar.  Pada tiap kata yang diidentifikasi, 
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minta siswa menepuk tangan pada setiap suku katanya untuk membuktikan jika kata tersebut panjang 
atau pendek.

Kegiatan 2: Minta siswa menjadi “detektif suku kata” dan minta mereka untuk menemukan kata-kata 
dalam cerita yang memiliki jumlah suku kata tertentu (misalnya 3 suku kata).

6. Masukkan dalam Tas
Gunakan objek/benda nyata atau gambar untuk permainan ini.  Masukkan benda-benda atau gambar-
gambar tersebut dalam sebuah tas.  Minta siswa secara bergiliran mengambil satu gambar atau benda dari 
tas, sebutkan katanya (nama dari benda atau gambar tersebut), dan tap (buat ketukan/tepukan) untuk 
setiap suku kata dari kata tersebut. 

7. Picture of Object Sort (Sortir Gambar atau Benda)
Letakkan satu bagan suku kata, dengan gambar yang menyertainya, pada papan tulis (lihat contoh 
untuk bahasa Inggris di bawah ini).  Kemudian, minta siswa memilih satu benda atau gambar dalam 
ruangan kelas, ucapkan katanya (nama dari benda atau gambar tersebut), tap (ketuk/tepuk) jumlah 
suku kata dari kata tersebut, dan letakkan benda atau gambar tersebut pada kolom yang tepat.

1 2 3

8. Name Sort (Sortir Nama)
Buat tiga atau empat baris dalam ruangan kelas.  Pilih satu siswa yang namanya terdiri atas satu (dua, 
tiga, empat) suku kata untuk merepresentasikan kata kunci untuk tiap jumlah suku kata.  Kemudian, 
minta siswa secara bergiliran menyebutkan nama mereka dan mencari nama kunci mana yang memiliki 
jumlah suku kata yang sama dengan nama mereka.

9. Detektif Nama
Sewaktu memanggil nama-nama siswa untuk memeriksa kehadiran mereka, atau sewaktu memanggil 
nama mereka untuk memilihnya untuk suatu kegiatan, sebut nama mereka dalam segmen suku kata 
(suku kata satu persatu dengan berhenti sejenak antara suku-suku kata) untuk melihat apakah mereka 
dapat menebak siapa orang yang dipanggil.

10. Menebak Kata
Minta siswa mengucapkan kata-kata dalam segmen-segmen suku kata (suku kata satu persatu dengan 
berhenti sejenak antara suku-suku kata).  Siswa yang lainnya menebak apa kata tersebut. 

11. Melempar Bola
Minta siswa berdiri dalam sebuah lingkaran.  Sebut satu kata dan lemparkan bola (atau kantong kacang) 
kepada seorang siswa.  Siswa tersebut harus memikirkan satu kata yang memiliki rhyme (irama yang 
sama dengan kata yang diucapkan guru).  Jika siswa tersebut tidak memikirkan/menemukan satu kata 
yang berirama, dia melempar bola tersebut kepada siswa lainnya.  Jika siswa tersebut dapat menyebutkan 
kata yang berirama, dia melempar balik bola tersebut kepada guru.  Guru kemudian memilih satu kata 
lain dan permainan berlanjut.

12. Mengepal Tangan, Membuka Kepalan Tangan
•	 Mulai dengan kata-kata yang memiliki satu konsonan sebagai onset (awal kata) (contoh, c-at; t-as; 

b-om), lalu gunakan kelompok konsonan atau gabungan (contoh, nya-nyi, sya-rat, ak-hir, bu-rung). 
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•	 Gunakan tangan Anda untuk mendemonstrasikan: 
o Kepalkan tangan Anda dan sebut kata “bom”.
o Kemudian pisahkan/buka kepalan tangan Anda sewaktu Anda mengucapkan setiap segmen b-om 
o Lalu, lipat tangan Anda lagi dan katakan “bom” sekali lagi.

•	 Berikan beberapa contoh dan kemudian minta siswa memodelkannya/menirunya setelah Anda.
•	 Pada hari tersebut, tampilkan kata-kata dalam onset dan rime dan minta siswa untuk menebak kata 

tersebut.

13. Tepuk dan tepuk tangan
Minta siswa untuk duduk dalam sebuah lingkaran.  Minta mereka untuk berlatih irama tepuk/tepuk/
bertepuk tangan dengan menepuk kaki mereka dua kali dan kemudian bertepuk tangan.  Setelah mereka 
mengingat irama tersebut, gunakan itu untuk memperkuat irama segmentasi.

Berikan satu kata yang bersegmen dalam onset dan rime (t-as).  Siswa menepuk kaki mereka sewaktu 
mereka menyebut onset/awal kata (t) dan kemudian menyebut rime (as) dan menepuk tangan mereka 
sewaktu mereka menggabungkan keduanya lagi (tas).  

Sebagai contoh:
•	 t (pat legs)
•	 as (pat legs) 
•	 tas (clap hands) 

Gunakan nama-nama siswa, kata-kata yang terdapat dalam kurikulum (binatang, warna, angka), atau 
cerita.

14. Menjodohkan/Mencocokan
Kegiatan menjodohkan bunyi (sound-matching) membantu siswa belajar mendengarkan kata-kata untuk 
mendengar apakah kata-kata tersebut dimulai atau diakhiri dengan bunyi yang sama.
•	 Mulai dengan nama-nama siswa.  Pilih dua atau tiga siswa yang memiliki nama yang diawali dengan 

bunyi yang sama.  Minta mereka untuk tampil ke depan dan sebut nama mereka: Galus, Gani, dan 
Gina.  Semua nama tersebut dimulai dengan bunyi yang sama – /g/.  (Pastikan yang Anda sebut ialah 
bunyi, bukan huruf.)

•	 Ulangi dengan kelompok siswa yang lainnya.  Tiap hari, pilih satu kelompok siswa yang berbeda dan 
minta mereka menyebutkan apa yang sama dari nama mereka.

•	 Perluas kegiatan ini dengan meminta siswa memikirkan kata-kata lain yang dimulai dengan bunyi 
yang sama.

15. Permainan Melakukan Perjalanan (Travel Game)
Berpura-pura berkemas satu tas kopor untuk berpergian, tetapi beritahu siswa bahwa hanya benda-benda 
yang dimulai dengan suatu bunyi rahasia yang boleh dikemas.  Minta siswa untuk menyarankan barang-
barang apa yang dapat dimasukkan dalam kopor tersebut.  Jika benda tersebut dimulai dengan bunyi 
rahasia tersebut, berpura-pura untuk memasukannya dalam kopor.  Jika kata tersebut tidak dimulai 
dengan bunyi rahasia, katakan pada siswa bahwa benda tersebut tidak dapat dimasukkan dalam kopor 
karena benda tersebut tidak dimulai dengan bunyi rahasia tersebut.  Lanjutkan permainan tersebut 
hingga beberapa siswa tampak mengetahui apa bunyi rahasia tersebut.  Lalu, mainkan permainan ini 
lagi, gunakan suatu bunyi yang lain.
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Jawaban

Kegiatan Keterampilan Target
1. Pemburu atau pemburu harta 

karun Menisolasi dan mengidentifikasi fonem

2. Bertepuk tangan Memecah/mensegmen kalimat ke dalam kata-kata

3. Counters (penghitung) Memecah/mensegmen kalimat ke dalam kata-kata

4. Kotak-kotak dan counters 
(penghitung)

Memecah/mensegmen kalimat ke dalam kata-kata atau 
memecah/mensegmen kata ke dalam suku-suku kata

5. Guru membaca dengan nyaring Memecah/mensegmen kata ke dalam suku-suku kata

6. Masukkan dalam tas Memecah/mensegmen sebuah kata ke dalam suku-suku 
kata

7. Picture of object sort (Sortir 
gambar atau benda)

Memecah/mensegmen sebuah kata ke dalam suku-suku 
kata 

8. Name sort (Sortir nama) Memecah/mensegmen sebuah kata ke dalam suku-suku 
kata 

9. Detektif nama Menggabungkan suku-suku kata

10. Menebak kata Menggabungkan suku-suku kata

11. Melembar Bola Kata-kata yang berirama

12. Mengepal tangan, membuka 
kepalan tangan Mengidentifikasi onset dan rime

13. Tepuk dan tepuk tangan Mengidentifikasi onset dan rime

14. Menjodohkan/mencocokan Mengidentifikasi dan mengkategorikan bunyi-bunyi awal

15. Permainan melakukan perjalanan 
(travel game) Mengidentifikasi dan mengkategorikan bunyi-bunyi awal

FOTOKOPI 2: Tugas Pekerjaan Rumah (PR)

1. Menilai kemampuan anak-anak mengidentifikasi dan menghitung suku kata dalam kata 
Tugas Anda ialah menemukan seorang siswa TK atau kelas 1 SD, dan meminta mereka untuk 
melakukan satu asesmen sederhana untuk mengevaluasi kemampuan mereka mengidentifikasi dan 
menghitung (dengan menepuk tangan atau cara lainnya), jumlah suku kata dalam satu kata.  Buat 
satu daftar 10 kata yang umum yang terdiri atas satu hingga tiga suku kata untuk digunakan dalam 
tes, juga sepasang kata untuk mengerjakannya bersama-sama si anak sebagai contoh.  Lalu lakukan 
interviu satu-per-satu dengan si anak untuk melihat berapa dari 10 kata tersebut yang mampu mereka 
pecah menjadi suku-suku kata.  Rekam interviu satu-per-satu tersebut dengan sebuah telepon 
genggam dan bawa video tersebut, juga hasil asesmen tersebut, ke kelas pada minggu berikutnya 
untuk dibagikan/di-share dalam kelas.

2. Menilai kemampuan anak mengidentifikasi bunyi-bunyi awal dalam kata
 Tugas Anda ialah menemukan seorang siswa TK atau kelas 1 SD, dan meminta mereka untuk 

melakukan sebuah asesmen sederhana untuk mengevaluasi kemampuan mereka mengidentifikasi 
bunyi-bunyi awal dari sebuah kata.  Buat sebuah daftar 10 kelompok tiga kata, dua kata di antaranya 
memiliki bunyi awal yang sama (contohnya, buku, tas, bola), untuk digunakan dalam tes, juga 
sepasang kelompok 3 kata ekstra untuk dikerjakan bersama dengan si anak sebagai contoh.  Kata-
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kata tersebut haruslah pendek, sederhana dan dikenal oleh anak.  Lalu lakukan interviu satu-per-satu 
dengan anak untuk melihat berapa dari kelompok tiga kata tersebut yang mampu mereka identifikasi 
dengan tepat kata yang tidak dimulai dengan bunyi awal yang sama.  Rekam interviu satu-per-satu 
dengan menggunakan telepon genggam dan bawa video tersebut, juga hasil dari asesmen tersebut, ke 
pertemuan kelas berikutnya untuk dibagikan/di-share dalam kelas. 

 CATATAN:  Jika Anda tidak yakin bagaimana melaksanakan jenis asesmen ini, cari di Google 
kesadaran fonemik EGRA (early grade reading assessment).  Anda akan temukan video-video yang 
memodelkan bagaimana menerapkan jenis asesmen ini.

3. Menilai kemampuan anak-anak mengidentifikasi bunyi-bunyi akhir dalam kata
 Tugas Anda ialah menemukan seorang siswa kelas 1 atau 2 SD, dan meminta mereka untuk 

melakukan sebuah asesmen sederhana untuk mengevaluasi kemampuan mereka mengidentifikasi 
bunyi-bunyi akhir dari sebuah kata.  Buat sebuah daftar 10 kelompok tiga kata, dua kata di antaranya 
memiliki bunyi akhir yang sama (contohnya, dog, cat, flag), untuk digunakan dalam tes, juga 
sepasang kelompok tiga kata ekstra untuk dikerjakan bersama dengan si anak sebagai contoh.  Kata-
kata tersebut haruslah pendek, sederhana dan dikenal oleh anak.  Lalu lakukan interviu satu-per-satu 
dengan anak untuk melihat berapa dari kelompok tiga kata tersebut yang mampu mereka identifikasi 
dengan tepat kata yang tidak diakhiri dengan bunyi yang sama.  Rekam interviu satu-per-satu 
dengan menggunakan telepon genggam dan bawa video tersebut, juga hasil dari asesmen tersebut, ke 
pertemuan kelas berikutnya untuk dibagikan/di-share dalam kelas.  

 CATATAN:  Jika Anda tidak yakin bagaimana melaksanakan jenis asesmen ini, cari di Google 
kesadaran fonemik EGRA (early grade reading assessment).  Anda akan temukan video-video yang 
memodelkan bagaimana menerapkan jenis asesmen ini, walaupun kemungkinan yang video tersebut 
untuk bunyi awal, bukan bunyi akhir.  Akan tetapi, prosedur yang digunakan sama, baik untuk bunyi 
awal atau bunyi akhir.

4. Menilai kemampuan anak-anak mengidentifikasi semua bunyi (fonem) dalam sebuah kata 
 Tugas Anda ialah menemukan seorang siswa kelas 1 atau 2 SD, dan meminta mereka untuk 

melakukan sebuah asesmen sederhana untuk mengevaluasi kemampuan mereka mengidentifikasi 
semua bunyi dalam sebuah kata.  Buat sebuah daftar 10 kata pendek (yang terdiri atas tiga fonem, 
bukan digraf) untuk digunakan dalam tes, juga sepasang kelompok kata ekstra untuk dikerjakan 
bersama dengan si anak sebagai contoh.  Kata-kata tersebut haruslah pendek, sederhana dan dikenal 
oleh anak.  Lalu lakukan interviu satu-per-satu dengan anak di mana Anda menarik kata-kata 
tersebut untuk untuk melihat berapa banyak kata yang mampu mereka identifikasi semua bunyinya 
dengan tepat.  Rekam interviu satu-per-satu dengan menggunakan telepon genggam dan bawa video 
tersebut, juga hasil dari asesmen tersebut, ke pertemuan kelas berikutnya untuk dibagikan/di-share 
dalam kelas.

5. Menggunakan kotak-kotak Elkonin untuk membantu anak-anak mengidentifikasi dan 
menghitung suku-suku kata dalam sebuah kata

 Tugas Anda ialah menemukan seorang siswa TK atau kelas 1 SD, dan minta mereka untuk melakukan 
suatu pelajaran micro-teaching singkat untuk mengembangkan kemampuan mereka mengidentifiasi 
dan menghitung jumlah suku kata dalam sebuah kata menggunakan kotak Elkonin yang memiliki 
empat kotak dan beberapa counter (penghitung) (misalnya penutup-penutup botol).  Buat sebuah 
daftar 10 kata umum bersuku kata satu hingga tiga untuk digunakan dalam micro-teaching, juga 
sepasang kata untuk digunakan bersama si anak sebagai contoh.  Lalu lakukan interviu satu-per-satu 
dengan anak untuk melihat berapa banyak dari 10 kata tersebut yang mereka mampu secara tepat 
memecahnya ke dalam suku-suku kata dengan menempatkan jumlah counter (penghitung) yang 



23

UNIT 3

3.

tepat dalam kotak.  Rekam interviu satu-per-satu dengan menggunakan telepon genggam dan bawa 
video tersebut, juga sebuah refleksi tertulis dari pengalaman micro-teaching tersebut, ke pertemuan 
kelas berikutnya untuk dibagikan/di-share dalam kelas.

 CATATAN:  jika Anda tidak yakin bagaimana menggunakan kotak Elkonin, dengan menggunakan 
Google cari video bagaimana menggunakan kotak Elkonin bersama dengan anak-anak.

6. Menggunakan kotak-kota Elkonin untuk membantu anak-anak mengidentifikasi dan 
menghitung kata dalam sebuah kalimat

 Tugas Anda ialah menemukan seorang siswa TK atau kelas 1 SD, dan minta mereka untuk melakukan 
suatu pelajaran mikro-teaching singkat untuk mengembangkan kemampuan mereka mengidentifiasi 
dan menghitung jumlah kata dalam sebuah kalimat menggunakan kotak Elkonin yang memiliki 
lima kotak dan beberapa counter (penghitung) (misalnya penutup-penutup botol).  Buat sebuah 
daftar 10 kalimat yang terdiri atas tiga hingga lima kata untuk digunakan dalam micro-teaching, juga 
sepasang kalimat untuk digunakan bersama si anak sebagai contoh.  Lalu lakukan interviu satu-per-
satu dengan anak menggunakan kotak-kotak Elkonin, counter (penghitung), dan kalimat-kalimat 
tersebut.  Rekam interviu satu-per-satu dengan menggunakan telepon genggam dan bawa video 
tersebut, juga sebuah refleksi singkat tertulis dari pengalaman micro-teaching tersebut, ke pertemuan 
kelas berikutnya untuk dibagikan/di-share dalam kelas.  

 CATATAN:  jika Anda tidak yakin bagaimana menggunakan kotak Elkonin, dengan menggunakan 
Google cari video bagaimana menggunakan kotak Elkonin bersama dengan anak-anak.

7. Menggunakan kotak-kota Elkonin untuk membantu anak-anak mengidentifikasi bunyi-
bunyi yang berdiri sendiri dalam sebuah kata

 Tugas Anda ialah menemukan seorang siswa kelas 1 atau 2 SD, dan minta mereka untuk melakukan 
suatu pelajaran micro-teaching singkat untuk mengembangkan kemampuan mereka mengidentifiasi 
dan menghitung jumlah suku kata dalam sebuah kata menggunakan kotak Elkonin yang memiliki 
empat kotak dan beberapa counter (penghitung) (misalnya penutup-penutup botol).  Buat sebuah 
daftar 10 kata bersuku kata satu hingga tiga untuk digunakan dalam micro-teaching, juga sepasang 
kata untuk digunakan bersama si anak sebagai contoh.  Lalu lakukan interviu satu-per-satu 
dengan anak untuk melihat berapa banyak dari 10 kata tersebut yang mereka mampu secara tepat 
memecahnya ke dalam suku-suku kata dengan menempatkan jumlah counter (penghitung) yang 
tepat dalam kotak.  Rekam interviu satu-per-satu dengan menggunakan telepon genggam dan bawa 
video tersebut, juga sebuah refleksi singkat tertulis dari pengalaman micro-teaching tersebut, ke 
pertemuan kelas berikutnya untuk dibagikan/di-share dalam kelas.  

 CATATAN:  jika Anda tidak yakin bagaimana menggunakan kotak Elkonin, dengan menggunakan 
Google cari video bagaimana menggunakan kotak Elkonin bersama dengan anak-anak.



24

UNIT 3

3.

RINGKASAN PENELITIAN

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KESADARAN 
FONOLOGI?

Kesadaran Fonologi ialah kemampuan untuk 
mendengar, mengidentifikasi, dan memanipulasi 
bunyi-bunyi bahasa.  Ini merupakan keterampilan 
lisan dan merupakan kemampuan siswa untuk 
mendengar dan sadar akan bunyi-bunyi, 
menggunakan bunyi-bunyi tersebut untuk 
mengucapkan kata-kata, dan mengunakan bunyi-
bunyi tersebut untuk membuat kata-kata baru. 

Kesadaran fonologi meliputi pengetahuan tentang 
rima dan purwakanti (mendengar bunyi yang 
sama, seperti dalam kalimat  “Susu Sapi Sangat 
Sehat”, dan intonasi.

Perkembangan keterampilan kesadaran fonologi, 
dari yang paling mudah (bisa mendengar dan 
mengidentifikasi tiap kata yang ada dalam kalimat) 
hingga yang paling sulit (bisa mendengar bunyi 
huruf di setiap kata).

Secara khusus, ini merupakan suatu kesadaran 
bahwa bahasa lisan dapat dipecah dalam berbagai 
cara yang berbeda: 
•	 Kalimat dipecah ke dalam kata-kata, 
•	 Kata-kata dibagi menjadi suku-suku kata, dan 
•	 Suku-suku kata dibagi menjadi bunyi-bunyi 

yang berdiri sendiri yang lebih kecil (fonem), 
seperti /c/ /a/ /t/.

•	 Kata-kata dapat dipisahkan menjadi onsets dan 
rime /c/ /at/.

Kesadaran fonologi termasuk pengetahuan irama 
(rhyming), aliterasi (alliteration) (mendengarkan 

bunyi-bunyi yang sama, seperti dalam “Peter Piper 
picked a peck of pickled peppers” yang mirip 
dengan “Saya suka susu segar”), dan intonasi.

Hirarki Keterampilan Kesadaran Fonologi (dari 
yang termudah hingga yang paling sulit)
1. Intonasi - Bagaimana cara kita mengatakan 

sesuatu memiliki dampak terhadap arti, 
contohnya Tidak! Dibandingkan dengan Tidak? 

2. Kalimat-kalimat yang diucapkan (lisan) 
dapat dipecah menjadi kata-kata. Kalimat 
“Saya suka kucing” memiliki tiga kata yang 
berbeda “Saya”, “suka”, dan “kucing”.

3. Kata-kata dapat dipecah menjadi 
suku-suku kata (kesadaran suku kata) 
- Dalam hal kesadaran mereka yang sedang 
berkembang akan bunyi-bunyi bahasa, anak-
anak pada awalnya biasanya menjadi sadar 
akan suku-suku kata.  Suku-suku katalah yang 
memberikan irama (rhythm).  Jika anak-anak 
dapat bertepuk berdasarkan ketukan nama 
mereka atau kata-kata yang bersuku kata lebih 
dari satu, mereka menyetel menyesuaikan pada 
irama bahasa.  Memotong kata menjadi suku-
suku kata merupakan suatu strategi penting 
baik untuk membaca maupun mengeja, jadi 
keterampilan ini memiliki implikasi jangka 
panjang. 

Kesadaran suku kata biasanya berkembang 
dalam tahun-tahun prasekolah.  Kesadaran suku 
kata tersebut mempersiapkan anak-anak untuk 
keterampilan-keterampilan fonologi yang lebih 
tinggi yang diperlukan untuk perkembangan 
membaca.

Rhyme (Sajak/Irama) - Anak-anak kemudian 
biasanya sadar bahwa pada akhir kata-kata 
tertentu terdengar sama – yang berarti kata-kata 
tersebut bersajak/berirama (rhyme).  Untuk 
memahami konsep bersajak/berirama, siswa perlu 
mengetahui bagian mana dari kata tersebut yang 
penting untuk diiramakan, sehingga penting 
bagi guru untuk memodelkan pengenalan dan 
pembentukkan irama.  Sajak/irama/rhyming 
adalah komponen penting dari pengalaman bahasa 
awal.  Anak-anak yang tidak mampu mengenali 
atau menghasilkan rhyme/irama beresiko tidak 
dapat mengembangkan keterampilan yang mereka 

Ketika anak 
mengidentifikasi 
jumlah kata dalam 
kalimat dari cerita 
yang dibacakan 
guru, kesadaran 
fonologi anak akan 
berkembang. 
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butuhkan agar sukses dalam menggunakan 
bagian-bagian kata yang dikenal untuk membaca 
dan mengeja. Jika anak-anak dapat mengenali dan 
menghasilkan pola rhyming, seperti ring, sing, 
king dan wing (dalam bahasa Inggris), mereka 
sebenarnya menunjukkan kesadaran fonemik awal, 
karena mereka menghilangkan fonem pertama 
(onset) dalam suku kata dan menggantinya dengan 
yang lain.  Walau mereka awalnya tidak menyadari 
bahwa mereka melakukannya, hal ini membuka 
pintu kesadaran bahwa kata-kata terdiri atas 
rangkaian bunyi-bunyi tunggal.

Irama/rhyme biasanya berkembang di tahun-tahun 
prasekolah. Irama/rhyme mempersiapkan anak-
anak untuk keterampilan fonologi lebih lanjut 
yang diperlukan untuk perkembangan membaca.

Table 1: Contoh Onset dan Rime

Onset Rime

m at

t ent

st amp

str ipe

Kegiatan-kegiatan bersajak/rhyming lisan 
membangun pemahaman ini, begitu juga 
membuat kata-kata yang berbeda yang memiliki 
rime yang sama dengan menggunakan huruf-huruf 
magnet.  Misalnya, anak-anak mungkin memiliki 
rime -an yang sama di papan magnetik mereka, 
dan beberapa huruf seperti huruf p, r, f dan m.  
Dengan menambahkan huruf-huruf yang berbeda 
pada rime tersebut, mereka melihat bagaimana 
kata-kata yang berbeda dibentuk.

Kesadaran Fonemik merupakan suatu bagian 
kecil dari kesadaran fonologi.  Kata-kata yang 
diucapkan terdiri atas bunyi-bunyi yang berdiri 
sendirial (fonem) yang dapat didengar dan 
dimanipulasi.  Sebagai contoh, kata bus memiliki 
tiga fonem, kata topi memiliki empat fonem; tas 
memiliki tiga fonem, kata mata dan  pipi memiliki 
empat fonem. Contoh dalam bahasa Indonesia, 
kata dan memiliki tiga fonem, kata meja memiliki 
empat fonem, begitu pula bunga dan sunyi. 
Kegiatan kesadaran fonemik meliputi:
•	 mendengarkan/menyimak, menghitung, dan 

mengidentifikasi bunyi-bunyi yang berbeda 
(bukan nama huruf);

•	 mendengar, menjodohkan, menambah, 
memotong, atau mengatur ulang bunyi-bunyi;

•	 dan memisahkan atau menggabungkan bunyi-
bunyi untuk membuat kata.

Ketika anak dapat mengidentifikasi bunyi di awal/
akhir kata yang sering digunakan, kesadaran 

fonologi anak telah berkembang

Ketika anak dapat 
mengidentifikasi 
bunyi di awal/akhir 
pada kelompok 
kata, kesadaran 
fonologi anak telah 
berkembang

Onset and rime  - Onset dan rime merupakan 
bagian dalam satu suku kata.  Anak-anak tampak 
secara natural menggunakan bagian onset-rime 
dalam upaya awal mereka pada segmentasi suku-
suku kata (Gunning, 2001).  Walau banyak anak 
tidak memerlukan latihan langkah menengah 
ini sebelum kesadaran fonemik, latihan tersebut 
sangat penting untuk beberapa anak. Onset 
terdiri atas bagian-bagian suku kata yang muncul 
sebelum huruf vokal; rime adalah huruf vokal 
dan semua konsonan berikutnya.  Semua suku 
kata memiliki rime, tapi tidak semua suku kata 
memiliki onset. Kata “at” (dalam bahasa Inggris) 
misalnya, tidak memiliki satu huruf pun sebelum 
huruf vokal, karena itu kata tersebut tidak 
memiliki onset. Contoh kata-kata (dalam Bahasa 
Inggris) yang dibagi dalam onset dan rime adalah 
sebagai berikut:
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MENGAPA KESADARAN FONOLOGI 
PENTING? 

•	 Ada banya bukti bahwa perbedaan mendasar 
antara pembaca yang baik dan yang lemah 
terletak pada kemampuan pemrosesan fonologi 
pembaca yang baik.

•	 “Prediktor terbaik dari kesulitan membaca 
adalah ketidakmampuan untuk mensegmentasi 
kata-kata suku-suku ke dalam unit-unit bunyi 
komponennya (Lyon, 1995) 

•	 “Membaca dan kesadaran fonemik saling 
memperkuat:  Kesadaran fonemik diperlukan 
untuk membaca, dan membaca, pada 
gilirannya, meningkatkan kesadaran fonemik 
lebih lanjut.” (Shaywitz, 2003)

•	 Kesadaran fonologis diperlukan untuk 
menghubungkan bunyi-bunyi pada huruf-
huruf.  Ini adalah salah satu dari dua blok 
bangunan membaca, bersama dengan prinsip 
abjad/alfabet.

•	 Anak-anak yang tidak dapat mendengar dan 
bekerja dengan fonem dari kata-kata yang 
diucapkan akan mendapat kesulitan belajar 
bagaimana berhubungan fonem-fonem ini 
ke grafem-grafem ketika mereka melihatnya 
dalam kata-kata tertulis (Ambruster et. al, hal. 
1).

Meminta anak menyebutkan semua kata yang 
ada dalam gambar yang berawalan dengan bunyi 

tertentu akan membangun kesadaran fonologinya.

Kesadaran fonemik dapat diajarkan secara eksplisit 
atau secara tidak langsung melalui permainan/
games, kegiatan manipulatif, nyanyian, dan 
membaca puisi atau bernyanyi.

Kesadaran fonemik sangat penting.  Fonem 
merupakan unit atau satuan terkecil dalam bahasa 
lisan.  Fonem-fonem dikombinasikan untuk 
membentuk suku-suku kata dan kata-kata. 

Dalam Bahasa Indonesia, hanya ada sedikit kata 
yang hanya terdiri atas satu fonem, seperti a 
dan oh.  Kebanyakan kata terdiri atas gabungan 
fonem, seperti ya dengan gabungan dua fonem, 
atau tas dengan tiga fonem, atau buku dengan 
empat fonem.  Fonem berbeda dari grafem, yang 
merupakan unit-unit dari bahasa tulisan yang 
merepresentasikan fonem dalam pengejaan kata.  
Grafem dapat terdiri atas satu huruf, sebagai 
contoh, P, T, K, A, N, atau beberapa huruf, tr, ny, 
kr, kh, au, oi, masing-masing menyimbolkan satu 
fonem. 

Perbedaan antara kesadaran fonemik dengan 
fon (phonics). Kesadaran fonemik bukanlah fon 
(phonics). Kesadaran fonemik ialah pemahaman 
bahwa bunyi-bunyi dari bahasa lisan membentuk 
kata-kata.  Phonics ialah pemahaman bahwa ada 
terdapat suatu hubungan yang dapat diprediksi 
antara fonem-fonem dan grafem-grafem, huruf-
huruf yang merepresentasi bunyi-bunyi tersebut 
dalam bahasa tulis.  Agar anak-anak mendapat 
manfaat dari pengajaran phonics, mereka 
membutuhkan kesadaran fonemik (Put reading 
first, Kindergarten to grade 3, hlm. 1).
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Keterampilan-keterampilan kesadaran fonemik yang berbeda

Isolasi fonem – Anak mengenali bunyi-bunyi individu dalam sebuah kata.
Guru: “Apa bunyi pertama dalam kata bus?”
Anak-anak: “Bunyi pertama dalam bus ialah /b/.”
Fonem pertama dalam satu suku kata merupakan yang termudah bagi anak-anak untuk 
diidentifikasi, daripada fonem terakhir atau fonem tengah. 

Identitas fonem – Anak mengenal bunyi-bunyi yang sama dalam kata-kata yang berbeda.
Guru: “Bunyi apa yang sama dalam kata-kata buku, buah, bom?”
Anak-anak: “Bunyi pertama /b/ yang sama.”

Kategorisasi fonem – Anak mengenal kata dalam satu set yang terdiri atas tiga atau empat kata 
yang memiliki bunyi yang “ganjil”.

Guru: “Kata mana yang ganjil; tidak termasuk dalam kelompok? topi, tari, sapi .”
Anak-anak: “Kata sapi tidak termasuk dalam kelompok itu. Kata tersebut tidak dimulai dengan 
/t/.”

Penggabungan fonem – Anak-anak mendengar/menyimak satu urutan dari fonen yang diucapkan 
secara terpisah, lalu menggabungkan fonem-fonem tersebut untuk membentuk sebuah kata.  
Kemudian tulis dan baca kata tersebut.

Guru: “Kata apa /s/ /a/ /p/ /u/?”
Anak-anak: “/s/ /a/ /p/ /u/ adalah sapu.”
Guru: “Sekarang, mari kita tulis bunyi-bunyi dalam sapu: /s/, tulis s; /a/, tulis a; /p/, tulis p, /u/, 
tulis u.”
Guru: (Menulis kata sapu di papan tulis.) “Sekarang kita akan membaca kata sapu.”

Segmentasi fonem - Anak-anak memecahkan satu kata ke dalam bunyi-bunyi yang berbeda, 
mengucapkan setiap bunyi sewaktu mereka bertepuk tangan atau menghitungnya. Lalu mereka 
menulis dan membaca kata tersebut.

Guru: “Berapa banyak bunyi dalam kata grab?”
Anak-anak: “/k/ /u/ /d/ /a/. Empat bunyi.”
Guru: “Sekarang, mari kita tulis bunyi-bunyi dalam kata kuda: /k/, tulis k; /u/, tulis u; /d/, tulis d; 
/a/, tulis a.”
Guru: (Menulis kuda di papan tulis.) “Sekarang, kita akan membaca kata kuda.”

Penghapusan/penghilangan fonem - Anak-anak mengenal kata yang tertinggal sewaktu sebuah 
fonem dihilangkan dari sebuah kata.

Guru: “Jadi kata apa smile tanpa /s/?”
Anak-anak: “Smile tanpa /s/ ialah mile.”

Penambahan fonem - Anak-anak membuat suatu kata baru dengan menambahkan sebuah fonem 
ke dalam kata yang sudah ada.

Guru: “Kata apa yang kamu miliki jika kamu menambahkan /s/ pada awal kata aku?”
Anak-anak: “Saku.”

Subsitusi fonem - Anak-anak mengganti satu fonem dalam satu kata dengan fonem yang lain 
untuk membuat sebuah kata baru.

Guru: “Kata ini ialah kata mata.  Ganti /a/ dengan /i/.  Kata baru apa yang dibentuk?”
Anak-anak: “Mati.”
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Studi-studi korelasi menunjukkan bahwa 
kesadaran fonologi dan pengetahuan huruf sebagai 
salah satu dari dua prediktor terbaik dari seberapa 
baik anak-anak akan belajar membaca selama dua 
tahun pertama bersekolah (Ringkasan Eksekutif 
National Reading Panel).  Dengan demikian 
penting bagi program pengajaran keaksaraan awal 
memasukkan suatu landasan yang kuat dalam 
kesadaran fonologi.

Dalam reviu dampak kesadaran fonemik pada 
keterampilan membaca dan menulis anak-anak 
dalam bahasa Inggris, National Reading Panel 
menemukan bahwa:
•	 Kesadaran fonemik dapat diajarkan
•	 Mengajarkan anak-anak untuk memanipulasi 

bunyi-bunyi dalam suatu bahasa membantu 
mereka untuk belajar membaca.  Hal ini 
membantu mereka untuk men-decode kata-
kata dan untuk mengingat kata-kata yang 
familiar/dikenal.  Hal ini juga mendorong 
pemahaman bacaan, tidak diragukan lagi 
karena hal ini membantu anak-anak membaca 
dan mengenali kata-kata secara efektif 
(Laporan Eksekutif Nasional Reading Panel, 
bab 2, halaman 5).  Agar anak-anak memahami 
apa yang mereka baca, mereka harus mampu 
membaca kata-kata dengan cepat dan 
secara akurat.  Membaca cepat dan akurat 
membebaskan anak-anak agar memusatkan 
perhatian mereka pada makna dari apa yang 
mereka baca (Ambruster et. al., halaman 5).

•	 Pengajaran kesadaran fonemik membantu 
anak-anak belajar mengeja.  Mengajar 
kesadaran fonemik, khususnya bagaimana 
mensegmen/memecah kata-kata menjadi 
fonem, membantu anak-anak belajar mengeja.  
Penjelasan untuk hal ini ialah mungkin 
anak-anak yang memiliki kesadaran fonemik 
memahami bahwa bunyi-bunyi dan huruf-
huruf saling terkait dengan cara yang dapat 
diprediksi. Dengan demikian, mereka dapat 
menghubungkan bunyi-bunyi dengan huruf-
huruf sewaktu mereka mengeja kata-kata 
(Ambruster et. al, hal. 5).

APA YANG DAPAT DILAKUKAN GURU UNTUK 
MENINGKATKAN KESADARAN FONOLOGI 
ANAK-ANAK? 

CATATAN: Lihat juga Fotokopi 1

Sebagai bagian dari program harian membaca 
nyaring

Setelah membaca sebuah teks, guru dapat fokus 
pada kesadaran suku kata dengan cara membantu 
siswa mendengarkan kata-kata panjang (bersuku 
kata banyak) atau kata-kata pendek (bersuku 
kata satu).  Membuat ketukan dari berbagai 
macam kata akan membantu anak mengenal 
perbedaannya.
•	 Pilih beberapa kata bersuku kata lebih dari satu 

dari cerita.  Ucapkan kata-kata tersebut dalam 
segmen suku kata dan minta siswa menebak 
kata-kata tersebut.

•	 Jika teks tersebut memiliki contoh sajak/irama/
rhyme, tunjukan kata-kata mana yang bersajak/
berirama dan mengapa mereka bersajak.

•	 Baca cerita tersebut lagi, tapi kali ini tingalkan 
kata berirama yang kedua.  Mintalah siswa 
memberikan sajak/rhyme.  Minta mereka untuk 
memikirkan kata-kata lain yang mungkin 
bersajak/berirama dengan kata pertama.

Jumlah waktu yang digunakan untuk 
mengembangkan kesadaran fonemik

Studi-studi penelitian menunjukkan bahwa bagi 
sebagian besar anak-anak, program pengajaran 
kesadaran fonemik yang lengkap harus 
menghabiskan waktu seluruhnya tidak lebih dari 
sekitar 20 jam (NICHD, 2000; Armbruster, Lehr 
& Osborn, 2003).  Ini bisa terdiri atas 10-15 menit 
sehari untuk dua term awal.  Setelah periode 
ini, pengajaran phonics harus terus, yang akan 
mengkonsolidasikan pengembangan keterampilan 
fonemik.

Dosis/Takaran

Penelitian menyarankan mengajarkan hanya 
satu atau dua jenis manipulasi fonem pada satu 
waktu.  Pengajaran kesadaran fonemik akan paling 
efektif bila berfokus pada hanya satu atau dua jenis 
manipulasi fonem, daripada beberapa jenis.
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Anak-anak yang menerima pengajaran yang berfokus pada satu atau dua jenis manipulasi fonem 
membuat penerimaan/kemajuan yang lebih besar dalam membaca dan mengeja dibandingkan anak-
anak yang diajarkan tiga atau lebih dari tiga jenis manipulasi.  Satu penjelasan yang mungkin untuk 
hal ini ialah anak-anak yang diajarkan banyak cara untuk memanipulasi fonem mungkin menjadi 
bingung akan jenis yang mana yang akan diterapkan.  Penjelasan lain adalah bahwa mengajar banyak 
jenis manipulasi tidak meninggalkan cukup waktu untuk mengajar satu jenis manipulasi secara 
menyeluruh.  Penjelasan ketiga adalah bahwa pengajaran yang mencakup beberapa jenis manipulasi 
dapat mengakibatkan mengajarkan anak-anak manipulasi lebih sulit sebelum mereka memperoleh 
keterampilan dalam manipulasi yang lebih mudah. (Ambruster et. al., hal. 6)

BAGAIMANA KITA  MENILAI KESADARAN 
FONOLOGI?

Sub-tes Kesadaran Fonologi Membaca Kelas 
Awal – Latihan kategorisasi fonemik.

Guru mengatakan tiga kata, salah satunya dimulai 
dengan suatu bunyi yang berbeda.  Anak harus 
memilih kata yang dimulai dengan suatu bunyi 
yang berbeda.  Guru mengulangi aktivitas ini 
10 kali.  Sub-tes ini dirancang untuk mengukur 
apakah anak-anak dapat mendengar, mengisolasi 
dan mengidentifikasi bunyi-bunyi tanpa adanya 
teks tertulis.

Rata-rata, anak-anak kelas 3 di Indonesia mampu 
dengan benar mengidentifikasi kata-kata janggal 
4,72 kali dari sepuluh, yaitu, sekitar separuh waktu.  
Namun, 8% anak-anak tidak mampu melakukan 
tugas tersebut sama sekali (skor nol).  Anak-ana 
perempuan lebih mampu mengidentifikasi bunyi-
bunyi awal dari pada anak laki-laki (skor rata-rata 
4,93 dibandingkan dengan 4,52 untuk anak laki-
laki).  Perbedaan tersebut signifikan, meskipun 
tidak besar.

Laporan EGRA USAID PRIORITAS selanjutnya 
menunjukkan bahwa ‘anak-anak menemukan tugas 
fonologi ini cukup menantang, karena mereka harus 
lebih dulu mendengarkan tiga kata dan kemudian 
menyimpan kata-ata tersebut di memori jangka 
pendek mereka untuk mengidentifikasi “kata yang 
janggal”.  Pengamatan dari asesmen/penilaian 
menunjukkan anak-anak menggunakan strategi 
yang berbeda untuk menyelesaikan tugas ini, yang 
paling umum ialah anak terus mengulangi kata-
kata dengan keras kepada diri sendiri sebelum 
menjawab.  Secara keseluruhan, anak-anak kelas 
3 yang dinilai mampu mengidentifikasi hanya 4,72 
dari 10 bunyi awal dengan benar.

Penampilan yang secara relatif rendah ini tidaklah 
tak terduga dan, pada kenyataannya, diperkirakan 
oleh mayoritas para ahli yang mendukung 
adaptasi instrumen EGRA untuk Indonesia.  Ada 
perdebatan panjang menyangkut dimasukkannya 
tugas kesadaran fonetik, sebab anak-anak sekolah 
dasar di Indonesia tidak secara eksplisit diajarkan 
untuk mendengar atau memisahkan bunyi-bunyi 
dalam kata, sehingga tidak dipraktikkan atau akrab 
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dengannya.  Alasannya adalah tingginya tingkat korespondensi antara nama-nama huruf dan bunyi-bunyi 
dalam bahasa Indonesia; untuk sebagian besar huruf, ketika anak-anak tahu nama huruf, mereka tahu 
bunyinya.  Namun, karena tim mengakui ini merupakan suatu keterampilan dasar yang penting untuk 
membaca, itu dimasukkan’.

Kegiatan-kegiatan lain untuk  menilai kesadaran fonologi

Tabel 2 di bawah ini menyajikan contoh-contoh dari kegiatan-kegiatan lain untuk menilai sejauh mana 
anak-anak telah mengembangkan keterampilan penting kesadaran fonologi.

Tabel 2: Contoh Kegiatan-Kegiatan Asesmen/Penilaian, Menurut Keterampilan Fonologi

Keterampilan Bagaimana  Menilainya

Kemampuan 
mensegmen/
memecah kalimat 
menjadi kata-kata

Ucapkan 10 kalimat sederhana yang terdiri atas 3-5-kata kepada anak.  Minta anak 
untuk mengidentifikasi jumlah kata dalam setiap kalimat.  Catat jumlah kalimat 
yang anak tersebut berhasil memecahnya.

Letakkan sebuah kotak Elkonin yang memiliki 5 kotak di depan anak-anak.  Ucap 
10 kalimat yang terdiri atas 3-5 kata.  Minta anak untuk memindahkan counter 
(penghitung) ke dalam kotak untuk setiap kata yang didengar.  Catat jumlah kata 
yang anak tersebut mampu identifikasi dengan dengan benar.

Kemampuan 
mensegmen/
memecah kata 
menjadi suku-suku 
kata (kesadaran 
suku kata)

Ucapkan sepuluh kata bersuku kata 1 hingga 4 kepada anak.  Minta anak untuk 
bertepuk tangan dan menghitung jumlah suku kata dalam setiap kata.  Catat 
jumlah kata yang anak tersebut berhasil mengsegmentasi/memecahnya.

Letakkan sebuah kotak Elkonin yang memiliki kotak di depan anak-anak.  Ucapkan 
10 kata yang bersuku kata 1 hingga 4.  Minta anak untuk memindahkan counter 
(penghitung) ke dalam kotak untuk setiap suku kata yang didengar.  Catat jumlah 
kata yang anak tersebut mampu secara benar mensegmen/memecahnya.

Kemampuan 
mengidentifikasi 
bunyi pada awal 
kata (kesadaran 
fonemik)

Ucapkan sepuluh kata umum.  Minta anak untuk menyatakan bunyi yang ia 
dengar pada awal kata.  Catatan jumlah kata yang anak tersebut mampu untuk 
mengidentifikasi bunyi yang benar.

Ucapkan tiga kata, dua di antaranya dimulai dengan bunyi yang sama.  Minta anak 
untuk mengidentifikasi kata yang tidak dimulai dengan suara yang sama seperti 
dua kata yang lain.  Ulangi 10 kali dan catat berapa kali anak tersebut mampu 
menjawab dengan benar.

Kemampuan 
mensegmen/
memecah kata 
menjadi fonem-
fonem (kesadaran 
fonemik)

Ucapkan sepuluh kata berfonem 2 hingga 4 pada anak.  Minta anak untuk menarik 
kata tersebut dan mengidentifikasi jumlah bunyi (fonem) dalam setiap kata.  Catat 
jumlah kata berhasil disegmentasi/dipecah.

Letakkan sebuah kotak Elkonin yang memiliki 4 kotak di depan anak.  Ucapkan 
10 kata bersuku kata 2 hingga 4. Minta anak untuk memindahkan counter 
(penghitung) ke dalam kotak untuk setiap bunyi yang didengar.  Catat jumlah kata 
yang anak mampu pecah secara benar.
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chapter_2.pdf (Bab 2 dari Berisi berbagai 
macam permainan (games) untuk mengajar-
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VIDEOGRAFI
https://www.youtube.com/watch?v=G8kzelDZGDo 
Seorang guru kelas 1 meminta murid-muridnya 
untuk menghitung jumlah suku kata dalam 
sebuah kata dengan bertepuk tangan atau 
mengetuk/menghentak jari mereka pada dagu 
mereka (sementara menghitung suku-suku kata).  
Kemudian, siswa mengelompokkan kata-kata 
berdasarkan jumlah suku kata yang kata-kata 
tersebut miliki.

https://www.youtube.com/watch?v=LucNw_2G_
FU Seri wokshop REACH:  Kesadaran 
Fonologi.  Sebuah video 8 menit dari guru 
mendemonstrasikan beberapa kegiatan kesadaran 
fonologi.

https://www.youtube.com/atch?v=hbOpKUapsNY
Menggunakan kotak Elkonin.  Seorang ahli 
membaca menjelaskan bagaimana guru dapat 
menggunakan kotak Elkonin dan token atau 
cip (tutup botol atau batu-batu kecil) untuk 
membantu anak-anak mensegmen/memecah 
suku-suku kata dalam sebuah kata (atau fonem 
dalam kata).  Dia juga mendemonstrasikan 
suatu cara menggunakan kotak Elkonin untuk 
membantu anak-anak menulis sebuah kata 
(dengan mengganti token dengan huruf yang 
mewakili bunyinya) dengan caea membuat bunyi 
huruf-huruf tersebut.

https://www.youtube.com/watch?v=iwV5I039az0 
Seorang guru kelas 1 meminta siswa untuk 
menggunakan seluruh tubuh mereka untuk 
memecah kata ke dalam suku-suku kata (untuk 
mengetahui berapa banyak suku kata dalam satu 
kata).

https://www.youtube.com/watch?v=CISbVc2eV4o 
Kegiatan kesadaran fonologi dengan pointer 
tangan.  Sebuah video berdurasi 1 menit-dan-
30-detik mendemonstrasikan cara sederhana 
untuk mengajarkan bagaimana mengidentifikasi 
jumlah suku kata dalam satu kata yang diucapkan 
(Kesadaran fonologi).

https://www.youtube.com/watch?v=UX5WO6s_y-s
Nama Video: Kesadaran Fonologis (Phonological 
Awareness).  Sebuah video berdurasi 9-menit 
yang meninjau komponen-komponen berbeda 
dari Kesadaran Fonologis, dan kemudian 
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menggambarkan bentuk-bentuk kegiatan yang 
dapat dilakukan guru bersama siswa untuk 
mengembangkan keterampilan-keterampilan 
(Kesadaran Fonologis)

https://www.youtube.com/watch?v=hIrGwxV2Yis
Kesadaran Fonologi dan Fonemik (Phonological 
and Phonemic Awareness).  Sebuah video 7 menit 
dari seorang ahli Kesadaran Fonologi menjelaskan 
apa itu Kesadaran Fonologi, mengapa penting 

untuk dipelajari, dan bagaimana guru mengajar 
anak-anak mereka untuk mengembangkan 
Kesadaran Fonologis mereka (Kesadaran Fonologi).

https://www.youtube.com/watch?v=ppB6g3_fteo
Sebuah Kegiatan Kesadaran Fonologi.  Seorang 
guru mengajarkan kata-kata berima kepada 
beberapa siswa; guru mengiramakan kata-
kata tersebut dan siswa mengulanginya.  Guru 
juga melakukan beberapa kegiatan untuk 
mengembangkan dan  menilai kemampuan siswa 
untuk mengenali kata-kata berima/bersajak. 
(Kesadaran Fonologi).

GLOSARIUM

Kesadaran Fonologi Kemampuan siswa untuk mendengarkan bunyi-bunyi dengan saksama, 
menggunakan bunyi-bunyi ini untuk mengucapkan kata-kata, dan menggunakan 
bunyi-bunyi ini untuk menghasilkan kata-kata baru.

Pendekodean 
(Decoding)

Sebuah proses menerjemahkan print/tulisan (kata-kata tertulis) ke dalam ucapan 
(bahasa lisan yang memiliki arti) yang mencakup pengubahan kata-kata tertulis 
ke dalam bunyi-bunyi yang bermakna/memilik arti.

Fonem Unit terkecil fonetik dalam suatu bahasa lisan yang mampu membawa/
menyampaikan/menyatakan suatu perbedaan dalam arti

Kesadaran Fonemik Kemampuan untuk memproses fonem-fonem dalam kata-kata lisan dengan cara 
mendengar, menghitung, dan mengidentifikasi bunyi yang berbeda (bukan nama 
huruf); mendengarkan, mencocokan/menjodohkan, menambahkan, memecah, 
atau menata ulang bunyi-bunyi; dan memisahkan atau menggabungkan bunyi-
bunyi untuk membuat sebuah kata.

Pengkodean 
(Encoding)

Sebuah proses mengubah bahasa lisan (berbicara atau bunyi-bunyi) ke bentuk 
tertulis.

Kesadaran Suku 
Kata

Kemampuan untuk secara tepat mendengar, menghitung, dan mengidentifikasi 
jumlah suku kata dalam sebuah kata yang diucapkan, apakah kata tersebut terdiri 
atas satu suku kata atau beberapa suku kata.

Kesadaran Kata Kemampuan untuk mendengar, menghitung, dan mengidentifikasi secara tepat 
jumlah kata dalam sebuah kalimat yang diucapkan.

Onset Konsonan awal dalam kata apa saja yang terdiri atas satu suku kata; dibangun 
oleh K-V-K (konsonan-vokal-konsonan)

Rime Bunyi-bunyi yang tersisa dalam kata atau suku kata, setelah onset (atau bunyi 
awal) dihilangkan.
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Kesadaran

Fonologi

Hasil Akhir Pembelajaran

• Mendefinisikan kesadaran fonologi dan pentingnya
kesadaran fonologi dalam pengembangan keterampilan
membaca dan menulis anak-anak kecil

• Mendeskripsikan tahapan perkembangan keterampilan-
keterampilan kesadaran fonologi

• Mengidentifikasi dan mereproduksi bunyi-bunyi huruf
(fonem) secara akurat dalam kata

• Mengimplementasi kegiatan-kegiatan pembelajaran
kesadaran fonologi dan secara akurat mengidentifikasi
keterampilan-keterampilan spesifik yang ditujukan

• Mendeskripsikan strategi-strategi untuk mengases/menilai
keterampilan-keterampilan kesadaran fonologi

2

APA ITU KESADARAN FONOLOGI DAN

MENGAPA KESADARAN FONOLOGI

PENTING?

Pengantar

3

Analisis video

Kelompok-kelompok yang terdiri atas 3 orang

Orang 1 – suatu definisi sederhana dari kesadaran

fonologi

Orang 2 – daftar keterampilan-keterampilan yang

berbeda yang membentuk kesadaran fonologi

Orang 3 – dua kegiatan yang paling menarik yang guru

lakukan untuk mengembangkan beberapa

aspek kesadaran fonologi
4

5

Definisi Kesadaran onologi

Kesadaran fonologi merupakan kemampuan untuk
membedakan bunyi-bunyi dalam bahasa lisan.

Sebelum anak-anak kecil dapat belajar membaca, mereka
perlu tahu bahwa bahasa lisan dapat dipecah menjadi bagian-
bagian bunyi yang lebih kecil. Mereka harus mampu untuk
mengidentifikasi

• Kata-kata yang berbeda yang mereka dengar dalam sebuah
kalimat;

• Suku-suku kata yang berbeda yang mereka dengar dalam sebuah
kata;

• Bunyi-bunyi huruf yang mereka berbeda yang mereka dengar
dalam satu kata atau suku kata.

6
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Mengapa kesadararan fonologi penting (apa yang

dikatakan penelitian)...

• Ini adalah satu dari dua hal untuk memprediksi yang terbaik dari

yang seharusnya dipelajari oleh anak-anak ketika akan belajar

membaca selama dua tahun awal mereka bersekolah (Ringkasan

Eksekutif National Reading Panel).

• Terdapat suatu korelasi antara kesadaran fonologi dan

pemahaman. Anak-anak yang memiliki kesadaran fonologi yang

lebih baik akan memiliki keterampilan-keterampilan pemahaman

membaca yang labih baik.

7

• Sebailknya, hal-hal penting untuk memprediksi kesulitan

membaca ialah ketidakmampuan anak untuk

mensegmen/memecah kata-kata dan suku-suku kata menjadi

bunyi-bunyi huruf individu atau fonem (misalnya, anak-anak

yang mendengar kata /lap/ dan tidak dapat mengetahui

bahwa kata itu terdiri atas tiga bunyi atau fonem yang berbeda

- /l/, /a/, /p/ - lebih mungkin memiliki kesulitan membaca)

(Lyon, 1995).

• Mengajarkan anak-anak bagaimana mensegmen/memecah

kata-kata menjadi bunyi-bunyi huruf yang berdiri sendiri untuk

membantu mereka belajar cara membaca dan mengeja.
(Ambruster et. al).

8

Ringkasan: Penting bahwa anak-anak kecil

mengembangkan keterampilan-keterampilan

kesadaran fonologi

TAHAPAN PERKEMBANGAN

KETERAMPILAN-KETERAMPILAN

KESADARAN FONOLOGI

9 10

Kalimat dapat dipecah menjadi kata-kata
(mendengar dan menghitung jumlah

kata dalam satu kalimat)

Kalimat dapat dipecah menjadi kata-kata
(mendengar dan menghitung jumlah

kata dalam satu kalimat)

Mendengar dan menghitung suku-
suku kata dalam kata

Misalnya, buku = /bu/ + /ku/

Memecah kata-kata bersuku kata satu atau suku-
suku kata individu menjadi bunyi awal (atau
onset) dan bunyi yang tersisa lainya (rime),

misalnya, lap =   / l / +   /ap/

Onset    rime

Memecah kata-kata bersuku kata satu atau suku-
suku kata individu menjadi bunyi awal (atau
onset) dan bunyi yang tersisa lainya (rime),

misalnya, lap =   / l / +   /ap/

Onset    rime

Memecah kata-kata atau suku-
suku kata menjadi bunyi-bunyi
huruf yang berdiri sendiri (atau

fonem), misalnya,

lap =  /l/ + /a/ + /p/

TAHAPAN PERKEMBANGAN KETERAMPILAN-KETERAMPILAN

KESADARAN FONOLOGI

Paling mudah

Paling sulit

Tahapan Perkembangan Keterampilan-

Keterampilan Kesadaran Fonologi

Keterampilan 1 (Paling mudah)

• Simak dan identifikasi kata-kata individu dalam
sebuah kata yang diucapkan secara lisan

Keterampilan 2 (Berikut setelah yang paling
mudah)

• Simak, identifikasi, dan hitung suku kata dalam
sebuah kata yang diucapkan secara lisan.

11

Keterampilan 3: Simak dan identifikasi onset

(bunyi awal) dan rime (bunyi akhir) dalam

suku kata atau kata bersuku kata satu

12

onset

l

rime

ap

Bunyi awal Bunyi akhir
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Onset (bunyi awal) dan rime (bunyi

akhir) apa yang terdapat dalam kata ini?

13

onset

?

rime

?

Keterampilan 4 (yang paling sulit): Kata-kata (dan suku-suku

kata) dapat dipecah menjadi bunyi-bunyi huruf yang berdiri

sendiri disebut fonem. Sebuah fonem berkorespondensi dengan

satu huruf (atau satu gabungan huruf) dalam sebuah kata.

14

.

/l/ /a/ /p/

Fonem-fonem

Fonem-fonem apa yang terdapat

dalam kata ini?

15

? ? ?

Simak & identifikasi kata-
kata dalam kalimat

Simak & identifikasi kata-
kata dalam kalimat

Simak dan identifikasi
suku-suku kata yang
berbeda dalam kata

Dengar dan identifikasi onset
(bunyi awal) dan rime (bunyi
akhir) dalam suku kata atau

kata bersuku kata satu

Dengar dan identifikasi onset
(bunyi awal) dan rime (bunyi
akhir) dalam suku kata atau

kata bersuku kata satu

Dengar dan identifikasi
fonem-fonem yang
berdiri sendiri atau

bunyi-bunyi huruf dalam
kata

16

Kesadaran fonemik ialah kemampuan

untuk mengisolasi dan memanipulasi

bunyi-bunyi yang berbeda dalam suatu

kata.

.

Kesadaran

suku kata

Kesadaran

fonemik

Tahapan Perkembangan Kesadaran Fonemik

(“mendengar” bunyi-bunyi yang berdiri sendiri dalam kata)

1. Mampu
mendengarkan bunyi

pertama/awal

1. Mampu
mendengarkan bunyi

pertama/awal

2. Mampu
mendengarkan bunyi

akhir

3. Mampu mendengarkan
bunyi tengah atau semua

bunyi dalam kata

3. Mampu mendengarkan
bunyi tengah atau semua

bunyi dalam kata

4. Menggabungkan bunyi-bunyi
untuk membuat sebuah kata

17

Paling mudah

Paling sulit

(e.g: /b/ dalam /buku/)

(e.g.: /u/ dalam /buku/)

(eg: /u/ dan /k/ dalam /buku/)

(mis: /b/ + u/ + /k/  + /u/  =  /buku/)

MENGIDENTIFIKASI DAN MENGHASILKAN

ULANG BUNYI-BUNYI HURUF

18
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• File audio lagu huruf dalam Bahasa Indonesia

19

Guru SD harus mampu membedakan antara

nama huruf dan bunyi yang dibuat sebuah

huruf.

Dengar lagu huruf ini. Lagu ini didesain

untuk membantu anak-anak kecil

mengasosiasi nama sebuah huruf dengan

bunyi yang dibuatnya.

Setelah kita mendengarnya dua kali, kita

akan berdiri dan bernyanyi lagu tersebut

bersama-sama. Siap?

TUGAS

Kerjakan dengan seorang teman untuk menghitung dan
mengidentifikasi bunyi-bunyi yang berdiri sendiri dalam
kata-kata di bawah ini. Anda memiliki waktu 5 menit.

• minta

• kata

• cepat

• kursi

Berapa banyak fonem atau bunyi-bunyi huruf berbeda
yang kamu temukan dalam setiap kata?

20

DIAGRAF
Definisi

Dua huruf yang menghasilkan sebuah bunyi tunggal yang berbeda dari bunyi
yang dihasilkan oleh setiap hurufnya.

Contoh: batang

5 huruf tapi hanya empat bunyi:  /b/…/a/…/t/…/ng/

Kedua huruf terakhir, ng, menghasilkan satu bunyi /ng/.

Empat digraf

• ng /eng/

• ny /nye/

• kh /kha/

• sy /sya/.

Penerapan

Dengan seorang teman, temukan kata-kata yang memiliki diagraf.   Untuk tiap
kata yang kamu temukan, identifiasi jumlah huruf dan bunyi dalam kata tersebut.

21

MENGHITUNG FONEM (Bunyi-bunyi,

termasuk digraf) DALAM KATA

Mengaplikasikan apa yang telah Anda pelajari:

Dalam kelompok 2 atau 3 orang

• Buat suatu daftar 10 kata yang seharusnya diketahui anak-

anak SD. Anda memiliki waktu 3 menit.

• Sekarang, dalam kelompok, ucapkan tiap kata secara perlahan

sementara seorang anggota kelompok menghitung jumlah

bunyi-bunyi huruf yang berbeda atau fonem yang Anda

dengar dalam kata tersebut.

• Lakukan hal ini untuk semua 10 kata. Anda memiliki waktu 10

menit.

22

BAGAIMANA MENGAJARKAN

KESADARAN FONOLOGI?

23 24

Mengembangkan kesadaran fonologi
anak…

Mulai dengan yang

paling mudah

• Ajarkan anak-anak

cara memecah

kalimat ke dalam

kata-kata

• Ajarkan anak-anak

cara memecah kata

menjadi suku-suku

kata

• Ajarkan anak-anak

cara memecah

suku-suku kata atau

kata-kata bersuku

kata satu ke dalam

bunyi awal (onset)

dan bunyi akhir

(rime).

Sedikit Lebih

Kompleks

Ajarkan anak-

anak cara

mengenali kata-

kata berirama

Lebih Kompleks

• Ajarkan anak-

anak cara

mengidentifikasi

bunyi awal dari

sebuah kata atau

suku kata

• Ajarkan anak-

anak cara

mengganti bunyi-

bunyi awal dalam

satu kata untuk

menghasilkan

satu kata baru

• Ajakanr anak-

anak cara

mengidentifikasi

huruf akhir dari

sebuah kata atau

suku kata

Paling

kompleks

• Ajarkan anak-

anak cara

mengenal

semua bunyi

(fonem)

dalam satu

kata

(mensegmen

tasi)

• Ajar anak-

anak

menggabung

kan fonem
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Kotak-Kotak Elkonin

25

• Anak menyimak sebuah kalimat dan meletakkan sebuah counter

(penghitung) ke dalam sebuah kotak untuk tiap kata yang ia dengar.

Atau

• Anak menyimak sebuah kata dan meletakkan sebuah counter ke

dalam sebuah kotak untuk tiap suku kata yang ia dengar, atau

• Anak menyimak sebuah kata dan meletakkan sebuah counter ke

dalam sebuah kotak untuk tiap bunyi yang ia dengar (kesadaran

fonemik)

TUGAS: ANALISIS VIDEOTUGAS: ANALISIS VIDEO

• Sewaktu Anda menonton video, perhatikan!

– Bagaimana sang ahli menggunakan kotak Elkonin

untuk mensegmen bunyi-bunyi dalam kata?

– Bagaimana sang ahli menggunakan kota Elkonin

untuk mulai menulis kata-kata?

26

Video – Menggunakan Kotak Elkonin

• https://www.youtube.com/watch?v=hbOpKUa

psNY

27

Apa yang Anda perhatikan?

• Bagaimana sang ahli menggunakan kotak

Elkonin untuk mensegmen bunyi-bunyi

dalam kata?

• Bagaimana sang ahli menggunakan kotak

Elkonin untuk mulai menulis kata-kata?

28

Analisis Video - 2

Sewaktu Anda menonton video ini, identifikasi:

• Kegiatan-kegiatan yang berbeda yang guru
sedang kerjakan untuk membantu anak-anak
mengisolasi suku-suku kata dalam kata.

• Kegiatan-kegiatan yang mana yang Anda pikir
akan berguna untuk digunakan dalam kelas
Anda suatu saat nanti.

29

Video 2 – Mengajarkan Kesadaran

Fonologi

• https://www.youtube.com/watch?v=LucNw_2

G_FU

30



38

UNIT 3

3.

10/18/2016

6

Apa yang Anda perhatikan?Apa yang Anda perhatikan?

• Kegiatan-kegiatan apa yang guru kerjakan untuk
membantu mengisolasi kata-kata?

– Anak-anak bertepuk tangan berdasarkan jumlah suku
kata dalam sebuah kata

– Anak-anak menaruh jari mereka pada dagu mereka
untuk setiap suku kata yang dia sebutkan

– Anak-anak mengklasifikasi kata-kata dalam sebuah
bagan sesuai dengan apakah kata-kata itu memiliki 1,
2, atau 3 suku kata

• Mana dari kegiatan-kegiatan ini, jika ada, yang
akan digunakan dalam kelas Anda suatu saat
nanti?

31

Analisis Video 3

Sewaktu Anda menonton video ini, identifikasi:

• Kegiatan yang sedang dikerjakan guru untuk
menolong anak-anak mengisolasi suku-suku
kata dalam kata

• Apakah Anda berpikir akan menggunakan
kegiatan ini dalam kelas Anda sendiri suatu
saat nanti.

32

Video 3 – Mengajarkan Kesadaran

Fonologi – Permainan Suku Kata

• https://www.youtube.com/watch?v=iwV5I039

az0

33

Apa yang Anda Perhatikan?

Kegiatan apa yang guru lakukan untuk menolong
anak-anak mengisolasi suku-suku kata dalam kata?

– Dia melakuka suatu permainan suku kata yang anak-
anak mensegmen dan menghitung jumlah suku kata
dalam sebuah kata, tapi dengan menyentuh bagian
tubuh yang berbeda untuk tiap suku kata yang
dihitung.

Apakah Anda berpikir akan menggunakan kegiatan
ini dalam kelas Anda suatu saat nanti?

34

Analisis Video - 4

Sewaktu Anda menonton video ini, identifikasi:

• Kegiatan yang guru lakukan untuk menolong
anak-anak mengisolasi suku-suku kata dalam
kata.

• Apakah Anda berpikir akan menggunakan
kegiatan ini dalam kelas Anda suatu saat
nanti?

35

Video 4 – Mengajarkan Kesadaran

Fonologi

• https://www.youtube.com/watch?v=CISbVc2e

V4o

36
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Apa yang Anda Perhatikan?Apa yang Anda Perhatikan?

Kegiatan apa yang guru lakukan untuk menolong anak-anak
mengisolasi suku-suku kata dalam kata?

– Dia menggunakan jari di bawah dagu untuk mensegmen suku-
suku kata. Tiap kali dagu turun ke bawah = 1 suku kata.

Apakah Anda berpikir Anda akan menggunakan kegiatan ini
dalam kelas Anda suatu saat nanti?

37

CATATAN: Kegiatan yang menyuruh anak-anak menaruh jari

mereka di dagu untuk tiap suku kata yang didengar. Ini dapat

digunakan untuk mengidentifikasi bunyi-bunyi yang berbeda

dalam sebuah kata (kesadaran fonemik): anak-anak menaruh

jari mereka pada dagu mereka untuk tiap bunyi yang mereka

dengar dalam kata tersebut.

Giliran Anda untuk mengajarkan

kesadaran fonologi

TUGAS – Kelompok beranggotakan dua atau tiga orang.

• Tiap kelompok akan menerima sebuah deskripsi untuk satu

kegiatan atau satu permainan yang dapat dimainkan dengan

anak-anak kecil untuk mengembangkan kesadaran fonologi.

• Kelompok harus mencari tahu cara melaksanakan kegiatan

atau bermain game/permainan, juga keterampilan fonologi

tertentu apa yang dikembangkan oleh kegiatan atau

game/permainan tersebut.

• Anak tampil di depan kelas, bermain game/permainan dalam

kelas, dan identifikasi keterampilan yang bersangkutan.

• Anda memiliki 10 menit untuk bersiap untuk mempresentasi

game/permaianan Anda.
38

MENGASES/MENILAI KESADARAN

FONOLOGI

39

1. Kemampuan mensegmen kalimat-

kalimat menjadi kata-kata (atau kata

menjadi suku-suku kata)

1. Kemampuan mensegmen kalimat-

kalimat menjadi kata-kata (atau kata

menjadi suku-suku kata)

• Bacakan 10 kalimat sederhana yang terdiri

atas 3 sampai 5 kata. Minta siswa

menyebutkan jumlah kata yang terdapat di

setiap kalimat.

40

Kemampuan mensegmen kata menjadi

suku-suku kata (kesadaran suku ata)

• Letakkan sebuah kotak Elkonin yang memiliki 5
kotak di depan anak. Ucapkan 10 kata bersuku
kata tiga hingga lima. Minta anak untuk
memindahkan sebuah counter (penghitung) ke
dalam kotak untuk setiap suku kata yang
didengar.

• Ucapkan sepuluh kata bersuku kata 1 hingga 4
kepada si anak. Minta dia untuk mengidentifikasi
dengan cara menepuk tangan dan menghitung
jumlah suku kata dalam tiap kata.

41

Kemampuan untuk mengidentifikasi bunyi

pada awal kata (kesadaran fonemik)

Kemampuan untuk mengidentifikasi bunyi

pada awal kata (kesadaran fonemik)

• Ucapkan sepuluh kata umum. Minta anak
menyebutkan bunyi yang dia dengar pada
awal kata.

• Ucapkan tiga kata, dua yang dimulai dengan
bunyi yang sama. Minta anak
mengidentifikasi kata yang tidak dimulai
dengan bunyi yang sama seperti kedua kata
lainnya.

42
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Kemampuan mensegmen kata ke dalam

fonem-fonem (kesadaran fonemik)

Kemampuan mensegmen kata ke dalam

fonem-fonem (kesadaran fonemik)

• Ucapkan sepuluh kata yang memiliki 2 hingga 4
fonem kepada anak! Minta anak untuk manarik
kata tersebut dan mengidentifikasi jumlah bunyi
(fonem) dalam tiap kata.

• Letakkan sebuah kotak Elkonin yang memiliki
empat kotak di depan anak. Ucapkan kata
berfonem 2 hingga 4. Minta anak untuk
memindahkan sebuah counter (penghitung) ke
dalam sebuah kotak untuk tiap bunyi yang
didengar.

43

Diserahkan pada Anda…Diserahkan pada Anda…
TUGAS

Kelompok-kelompok beranggota 4 orang.

Buat sebuah tes sederhana untuk menilai satu dari keterampilan-

keterampilan berikut:

• Kemampuan anak untuk mengenal yang mereka dengar tentang

sebuah bunyi khusus dalam satu kata – pada awal, tengah, atau

pada akhir kata. Contohnya, jika diberikan kata /dan/, dapatkah

mereka mengidentifikasi apakah bunyi /n/ berada pada awal,

pertengahan atau akhir kata tersebut?

• Kemampuan anak untuk mengidentifikasi kata-ata yang berirama.

• Kemampuan anak untuk mengidentifikasi sebuah kata yang

berirama dengan sebuah kata yang diberikan oleh guru.

Anda memiliki 10 menit. 44

REFLEKSI

45
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UNIT 4  
KETERAMPILAN PRA-MEMBACA & MENULIS: 
KONSEP PRINT & KESADARAN ALFABET
TUJUAN PEMBELAJARAN

Siswa mampu:
1. Mendefinisikan konsep print dan kesadaran 

alfabet dan pentingnya kedua hal tersebut 
dalam belajar membaca dan menulis.

2. Mengidentifikasi berbagai keterampilan 
alfabet dan terkait print yang perlu anak-anak 
kembangkan untuk bertransisi ke teks bacaan.

3. Mendeskripsikan praktik-praktik pengajaran 
yang mendukung pengembangan konsep print 
dan kesadaran alfabet anak-anak.

4. Mendeskripsikan strategi-strategi untuk 
menilai konsep print dan kesadaran alfabet.

GAMBARAN UMUM

Ketika kemampuan anak untuk mengenali dan 
mengisolasi bunyi-bunyi dalam kata berkembang, 
mereka siap untuk diperkenalkan dengan print. 
Pengenalan ini umumnya berfokus pada dua 
bidang:

Konsep Print –  Konsep print (atau konsep 
cetak atau kesadaran print) adalah istilah yang 
digunakan untuk mengidentifikasi apa yang perlu 
diketahui anak-anak tentang bagaimana teks 
disusun (Honig et al, 2000.). Konsep ini mencakup 
mengetahui bahwa huruf melambangkan bunyi, 
bahwa kata terdiri dari huruf-huruf, bahwa 
kata-kata tertulis (sebagai lawan ilustrasi) 
menyampaikan makna, bahwa kata-kata 
dipisahkan oleh spasi, yang kita baca dari kiri ke 
kanan dan dari atas ke bawah, dll.

Konsep print penting karena konsep ini 
mengajarkan anak-anak bagaimana membaca 
“bekerja”. Pembaca fasih tidak memusingkan 
tentang konsep print karena itu merupakan hal 
kedua bagi mereka. Sayangnya, konsep print 
ini tidak dikenal bagi pembaca awal (Stahl & 
McKenna, 2009).

Konsep print pada anak umumnya dikembangkan 
sebelum sekolah, di rumah jika buku-buku 

tersedia, dan jika orang tua atau anggota keluarga 
membacakannya kepada mereka. Namun, 
penting bahwa guru TK dan guru kelas 1 menilai 
kemampuan anak-anak untuk menentukan 
konsep print mana yang mereka telah atau 
belum dikembangkan, dan kemudian secara 
eksplisit mengajarkan konsep-konsep yang belum 
sepenuhnya dikembangkan.

Komponen Penting untuk Perkembangan Konsep 
Print Adalah Memahami Bahwa Simbol-Simbol 
Merepresentasikan Kata-Kata atau Pesan-Pesan

Prinsip Alfabet – Anak-anak kecil yang 
memahami bahwa kata terdiri dari huruf-huruf, 
dan bahwa huruf melambangkan bunyi yang kita 
buat ketika kita menyebutkan kata-kata dikatakan 
memiliki kesadaran alfabet. Anak-anak ini juga 
memahami bahwa dengan menempatkan huruf 
bersama-sama dengan cara yang berbeda, kita 
membuat kata-kata yang berbeda (Holdgreve-
Resendez, 2010). Prinsip Alfabet ini terdiri dari dua 
bagian (lihat gambar 1):
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1. Kesadaran Alfabet – Mampu mengenali 
dan menyebutkan huruf-huruf dan bunyinya, 
termasuk mampu:
o mengenali bentuk huruf tertentu dalam 

semua bentuk tulisnya, 
o menemukan/mengidentifikasi huruf dalam 

kata tertulis, 
o menhubungkan huruf dan bunyinya.
o menuliskan (di kertas atau di media lain, 

sebagai contoh menulis dengan jari di udara 
atau di pasir, dengan kapur di papan tulis, 
dll.).

2. Rekaman Fonologiss – Memahami bunyi 
yang dihasilkan dari huruf yang berbeda dan 
menggunakan pengetahuna ini untuk 
o melafazkan serangkaian huruf yang tidak 

dikenal (seperti membaca atau mengkode 
huruf atau suku kata) 

o menuliskan kata yang diucapkan melalui 
huruf (menuliskan kata tersebut).

Unit ini membahas Kesadaran Alfabet. Rekaman 
Fonologiss akan dibahas dalam unit berikutnya, 
Membaca Kata. Ringkasan hasil penelitian diakhir 
unit memberikan infomasi rinci tentang konsep 
print dan kesadaran alfabet.

MATERI YANG DIBUTUHKAN DI UNIT INI

SLIDE POWER POIN 
Konsep print dan kesadaran alfabet.

FILE VIDEO 
•	 https://www.youtube.com/

watch?v=Lu3QH9AJn0s (Konsep print)
•	 https://Vimeo.com/28834999  (Konsep print)
•	 https://www.youtube.com/h?v=6SJPNrqyzp0

&index=6&list=PLB719C1310D420123 (Konsep 
print)

•	 https://www.youtube.com/
watch?v=nKo2cLJjZMU (Menilai Konsep print)

•	 https://www.youtube.com/
watch?v=10IZc1DZ2Kw (Kesadaran Alfabet)

•	 https://www.youtube.com/
watch?v=144vgVJHTuA (Video tentang “Siapa 
yang mengeluarkan huruf”/Who let the letters 
out)

FILE AUDIO 
•	 Lagu Alfabet dari kuliah minggu lalu tentang 

kesadaran Fonologis
•	 Lagu Alfabet: Who let the letters out

FOTOKOPI
•	 Ceklis untuk menilai pengetahuan tentang 

konsep print
•	 Tugas Pekerjaan Rumah
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SEKILAS – ILUSTRASI PERKULIAHAN 

Membaca mandiri atau tersendiri Mahasiswa calon guru mempunya waktu 10 menit untuk membaca 
dalam hati, novel atau teks yang mereka pilih.

Mengulas (pilihan) Mahasiswa calon guru mempresentasikan tugas pekerjaan rumah 
dari unit sebelumnya

Pengantar: Definisi konsep 
print, keterampilan berbeda 
terkait dengan konsep print dan 
mengapa hal itu penting  

Aktifitas 1: Analisa berpasangan-berbagi studi kasus kecil.

Aktifitas 2: Kuliah-mini dan diskusi tentang berbagai keterampilan 
terkait konsep print dan mengapa hal itu penting.

Strategi pengajaran untuk 
mengembangkan konsep print

Aktifitas 1: Analisa video dan diskusi untuk mengidentifikasi 
berbagai strategi atau kegiatan yang digunakan untuk 
mengembangkan kesadaran Fonologis

Aktifitas 2: Mahasiswa melakukan brainstorm (dalam kelompok 
kecil) kegiatan-kegiatan terkait

Strategi menilai konsep print

Fotokopi: Ceklis untuk penilaian 
pengetahuan tentang konsep 
print

Aktifitas 1: Mahasiswa menganalisa video pendek untuk 
mengidentifikasi bagaimana menilai konsep print.

Aktifitas pilihan: Mahasiswa menilai pemahaman anak kecil 
terhadap konsep print dan menyampaikan hasilnya di pertemuan 
kelas berikutnya.

Definisi kesadaran alfabet & 
mengapa hal itu penting

Aktifitas 1: Mahasiswa berlatih lagu tentang huruf dari unit 
sebelumnya tentang perbedaan antara nama-nama huruf dan 
bunyinya.

Aktifitas 2: Analisa video dan diskusi – mahasiswa menganalisa 
video pendek untuk mengidentifikasi keterampilan yang berkaitan 
dengan alfabet 

Aktifitas 3: Kuliah-mini dan diskusi tentang kesadaran alfabet dan 
mengapa hal itu penting?

Strategi pengajaran untuk 
mengembangkan kesadaran 
alfabet

Aktifitas 1: Kegiatan individu dimana mahasiswa calon guru 
memprediksi validitas beberapa pernyataan tentang pengajaran 
keterampilan alfabet, diikuti pertanyaan.

Aktifitas 2: Kuliah-mini dan diskusi tentang praket pengajaran 
berbasis penelitian

Strategi untuk menilai kesadaran 
alfabet

Aktifitas 1: Kerja kelompok – dimana mahasiswa calon guru 
mendesain satu kegiatan untuk mengukur kesadaran alfabet, 
dilanjutkan dengan kuiah-mini.

Refleksi dan evaluasi

Aktifitas 1: Mahasiswa calon guru melengkapi dan berbagi 
tanggapan mereka tentang format evaluasi.

Aktifitas 2: Kegiatan pilihan untuk pekerjaan rumah -  Mahasiswa 
calon guru ditugaskan untuk mencobakan format penilaian kepada 
seorang anak sebelum pertemuan kelas berikutnya.
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perlu kembangkan untuk bertransisi ke teks 
bacaan.

2. Menjelaskan praktik pengajaran yang 
mendukung pengembangan konsep print dan 
kesadaran alfabet pada anak-anak.

3. Menjelaskan strategi untuk menilai konnsep 
print dan kesadaran alfabet.

Aktifitas 1: Analisa Studi Kasus (10 menit) 
Kegiatan Berpasangan

SLIDE 4 – Satu cara interaktif untuk 
memperkenalkan mahasiswa calon guru terhadap 
konsep print adalah dengan meminta mereka 
bekerja berpasang-pasangan untuk menganalisa 
deskripsi dua anak di slide 4 dan mengidentifikasi 
anak mana yang mereka anggap lebih siap untuk 
bertransisi ke belajar membaca dan mengapa. 
Mintalah setiap pasangan berbagi jawaban mereka 
dan juga alasannya dengan kelas. 

CATATAN: 
Anak B lebih siap. Anak tersebut memahami
•	 Cara yang benar memegang buku
•	 Dimana bagian awal buku dan bahwa kita 

memulai membaca dari bagian awal.
•	 Bahwa print cerita, dan bukan gambar. 

Hal dapat dibuktikan dengan fakta bahwa 

ILUSTRASI PERKULIAHAN 

MEMBACA MANDIRI
Beri mahasiswa calon guru waktu 10 menit untuk membaca dalam hati materi yang mereka pilih. 
Jika waktu memungkinkan, beri waktu 5 menit untuk mereka berbagi daftar bacaan dengan 
pasangannya (apa yang mereka telah membaca minggu terakhir ini) dan berdiskusi tentang salah 
satu teks yang tercantum dalam daftar bacaan:
•	 Mengapa mereka memilih bacaan yang mereka baca.
•	 Apa yang mereka suka tentang apa yang mereka baca.
•	 Mengapa mereka merekomendasi atau tidak merekomendasi buku atau bacaan tersebut ke 

teman.

MEREVIU – Kesadaran Fonologis - 15 menit
Jika anda meminta mahasiswa calon guru untuk mengerjakan tugas pekerjaan rumah 
berkelompok minggu lalu, tempatkan mereka dalam kelompok baru (campuran) sehingga ada 
perwakilan dari masing-masing kelompok tugas pekerjaan rumah. Berikan masing-masing 
perwakilan kelompok 5 menit untuk berbagi tentang tugas kelompok mereka dan hasilnya. 
Berkeliling, dengarkan presentasi mereka dan lakukan intervensi jika diperlukan untuk 
memperbaiki kesalahpahaman.

PENGANTAR: APA ITU KONSEP PRINT DAN 
MENGAPA HAL ITU PENTING? (20 MENIT)           

Menyambut mahasiswa calon guru peserta mata 
kuliah.  Menjelaskan bahwa minggu lalu mereka 
membahas pentingnya kesadaran Fonologis dalam 
belajar membaca dan menulis. Minggu ini mereka 
akan melihat lebih dekat tentang dua keterampilan 
pra-membaca: Konsep print dan Kesadaran 
Alfabet. Anak-anak perlu mengembangkan kedua 
keterampilan ini sebelum mereka dapat bertransisi 
ke membaca kata.

Kuliah ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian 
pertama membahas tentang konsep print. Bagian 
kedua membahas tentang kesadaran alfabet. Di 
kelas, bagaimanapun juga, guru menggunakan 
pendekatan terintegrasi: mereka mengajarkan 
konsep cetak dan kesadaran alfabet dalam 
pelajaran yang sama dan dalam aktivitas tunggal.

SLIDE 2 presentasikan tujuan untuk masing-
masing unit, yaitu:
Mendefinisikan konsep print dan kesadaran 
alfabet dan pentingnya hal tersebut dalam belajar 
membaca dan menulis.
1. Mengidentifikasi berbagai keterampilan terkait 

print dan kesadaran alfabet yang anak-anak 



7

UNIT 4

4.

anak-anak menunjuk kata-kata ketika dia 
membacakan cerita tersebut utuk dirinya 
sendiri.

Usaha anak untuk menulis, juga menunjukkan 
bahwa dia mengenali kata-kata yang tersusun 
dalam baris- baris, dan bahwa ada spasi antarbaris 
dan juga ada spasi antar kata.

CATATAN: Upaya awal seorang anak dalam 
menulis (Coretan) dapat memberikan banyak 
wawasan tentang konsep print mereka. Meskipun 
tulisan anak tidak dikenali sebagai sesuatu 
yang lebih dari coretan, guru yang jeli mungkin 
memperhatikan bahwa anak menulis diatas garis 
mulai dari bagian atas halaman- satu di atas yang 
lain - dan dalam setiap baris menulis dari kiri ke 
kanan dengan spasi di antara tulisan pada satu 
baris yang sama. Untuk mata terlatih, perilaku 
yang kasat mata ini merupakan demonstrasi 
pemahaman anak tentang mekanisme teks. 

Aktifitas 2: Kuliah Mini dan Diskusi – definisi 
konsep print dan keterampilan terkait, dan 
mengapa hal tersebut penting (10 menit)
Anda mungkin ingin menggunakan slide 4 sampai 
8 untuk mengulas kembali dengan mahasiswa 
tentang definisi konsep print, dan berbagai 
keterampilan terkait yang berbeda yang perlu 
dipelajari anak-anak untuk mendukung transisi 
mereka ke membaca. 

SLIDE 5  Definisi konsep print
Konsep print (atau kesadaran print) merupakan 
istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi apa 
yang anak-anak perlu ketahui tentang bagaimana 
teks disusun (Honig et al., 2000). Konsep print ini 
penting karena mereka mengajarkan kepada anak-
anak bagaimana membaca “bekerja”.

Ada tiga komponen untuk pengembangan 
pemahaman konsep print

SLIDE 6– Komponen 1: Pengembangan 
pemahaman tujuan print
Sederhananya, hal ini berarti bahwa pemahaman 
print sangat penting dalam kehidupan kita sehari-
hari dan mempunyai banyak fungsi (seperti 
memberi arah, instruksi, menghibur, dll.). Bagi 
anak-anak, hal ini berarti bahwa:
•	 Print adalah bahasa lisan–Cuma rekaman apa 

yang kita katakan
•	 Print membawa pesan (makna)
•	 Print dapat digunakan untuk mengajarkan 

banyak hal.
•	 Print dapat digunakan untuk kesenangan

SLIDE 7 –Komponen 2: Mengembangkan 
pemahaman tentang bagaimana print bekerja   
Anak-anak perlu memahami apa itu kalimat, 
kata, dan huruf, dan keterkaitan antara ketiga 
hal tersebut. Mereka juga perlu memahami arah 
membaca ketika kita membaca print.

SLIDE 8 – Komponen 3 – Mengembangkan 
pemahaman tentang bagaimana buku disusun
Buku mempunyai ...
•	 Kulit depan dan belakang 
•	 Judul dan halaman judul
•	 Penulis (yang menulis) dan ilustrator (yang 

menciptakan gambar)
•	 Halaman-halaman.

Ketika membaca buku, kita …
•	 Memegang buku dalam posisi buku berdiri
•	 Membaca halaman kiri sebelum halaman 

kanan
•	 Membalik halaman satu persatu, dari bagian 

depan buku ke bagian belakang

SLIDE 9 – Ulas dengan mahasiswa calon 
guru mengapa penting bagi anak-anak untuk 
mengembangkan konsep print dan bagi guru untuk 
memusatkan perhatian siswa secara eksplisit. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa pembaca yang 
sangat baik memahami secara mandiri konsep 
print. Namun, pembaca yang kurang lancar tidak 
demikian halnya dan mereka kurang memahami 
bagaimana konsep print menghalangi kemampuan 
mereka untuk belajar membaca. 

Konsep print perlu diajarkan—diajarkan secara 
eksplisit—oleh guru SD kelas 1.
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STRATEGI PENGAJARAN UNTUK 
MENGEMBANGKAN KONSEP PRINT (45 
MENIT)

Aktifitas 1: Analisis Video dan Diskusi

Satu cara terbaik bagi mahasiswa calon guru 
untuk memahami praktik kelas yang baik untuk 
mengembangkan konsep print adalah dengan 
meminta mereka menonton rekaman video 
pengajaran di kelas untuk mengidentifikasi praktik 
yang digunakan.  

SLIDE 11 - 19 mempresentasikan tiga video 
pendek dimana para guru kelas mengembangkan 
konsep print pada anak-anak. Meskipun dalam 
bahasa Inggris, video tersebut menampilkan guru-
guru yang mengajar di SD. Oleh karenanya, relatif 
mudah bagi yang tidak bisa berbahasa Inggris 
untuk mengikuti apa yang sedang berlangsung.

Setiap video mempunyai:
•	 Satu slide power poin pengantar yang 

memberikan mahasiswa calon guru keterangan 
tentang video tersebut dan beberapa 
pertanyaan untuk fokus ketika mereka 
menonton video.

•	 Satu slide dengan hyperlink/alamat website 
video. 

•	 Satu slide untuk diskusi setelah menonton 
dimana pertanyaan fokus dibuat/dihasilkan. 
Setelah mahasiswa berbagi jawaban mereka, 
dosen dapat menggunakan fungsi animasi 
untuk menampilkan beberapa jawaban contoh.

Anda dapat memilih satu atau lebih video untuk 
ditonton dan dianalisis. Tabel di bawah ini 
adalah ringkasan fokus masing-masing video 
dan menampilkan informasi yang mungkin 
anda ingin berikan kepada mahasiswa calon 
guru sebelum mereka menonton video. Tabel ini 
juga memberikan beberapa pertanyaan untuk 
didiskusikan setelah mereka menonton video.
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Tabel 1: Ringkasan Video tentang Pengajaran Konsep Print

Video & Sinopsis Pertanyaan Fokus Potensial dan Jawaban contoh 

Video 1, Slides 11-13
https://www.youtube.com/
watch?v=Lu3QH9AJn0s

Dua mahasiswa calon guru berbagi 
membaca satu buku besar. Sambil 
membaca, mereka meminta anak-anak 
menjawab pertanyaan tentang konsep 
print. Mereka juga melakukan kegiatan 
yang disebut “menggemakan bacaan/echo 
reading”.

2 menit, Bahasa Inggris 

Apa itu “buku besar” dan mengapa ideal untuk 
mengajarkan konsep print. (semua siswa melihat dan 
mengikuti pada waktu yang bersamaan.)

Apa yang mereka perhatikan tentang ukuran 
ilustrasi dan print di buku besar? (Ilustrasi ukurannya 
besar, dengan bentuk besar dan warna terang sehingga 
dapat dilihat dari bagian belakang kelas. Print terbatas 
pada satu atau dua kalimat di setiap halaman, dan cukup 
besar, sehingga siswa dapat membaca kata atau huruf 
tersebut dari bagian belakang kelas.)

Konsep print mana yang menjadi fokus mereka? 
•	 Mengidentifikasi huruf-huruf tertentu dalam teks.
•	 Mengapa huruf-huruf tertentu ditulis dengan huruf 

kapital/besar (karena letaknya di bagian awal kalimat)
•	 Disebut apa tanda titik diakhir kalimat dana apa 

fungsinya?

Apa arti “menggemakan bacaan/echo reading”? (Itu 
adalah kegiatan ketika guru membaca satu kalimat untuk 
contoh dan kemudian siswa mengulanginya. Hal ini akan 
dibahas di kuliah tentang Kelancaran (fluency).

Video 2, Slide 14-16
https://Vimeo.com/28834999  

Guru membuat kesalahan dengan sengaja 
tentang konsep print ketika membaca buku 
besar untuk melihat apakah siswanya dapat 
menemukan dan menjelaskan kesalahan 
apa yang dia buat. 

2 menit 30 detik, Bahasa Inggris

Konsep print mana yang menjadi fokus guru? 
(membaca satu halaman penuh sebelum berpindah ke 
halaman berikutnya; membaca dari halaman kiri sebelum 
membaca halaman kanan; ketika selesai membaca 
halaman kanan, membalik halaman dan membaca 
halaman baru di sebelah kiri; membaca baris yang paling 
atas dulu, dari sebelah kiri ke sebelah kanan sebelum 
berpindah ke baris bawah dan membaca dari kiri ke 
kanan) 

Video 3 Slide 17-19
https://www.youtube.com/
watch?v=6SJPNrqyzp0&index= 
6&list=PLB719C1310D420123

Guru menggunakan pesan pagi sederhana 
untuk mengajarkan beberapa konsep dasar 
print. Pada awalnya, guru meminta siswa 
“membaca bersama” teks.

1 menit 46 detik, bahasa Inggris

Konsep print mana yang menjadi fokus guru? (konsep 
kata – dapat mengidentifikasi dan menghitung kata dalam 
kalimat—dan konsep kalimat—dan kalimat mana yang 
lebih panjang.)

Apa arti “membaca bersama-sama/choral reading””? 
(yaitu ketika semua siswa membaca kalimat atau teks 
bersama-sama, dengan suara keras. Membaca bersama 
akan dibahas dalam kuliah tetang kelancaran.)
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Aktifitas 2: Dalam kelompok kecil brainstorm 
apa yang guru dapat lakukan untuk 
mengembangkan konsep print - 15 MENIT

SLIDE 20 Tempatkan siswa dalam kelompok 
kecil 3 atau 4 orang dan minta mereka melakukan 
brainstorm setidaknya 3 hal yang dilakukan guru 
TK atau guru SD kelas 1 (di kelas membaca, kelas 
menulis, dan kelas apapun) mengembangkan 
konsep print pada anak-anak. Setelah 5 menit, 
minta setiap kelompok berbagi dengan kelas ide-
ide terbaik mereka.

Tekankan pada mahasiswa calon guru 
bahwa mengajarkan konsep print sebaiknya 
diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari –ketika 
guru membacakan buku besar kepada siswa atau 
ketika siswa membaca teks (atau kalimat) yang 
ditulis guru di papan tulis. 

SLIDE 21 Buat ringkasan beberapa aktifitas 
sederhana yang dapat dilakukan guru untuk 
mengintegrasikan pengajaran konsep print dalam 
kegiatan sehari-hari, termasuk:

•	 Membaca buku besar setiap hari – 
selama waktu tersebut guru: memusatkan 
perhatian siswa (atau meminta mereka untuk 
menunjukkan) 
o Bagian depan, bagian belakang, judul, 

halaman judul, penulis, halaman pertama 
buku, fakta bahwa mereka membaca dari 
atas ke bawah dan dari kiri ke kanan, dll.

o Dengan jari mereka untuk menunjukkan 
dimana posisi mereka membaca.

o Dimana mereka berhenti membaca di 
bagian akhir setiap halaman dan dimana 
mereka harus membaca selanjutnya.

•	 Memberi label setiap benda yang ada di 
kelas untuk menunjukkan hubungan antara 
print dan kata yang disebutkan.

•	 “Kegiatan pesan pagi” setiap hari (atau 
bagian kegiatan SAS) dimana guru 
menuliskan pesan atau kalimat singkat, 
membacakannya kepada anak-anak, dan 
meminta mereka menghitung jumlah 
kata, mengidentifikasi huruf kapital/besar, 
mengidentifikasi arah membaca teks, dll.

Kriteria menyeleksi buku untuk mengevaluasi 
konsep print pada anak-anak
•	 Buku ini harus pada tingkat perkembangan 

anak.
•	 Harus ada cetak dan ilustrasi pada satu 

halaman atau dua halaman berturut-turut.
•	 Harus ada lebih dari satu baris teks pada 

halaman.
•	 Harus ada berbagai tanda baca (periode, 

tanda tanya, tanda seru, tanda kutip.

Aktifitas aplikasi pilihan –Anda dapat 
mengusulkan mahasiswa calon guru untuk 
mengevaluasi kesadaran print anak berusia 3 
- 5 tahun sebagaimana yang ada dalam video. 
Mereka juga bahkan dapat memvideokan 
prosesnya dan membawa video dan hasil 
penilaian di perkuliahan berikutnya.  

MENILAI KONSEP PRINT (10 MENIT)

Aktifitas 1: Analisis Video dan Diskusi

Penilaian konsep print umumnya dilakukan 
melalui interviu anak satu per satu. Anak diberi 
buku dan diminta menunjukkan beberapa hal. 

Salah satu cara terbaik untuk membuat 
mahasiswa memahami bagaimana melakukan 
penilaian konsep tulisan adalah dengan meminta 
mereka menonton video tentang penilaian 
dan mengidentifikasi beberapa strategi yang 
digunakan.  Jika anda memilih aktifitas ini, anda 
mungkin ingin mendistribusikan fotokopi 1 dan 
meminta mahasiswa mereviewnya SEBELUM 
menonton video. Fotokopi berisi daftar berbagai 
konsep yang umumnya dinilai, pertanyaan penting 
yang ditanyakan kepada anak, dan apakah anak 
dapat menjawab pertanyaan dengan benar.

SLIDE 23   berisi video seseorang yang menilai 
pengetahuan konsep print pada anak. Ketika 
mahasiswa calon guru menonton, minta mereka 
untuk mencatat hal sepesifik tentang konsep print 
yang dinilai dan apakah anak mampu melakukan 
setiap hal yang diminta.

SLIDE 24   Minta mahasiswa calon guru untuk 
berbagi observasi dan pertanyaan tentang konsep 
print.
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Anda mungkin ingin mereviu bersama mahasiswa 
tentang kriteria yang harus dipertimbangkan guru 
ketika menyeleksi buku untuk menilai pemahaman 
anak-anak tentang konsep print (lihat kotak teks).

DEFINISI KESADARAN ALFABET & MENGAPA 
HAL ITU PENTING? (20 MENIT)

AKTIFITAS 1: Menyanyikan lagu-huruf untuk 
berlatih perbedaan antara nama-nama huruf 
dan bunyinya

Di unit terakhir tentang Kesadaran Fonologis, 
mahasiswa calon guru diperkenalkan dengan 
perbedaan antara nama-nama huruf dan bunyinya. 
Tidak diragukan lagi ini merupakan sebuah 
konsep baru bagi mereka, tetapi ini adalah 
perbedaan penting yang guru SD harus lakukan, 
tidak hanya untuk mengembangkan kesadaran 
Fonologis anak-anak, tetapi juga untuk membantu 
mereka memulai bertransisi mengasosiasikan 
bunyi dengan huruf. Untuk itu, anda mungkin 
ingin memulai dengan mereviu lagu-huruf yang 
dipelajari minggu lalu.

SLIDE 26  Tulis alfabet di papan tulis. Mainkan 
file audio tentang lagu-alfabet minggu lalu; minta 
mahasiswa calon guru berdiri dan bernyanyi 
bersama. Ketika mahasiswa menyanyikan huruf, 
tunjuk ke huruf di papan tulis untuk memberi 
model apa yang seharusnya dilakukan guru SD di 
kelas.

Tip mengajar! Setelah mereka selesai bernyanyi, 
tunjukkan bahwa membantu anak kecil 
mengasosiasikan nama-nama huruf dengan bunyi 
dan bentuknya, baik guru kelas atau anak-anak 
sendiri perlu menunjuk huruf-huruf ketika anak-
anak menyebutkannya. 

Aktiftas 2: Analisis Video dan Diskusi
Salah satu cara memperkenalkan mahasiswa calon 
guru tentang apa yang dimaksud dengan kesadaran 
alfabet, dan berbagai komponen kesadaran alfabet, 
adalah dengan meminta mereka menonton video 
guru yang berkerjasama dengan siswa dalam 
keterampilan kesadaran alfabet. 

SLIDE 27 berisi video terkait. Meskipun dalam 
bahasa Inggris, video tersebut pendek, dan mudah 
dipahami. Ketika mahasiswa calon guru menonton 

video tersebut, minta mereka mencatat berbagai 
keterampilan alfabet yang dibahas guru dengan 
siswanya.

Keterampilan terkait alfabet dibahas dalam video
•	 Nama huruf
•	 Bunyi huruf
•	 Kata yang dimulai dengan huruf tertentu
•	 Bentuk huruf (Bagaimana menggunakan 

tubuhmu untuk membuat bentuk huruf)

Aktifitas 3: Kuliah Mini & Diskusi
Mahasiswa calon guru perlu tahu bahwa kesadaran 
alfabet mencakup 3 komponen: 
1. dapat mengidentifikasi bentuk huruf dan nama 

huruf. 
2. dapat mengidentifikasi bunyi setaip huruf dan 
3. dapat menggunakan pengetahuan tentang 

asosiasi bunyi - huruf dan menyebutkan 
(membaca/mengkode) kata. 

Dua komponen pertama di eksplorasi dalam kuliah 
ini. Komponen yang ketiga akan dibahas lebih 
lengkap di kuliah minggu depan tentang transisi ke 
membaca kata.

SLIDE 28 – Menyajikan definisi dasar kesadaran 
alfabet dan mendeskripsikan, dalam istilah yang 
bisa diobservasi, apa yang dapat dilakukan anak 
yang memiliki kesadaran alfabet, seperti, mereka 
dapat:
•	 Menyebutkan nama huruf,
•	 Mengenali bentuk huruf dalam segala bentuk 

tertulisnya,
•	 Menemukan/mengidentifikasi huruf dari kata 

tertulis,
•	 Menghubungkan huruf dengan bunyinya

Tip Mengajar!

Jika mahasiswa calon guru mengalami 
kesulitan membedakan antara nama dan 
bunyi huruf, katakan pada mereka bahwa 

menghilangkan bunyi vokal dari nama 
huruf akan menghasilkan bunyi huruf. 

Sebagai contoh, huruf B (diucakan /be/) 
menghasilkan bunyi the sound /b/; huruf K 
(diucapkan /ka/) menghasilkan bunyi /k/).
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•	 Bentuk huruf (pada kertas atau media lain 
misalnya dengan jari di udara atau di pasir, 
dengan kapur di papan tulis dll.).

SLIDE 29   Untuk menguji keterampilan 
kesadaran alfabet mahasiswa calon guru, dan 
untuk menekankan betapa pentingnya kesadaran 
alfabet bagi anak-anak yang belajar membaca, 
minta mahasiswa calon guru untuk membaca 
kata-kata di slide. Meskipun mereka belum 
pernah melihat kata-kata tersebut sebelumnya, 
mereka pasti dapat membacanya hanya dengan 
mengasosiasikan bunyi dengan huruf. Ini yang 
disebut dengan kita sebut membaca sambil 
mengkode (reading by decoding).

CATATAN: Semua kata dalam di kolom kiri adalah 
bahasa Swahili (bahasa Afrika Timur). Seperti 
bahasa Indonesia, bahasa menggunakan alfabet 
Latin dan sangat dangkal, yaitu, huruf-huruf yang 
menghasilkan bunyi yang sama. Siapapun yang 
memiliki pengetahuan dasar tentang hubungan 
huruf-bunyi dapat membaca - atau mengkode – 
Swahili, meskipun mereka tidak bisa mengerti apa 
yang telah mereka baca.

SLIDE 30   Adalah hal yang tidak mungkin untuk 
memberi penekanan yang cukup bagi mahasiswa 
calon guru untuk dapat membedakan antara 
nama-nama huruf dan bunyinya jika mereka harus 
mendukung anak-anak dalam belajar membaca. 
Jika anda berpikir mahasiswa calon guru dapat 
mendapatkan manfaat dari penguatan tambahan 
dalam hal ini, anda mungkin ingin mereka 
mendengarkan dan bernyanyi bersama anda lagu 
alfabet lain yang memperkuat hubungan antara 
nama huruf dan bunyinya. Lagu ini berjudul “Siapa 
yang membolehkan huruf keluar/ Who let the 
letters out “. 

Kata dalam 
bahasa Swahili Arti

shule sekolah

maziwa susu

Paka kucing

Gari mobil

Treni kereta api

Umeme listrik

•	 Minta mahasiswa calon guru berdiri, 
mendengarkan dan bernyanyi bersama. 
Pastikan alfabet di papan tulis atau di satu 
sudut di kelas sehingga anda dapat memberi 
contoh dengan menunjuk ke setiap huruf 
ketika siswa menyanyikannya.

•	 Tekankan untuk mengajarkan anak-anak lagu 
huruf dasar yang menghubungkan nama-nama 
huruf dan bunyinya dan minta anak-anak 
menyanyikannya setiap hari adalah cara untuk 
melatih mereka untuk mengasosiasikan huruf 
dan bunyinya.

SLIDE 31 dan 32 Reviu hasil penelitian 
tentang pentingnya pengetahuan alfabet dalam 
megembangkan keterampilan membaca pada 
anak-anak yang mencakup:
•	 Mengetahui nama-nama huruf adalah 

prediktor terbaik tentang seberapa sukses anak-
anak dalam belajar membaca (Adams, 1990; 
Stevenson & Newman, 1986).

•	 Anak-anak yang tidak mengetahui nama-nama 
huruf mengalami kesulitan dalam belajar bunyi 
huruf dan mengenali kata-kata.

•	 Pembaca yang baik menggunakan pengetahuan 
mereka tentang bunyi masing-masing huruf 
untuk membaca kata-kata baru. Pembaca yang 
kurang baik tidak demikian (Juel, 1991).

•	 Anak-anak yang mempelajari bunyi huruf di 
usia muda dan menggunakan pengetahuan 
itu untuk membaca kata-kata baru, akan 
terus menjadi pembaca yang lebih baik ketika 
mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi 
(Stanovich, 1986).

Kegiatan aplikasi pilihan 

Jika waktu memungkinkan, tempatkan 
siswa dalam kelompok, berikan masing-
masing kelompok sejumlah huruf alfabet 
(sehingga seluruh alfabet tertutup) dan 
berikan kelompok waktu 5 menit untuk 
membuat kata kata yang dimulai dengan 
masing-masing huruf ditugaskan kepada 
mereka, dan tindakan sederhana untuk 
mengkomunikasikan kata tersebut. Kemudian 
minta masing-masing kelompok menyajikan 
lagu alfabet dengan gerakan, dimulai dengan 
kelompok dengan huruf-huruf awal alfabet.
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belajar hubungan huruf-bunyi secara mandiri.

Langkah Pengajaran
•	 Perkenalkan hubungan huruf dan bunyi 

dengan langkah-langkah yang masuk akal (2 - 4 
hubunga huruf dan bunyi per minggu)

Urutan Pengajaran 
•	 Ketika mengajar nama huruf, mulailah dengan 

huruf kapital/besar. Huruf kecil lebih sulit 
untuk diidentifikasi dan di-print. 

•	 Jangan mengenalkan di minggu yang sama 
huruf yang bunyi dan bentuknya mirip

•	 Ketika mengajarkan huruf dan bunyinya, 
mulailah dengan huruf yang muncul paling 
sering pada kata-kata yang digunakan anak-
anak. 

•	 Ketika mengajarkan huruf dan bunyi, 
variasikan pengajaran konsonan dan vokal, 
sehingga anak-anak dapat mulai membaca 
kata-kata dengan segera.

•	 Perkenalkan bunyi konsonan tunggla dan 
konsonan gabungan dalam pelajaran terpisah.

MENILAI KESADARAN ALFABET (15 MENIT)
Pada bagian sebelumnya tentang konsep print, 
mahasiswa calon guru diberi tugas yang berbeda 
yang dapat digunakan untuk menilai konsep print. 
Seperti beberapa konsep print, kesadaran alfabet 
umumnya dinilai melalui wawancara dengan anak 
satu per satu.

Aktifitas 1: Kerja kelompok

SLIDE 44 Sebelum menyajikan kepada 
mahasiswa calon guru beberapa contoh penilaian 
keterampilan kesadaran alfabet, anda mungkin 
ingin mengingatkan mereka tentang beberapa 
jenis penilaian yang digunakan untuk menilai 
konsep print dan minta mereka bekerja dalam 
kelompok untuk mendeskripsikan tugas yang 
serupa yang dapat digunakan untuk menilai 
keterampilan kesadaran alfabet. Setiap kelompok 
kecil dapat ditugaskan satu keterampilan tertentu, 
misalnya,
•	 Dapat mengenali nama huruf kapital/besar dan 

huruf kecil.
•	 Dapat mengidentifikasi bunyi huruf.
•	 Dapat menyebutkan nama huruf yang 

mengikuti huruf yang ada (atau kelompok 
huruf) berdasarkan urutannya dalam alfabet.

STRATEGI PENGAJARAN UNTUK 
MENGEMBANGKAN KESADARAN ALFABET 
-  20 MENIT

Aktifitas 1: Kerja Individu, diikuti dengan 
pertanyaan dan diskusi

Ada dua pertimbangan penting ketika 
mengajarkan keterampilan berbeda kesadaran 
alfabet:

rencana pengajaran, yaitu urutan di mana nama-
nama huruf, bentuk dan bunyi yang diperkenalkan 
pertama sekali dan kecepatan pengajaran atau 
seberapa cepat huruf huruf alfabet diperkenalkan

SLIDE 34   Untuk memperkenalkan mahasiswa 
calon guru siswa tentang pertimbangan ini, Anda 
mungkin dapat menyuruh mereka membaca 
dalam hati pernyataan-pernytaan di slide 32 
dan menuliskan angka 5 sampai dengan 1 untuk 
menunjukkan sejauh mana menurut mereka 
kebenaran pernyataan tersebut. 

SLIDES 35 sampai 39 reviu hasil penelitian yang 
berkaitan dengan masing-masing pernyataan. Ulas 
cepat. Setiap kali, minta mahasiswa calon guru 
berbagi prediksi mereka, kemudian tampilkan 
hasil penelitian.

SLIDE 37, minta mahasiswa calon guru bekerja 
dengan pasangan selama 2 - 4 menit untuk 
memprediksi 6 huruf yang paling sering dalam 
Bahasa Indonesia. Mintalah mereka untuk berbagi 
prediksi mereka, kemudian tunjukkan kepada 
mereka grafik frekuensi huruf pada slide. Grafik ini 
menunjukkan bahwa 6 huruf yang paling sering 
ditemui adalah A N E I T K.

Aktifitas 2: Kuliah mini tentang praktik 
pengajaran berbasis penelitian

SLIDES 40 sampai 42 Buat ringkasan tentang ide 
utama yang dipresentasikan di slide sebelumnya, 
dan beberapa praktik pengajaran berbasis 
penelitian mengenai pengajaran eksplisit, langkah 
dan urutan pengajaran.

Pengajaran Eksplisit
•	 Ajarkan hubungan huruf-bunyi secara eksplisit 

dan terisolasi, terlepas dari metode pengajaran 
yang digunakan. Kebanyakan siswa tidak akan 
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Beri mahasiswa 10 menit untuk membuat sebuah 
tugas, kemudian minta masing-masing kelompok 
untuk berbagi usulan mereka.

SLIDE 45 dan 46 memberikan beberapa contoh 
tugas penilaian keterampilan kesadaran alfabet 
anak-anak.

REFLEKSI DAN EVALUASI (10 MENIT) 

SLIDE 47  Salah satu cara untuk mengevaluasi apa 
yang sudah dipelajari mahasiwa calon guru dari 
kuliah adalah dengan meminta mereka mengisi 
kotak refleksi seperti yang ada dibawah ini: 

Satu hal yang saya pelajari 
hari ini tentang konsep 
print atau kesadaran alfabet 
…..

Satu hal yang 
mengejutkan saya 
tentang konsep orint 
atau kesadaran alfabet …

Satu kegiatanyang ingin 
saya lakukamn di kelas 
untuk mengembangkan 
kesadarn siswa tentang 
konsep print atau 
kesadaran alfabet adalah ….

Satu pertanyaan tentang 
konsep print atau 
kesadaran alfabet yang 
saya butuh jawabannya 
nanti adalah …

Jika anda memilih untuk melakukan kegiatan 
ini, mintalah mahasiswa calon guru menggambar 
kotak refleksi di kertas mereka dan mengisinya. 
Setelah 5 sampai 10 menit, bahas setiap elemen di 
kotak dan minta mereka untuk berbagi apa yang 
mereka tulis. Tunjukkan bahwa ini adalah kegiatan 
yang bisa mereka lakukan dengan siswa mereka 
sendiri di akhir pelajaran atau di akhir pertemuan 
dengan menyesuaikan refleksi dengan pembukaan 
seperti dalam setiap kotak.

TUGAS PEKERJAAN RUMAH 

Jika memungkinkan, bagi kelas menjadi 5 
kelompok. Tugaskan setiap kelompok dengan 
salah satu kegiatan di bawah ini (kegiatan yang 
sama dapat ditugaskan untuk lebih dari satu 
kelompok). Setiap kelompok memiliki waktu satu 
minggu untuk menyelesaikan tugas. Pada awal 
kelas berikutnya, mereka akan mempresentasikan 
kegiatan mereka dalam waktu 3 sampai 5 menit. 
Tugas dirangkum di hand-out 3.

Aktifitas 1: Penilaian Konsep Print

Catatan: Minimal 1 siswa dalam kelompok 
mempunyai akses ke anak berusia 3 sampai 5 

tahun. Sebelum kelas berikutnya, kelompok anda 
perlu menilai konsep print pada anak dengan 
menggunakan proses yang diuraikan dalam video. 
Untuk melakukannya, anda perlu meminjam 
buku anak-anak sesuai dengan tingkatnya. Salah 
satu mahasiswa harus menjadi pewawancara 
yang memimpin dan mengajukan pertanyaan. 
Mahasiswa yang lain:
•	 Mencatat di lembar evaluasi mereka (diberikan 

selama kuliah) apakah anak menjawab dengan 
benar.

•	 Memfilmkan penilaian menggunakan ponsel 
mereka.

Bawa rekaman video dan kertas penilaian di kuliah 
berikutnya. Anda mempunyai waktu 3 menit untuk 
menyajikan rekaman anda dan berbagi hasil.

Aktifitas 2: Menggunakan Buku Besar untuk 
memusatkan perhatian tentang konsep print

Buat rencana pelajaran membaca keras, 
dengan buku besar, di mana anda secara sadar 
memusatkan perhatian siswa tentang konsep print. 
Anda perlu meminjam atau membuat buku besar 
(seperti yang anda lihat di video) dan berlatih 
membaca dan memusatkan perhatian anak-anak 
terhadap konsep print yang berbeda seperti yang 
anda alami. Pada awal kuliah mendatang, satu 
atau dua anggota kelompok akan menyajikan buku 
besar dan melakukan demonstrasi mini pelajaran 
di mana mereka membaca buku untuk kelas dan 
memusatkan perhatian teman sekelas terhadap 
konsep print seperti yang mereka alami.

Aktifitas 3:  Mengajarkan keterampilan 
kesadaran alfabet

Pilih salah satu kegiatan untuk mengajarkan 
keterampilan kesadaran alfabet yang dibahas 
dalam video atau cari video secara on-line tentang 
kegiatan lain dalam mengajarkan kesadaran 
alfabet. Pada awal kuliah mendatang, satu 
atau dua anggota kelompok akan menyajikan 
demonstrasi pelajaran mini di mana mereka 
menampilkan aktivitas ke kelas. Jika aktivitas anda 
membutuhkan materi, anda perlu meminjam atau 
menyediakan materi yang cukup untuk mengajar 5 
orang siswa.
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FOTOKOPI

FOTOKOPI 1 –  Mengevaluasi Konsep Print

Pilih satu buku yang merefleksikan minat dan level membaca siswa. Buku tersebut harus mengandung 
contoh-contoh fitur berikut:
•	 Print dan ilustrasi di satu atau dua halaman berurutan 
•	 Banyak baris teks di satu halaman. 
•	 Variasi tanda baca (titik, tanda tanya, koma, dll.).

Beri anak buku dan beri pertanyaan seperti dalam tabel dibawah ini. Catat setiap kali anak merespon 
pertanyaan dengan benar atau melakukan tugas dengan benar.

Pertanyaan
Ya/Benar Tidak/

Salah

Dapatkah anda menunjukkan bagian depan buku?

Dapatkah anda menunjukkan bagian belakang buku?

Dapatkah anda menunjukkan judul buku?

Bagaimana saya harus memegang buku?

Dimana saya harus memulai membaca buku?

Catatan bagi evaluator: Buka buku ke halaman yang sudah dipilih dan tanyakan pertanyaan 
berikut

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari dimana saya harus mulai membaca 
pada halaman ini? 

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari kemana arah saya harus membaca?

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari satu huruf?

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari satu kata?

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari kata pertama pada halaman ini?

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari kata terakhir pada halaman ini?

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari satu kalimat?

Dapatkah anda menunjukkan kepada saya bagian akhir kalimat (tanda baca)?

Dapatkah anda menunjukkan kepada saya spasi?

Berapa kata ada dalam kalimat ini?

Tunjuk kalimat terakhir pada halaman ini dan tanyakan pertanyaan berikut

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari dimana saya membaca selanjutnya 
ketika saya selesai membaca kalimat ini? 
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FOTOKOPI 2 – TUGAS PEKERJAAN RUMAH

Kelompok anda mempunyai waktu satu minggu untuk melengkapi tugas yang diberikan (Lihat 
deskripsi di bawah ini). Di awal kelas berikutnya, kelompok anda mempunyai waktu 3 – 5 menit 
mempresentasikan kegiatan anda.

Aktifitas 1: Penilaian Konsep Print
CATATAN: Minimal ada 1 mahasiswa di kelompokmu yang mempunyai akses terhadap anak usia 3 – 5 
tahun. 

Sebelum kelas berikutnya, kelompok anda perlu menilai konsep print pada anak dengan menggunakan 
proses yang diuraikan dalam video. Untuk itu, anda perlu meminjam buku anak-anak sesuai tingkat 
kemampuan membaca anak. Salah seorang mahasiswa akan menjadi pewawancara yang mengajukan 
pertanyaan. Mahasiswa yang lain: 
•	 Mencatat di lembar evaluasi mereka (diberikan selama kuliah) apakah anak menjawab dengan benar.
•	 Memfilmkan penilaian menggunakan ponsel mereka.

Bawa rekaman video dan kertas penilaian di kuliah berikutnya. Anda mempunyai waktu 3 menit untuk 
menyajikan rekaman anda dan berbagi hasil.

Aktifitas 2: Menggunakan Buku Besar untuk memusatkan perhatian tentang konsep print

Buat rencana pelajaran membaca keras, dengan buku besar, di mana anda memusatkan perhatian siswa 
tentang konsep print. Anda perlu meminjam atau membuat buku besar (seperti yang anda lihat di video) 
dan berlatih membaca dan memusatkan perhatian anak-anak terhadap konsep print yang berbeda seperti 
yang anda alami. Pada awal kuliah mendatang, satu atau dua anggota kelompok akan menyajikan buku 
besar dan melakukan demonstrasi mini pelajaran di mana mereka membaca buku untuk kelas dan 
memusatkan perhatian teman sekelas terhadap konsep print seperti yang mereka alami.

Aktifitas 3:  Mengajarkan keterampilan kesadaran alfabet

Pilih salah satu kegiatan untuk mengajarkan keterampilan kesadaran alfabet yang dibahas dalam video 
atau cari video secara on-line tentang kegiatan lain dalam mengajarkan kesadaran alfabet. Pada awal 
kuliah mendatang, satu atau dua anggota kelompok akan menyajikan demonstrasi pelajaran mini di 
mana mereka menampilkan aktivitas ke kelas. Jika aktivitas anda membutuhkan materi, anda perlu 
meminjam atau menyediakan materi yang cukup untuk mengajar 5 orang siswa.
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RINGKASAN PENELITIAN 

KONSEP PRINT
APA ITU KONSEP PRINT?
Konsep print adalah isitilah yang digunakan untuk 
mengidentifikasi apa yang anak-anak perlu ketahui 
tentang bagaimana teks disusun (Honig et al., 
2000). 

Mengapa konsep print penting dalam 
pengembangan keterampilan membaca dan 
menulis?  

Konsep print mengajarkan anak-anak bagaimana 
membaca “bekerja”. Kinerja anak-anak dalam 
mengerjakan tugas kesadaran print merupakan 
prediktor yang terpercaya tentang prestasi 
membaca anak-anak di masa depan. Pembaca 
lancar/fasih tidak terlalu memikirkan tentang 
konsep print, karena itu merupakan hal kedua bagi 
mereka. Konsep print mungkin asing bagi pembaca 
awal (Stahl & McKenna, 2009). Banyak anak-
anak tidak memikirkan teks, dan tidak memiliki 
pemahaman tentang apa itu teks atau bagaimana 
teks bekerja. Seringkali, mereka berpikir bahwa 
gambar dalam buku-buku berisi semua informasi, 
dan bahwa ketika orang “membaca,” mereka 
menggunakan gambar sebagai sumber informasi. 
Sebagai orang dewasa, dan pembaca fasih, kita 
terkadang lupa bahwa anak-anak harus belajar 
konvensi yang paling dasar yang mengatur bahasa 
tulisan, seperti spasi yang memisahkan kata-kata. 
Kata-kata dalam teks bahasa Inggris mengalir dari 
kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Itu berarti 
bahwa kalimat dimulai pada kiri atas halaman dan 
terus dari kiri ke kanan. Pada akhir baris, kalimat 
berlanjut sampai tanda baca yang menunjukkan 
akhir dari satu kalimat dan awal berikutnya (Burns 
et. al, 1999, p.42).

Sensitivitas anak terhadap print merupakan 
langkah besar pertama dalam membaca. Anak-
anak dapat mulai memahami bahwa print ada 
dimana-mana di dunia di sekitar mereka, dan 
bahwa membaca dan menulis merupakan cara 
untuk mendapatkan ide-ide, informasi, dan 
pengetahuan (Burns et. al, 1999, p 36).

Beberapa Indikasi bahwa konsep print 
berkembang

•	 Dari gambar ke bacaan   Ketika anak-
anak pertama terlibat dalam perilaku 
membaca-sambil bermain, mereka biasanya 
memusatkan perhatian mereka pada halaman 
yang bergambar. Ketika mereka dewasa dan 
memperoleh lebih banyak pengalaman dengan 
teks, perhatian mereka berpidah ke halaman 
yang berisi teks. 

•	 Arah – Sisi Kanan Atas, dari bagian depan 
ke bagian belakang   Anak-anak yang 
mengembangkan konsep print yang sehat 
berpindah ke buku-buku dari awal sampai 
akhir., (memegang buku dengan posisi buku di 
bagian kanan berdiri/tegak.

•	 Buat hubungan antara bahasa lisan dengan 
kata-kata.   Anak-anak yang mengembangkan 
konsep print yang benar dapat menunjukkan 
teks yang mereka sedang “baca” (meskipun 
mereka mungkin menceritakan sebuah 
kisah yang tidak terkait dengan teks yang 
sebenarnya). Mereka bahkan mungkin 
menunjuk dari atas ke bawah, dan dalam 
operasi dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa 
mereka memahami arah membaca.

Gambar 1: 3 konsep dasar dari konsep cetak

Isolasi kata per kata –Anak-anak mungkin 
menunjuk kata per kata dalam bacaan (bukannya 
menunjuk secara acak lokasi dalam baris). 

Sifat dari coretan. Anak-anal mencoret mulai 
dari bagian atas halaman—satu diatas lainnya—
dan setiap baris dicoret dari kiri ke kanan dengan 
spasi antar coretan diatase bbaris, menunjukkan 
pehaman mereka terhadapa mekanisme teks.

Di usia 4 tahun, jika anak-anak yang terekspos 
buku, teks dan lingkungan print lingkungan, 
mereka semakin mengerti bahwa yang dibaca 
dalam cerita adalah print dan bahwa print berisi 
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huruf alfabet yang merupakan kategori khusus 
dari item visual, yang berbeda dari angka. Mereka 
mengenal print di rumah mereka, di lingkungan 
mereka, dan di lingkungan lokal lainnya. Mereka 
tahu bahwa print dapat menghibur kita, membuat 
kita senang dan membuat kita merasa nyaman 
(Burns et. al, 1999,).

Tabel 1 di halaman berikut merangkum konsep-
konsep kunci yang perlu anak-anak perlu 
kembangkan sesuai dengan tiga komponen konsep 
print.

Guru dapat mulai mengembangkan konsep print 
dengan menunjuk fitur print yang akan diajarkan 

(arah membaca, dsb) ketika melaksanakan kegiatan 
membaca bersama.  Foto: PRIORITAS USAID.

Tabel 1: Berbagai Komponen Konsep Print dan Pemahaman Kunci yang Anak-Anak Perlu Kembangkan 
Sesuai dengan Masing-Masing Komponen

Peranan 
(fungsi atau 
tujuan) print

Anak-anak perlu memahami bahwa print merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-
hari dan memiliki banyak fungsi. Misalnya, anak-anak dapat belajar bahwa print memberi 
kita informasi—seperti, arah menuju rumah teman, bagaimana cara memanggang kue. 
Mereka dapat belajar bahwa print membantu kita memecahkan masalah, seperti instruksi 
tertulis untuk merakit mainan (Burns et. al, 1999, p. 41).
Konsep kunci
•	 Print merupakan ucapan tertulis 
•	 Print membawa pesan (makna)
•	 Print dapat digunakan untuk mengajarkan kita banyak hal
•	 Print dapat digunakan untuk kesengangan 
Bahkan ketika seorang anak “membaca-sambil-bermain” teks dengan menggunakan 
gambar dan ingatan, anak menunjukkan pemahamannya tentang konsep print, 
meskipun dia tidak bisa membaca kata-kata tersebut dengan arah mundur atau dari 
depan ke belakang.

Bagaimana 
print bekerja 
(Kesepakatan 
tentang 
print)

Konsep kunci 
•	 Bahasa yang di-print terdiri dari huruf, kata, kalimat.
•	 Huruf bisa berbeda dalam ukuran dan bentuk
•	 Ada perbedaan antara huruf dan kata. Kata terdiri dari huruf-huruf 
•	 Kata dipisahkan oleh spasi
•	 Ada perbedaan kata dan kalimat. Kalimat terdiri dari beberapa kata yang terpisah.
•	 Kalimat diakhiri dengan tanda baca.
•	 Kalimat diawali dengan huruf kapital/besar 
•	 Kita membaca dari kiri ke kanan
•	 Kita membaca dari bagian atas ke bagian bawah halaman dan kemudian berpindah 

ke halaman selanjutnya.
Pembaca yang baru berkembang secara bertahap belajar membedakan bentuk-bentuk, 
belajar konsep “awal” dan “akhir” dan memahami tanda baca dalam teks (contoh, titik, 
koma, dan tanda tanya).

Bagaimana 
buku bekerja 
atau disusun 

Konsep kunci
•	 Buku mempunyai sampul depan dan belakang dan dipegang dengan posisi buku 

tegak.
•	 Buku mempunyai judul dan halaman judul 
•	 Buku ada nama penulisnya dan beberapa gambar yang diciptakan oleh ilustrator
•	 Buku mempunyai beberapa halaman. Kita membaca halaman sebelah kiri sebelum 

membaca halaman sebelah kanan.
•	 Halaman dibalik satu persatu dari bagian depan ke bagian belakang buku.
•	 Ketika siswa berhasil menunjukkan/melacak print ketika seseorang membacanya 

dengan keras, berarti mereka memahami orientasi dan arah.
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BAGAIMANA GURU DAPAT 
MENGEMBANGAKN PEMAHAMAN SISWA 
TERHADAP KONSEP PRINT?

Konsep tentang cetak dapat diajarkan dengan 
membaca Buku Besar bersama-sama, tabel 
dan puisi yang diperbesar, atau jenis teks lain 
yang melibatkan siswa. Konsep print juga 
dapat diajarkan melalui tulisan interaktif, dikte 
pengalaman bahasa, atau menjelajahi print di 
lingkungan kelas

•	 Membaca Buku Besar setiap hari– ketika 
guru:
o memusatkan perhatian anak-anak (atau 

meminta mereka untuk menunjukkan) 
bagian depan, bagian belakang, judul, 
penulis, halaman pertama buku itu, fakta 
bahwa mereka membaca dari atas ke bawah 
dan dari kanan ke kiri, dll.

o menggunakan jari mereka untuk 
menunjukkan lokasi yang mereka sedang 
membaca

o berhenti di setiap akhir halaman untuk 
kemudian bertanya kepada siswa dimana 
mereka harus melanjutkan membaca.

o menunjukkan dan menjelaskan (atau 
meminta anak-anak menjelaskan) peranan 
huruf kapital, tanda baca, kata pertama, 
kata terakhir, dll. 

•	 Memberi label setiap benda di kelas untuk 
menunjukkan hubungan antara print dan kata 
yang diucapkan. 

•	 “Kegiatan pesan pagi” setiap hari, 
dimana guru menulis pesan sederhana, 
membacakannya untuk anak-anak, dan 
meminta mereka menghitung jumlah kata-
kata, mengidentifikasi huruf kapital/besar, 
mengidentifikasi kemana arah teks dibaca, dll.

•	 “Kegiatan pesan pagi” setiap hari dimana 
guru menuliskan apa yang ingin siswa 
katakan dan kemudian melakukan kegiatan 
kesadaran terhadap print (menghitung 
jumlah kata, mengidentifikasi huruf kapital, 
mengidentifikasi kemana arah teks dibaca, dll.) 

•	 Memberi stiker hijau di bagian kanan atas 
papan tulis (atau di bagian kanan atas meja 
anak-anak) untuk mengingatkan mereka 
dimana mereka harus mulai membaca.

BAGAIMANA KITA MENILAI PENGETAHUAN 
ANAK TENTANG KONSEP PRINT?

Pilih buku yang memiliki fitur yang tercantum 
di bawah ini. Buku harus sesuai dengan tahapan 
perkembangan anak dan mencerminkan minat dan 
pengalaman literasi anak. Buku juga harus berisi 
contoh-contoh dari fitur berikut:
•	 Print dan ilustrasi pada satu atau dua halaman 

berturut-turut 
•	 Beberapa baris text pada satu halaman 
•	 Berbagai tanda baca: (titik, tanda tanya, tanda 

seru, tanda kutip, dan koma). 

Berikan anak buku dan tanyakan pertanyaan 
berikut. Catat apakah anak mampu menjawab 
pertanyaan atau melaksanakan tugas dengan 
benar.

Mendikte Guru

Siswa mendikte guru tentang prediksi 
kegiatan yang akan terjadi sepanjang hari. 
Pesan ditulis  guru di papan tulis. Guru 
menyebutkan dan menulis setiap kata secara 
bersamaan, sehingga anak-anak bisa melihat 
kesesuaian antara kata yang diucapkan dan 
yang dituliskan. Guru kemudian membaca 
ulang pesan dan meminta anak-anak 
melihat konsep print tertentu. Di suatu 
hari, guru dapat menekankan batasan kata;  
Selanjutnya, guru mungkin menekankan 
tanda baca. Setiap hari, guru menunjukkan 
bahwa dia menulis, kata demi kata, apa yang 
dikatakan anak-anak untuk dia tulis.
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Pertanyaan Ya/Benar Tidak/Salah
Dapatkah anda menunjukkan bagian depan buku?

Dapatkah anda menunjukkan bagian belakang buku?

Dapatkah anda menunjukkan judul buku?

Bagaimana saya harus memegang buku?

Dimana saya harus memulai membaca buku?

Buka buku ke halaman yang sudah dipilih dan tanyakan pertanyaan berikut:

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari dimana saya harus mulai 
membaca pada halaman ini?

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari kemana arah saya harus 
membaca?

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari sebuah huruf?

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari sebuah kata?

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari kata pertama pada halaman ini?

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari kata terkahir pada halaman ini?

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari satu kalimat?

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari bagian akhir kalimat (tanda 
baca)?

Dapatkah anda menunjukkan kepada saya spasi?

Ada berapa kata dalam kalimat ini?

Tunjuk kalimat terakhir pada halaman ini dan tanyakan pertanyaan berikut

Dapatkah anda menunjukkan dengan jari dimana saya membaca 
selanjutnya ketika saya selesai membaca kalimat ini? 

KESADARAN ALFABET

APA ITU KESADARAN ALFABET?

Prinsip alfabet adalah “memahami bahwa kata 
terdiri dari huruf-huruf, yang melambangkan 
bunyi ketika kita menyebutkan kata-kata tersebut. 
Prinsip alfabet mencakup memahami bahwa 
menempatkan huruf-huruf dengan cara yang 
berbeda, maka kita membuat kata-kata yang 
berbeda” (Holdgreve-Resendez, 2010a). 

Prinsip Alfabet terdiri dari 2 bagian:
1. Kesadaran Alfabet - Mampu mengenali 

dan menyebutkan nama huruf dan bunyinya. 
Kesadaran alfabet memungkinkan pembaca 
awal untuk memahami bagaimana kata-kata 
yang di-print berkorespondensi/sesuai dengan 
kata-kata yang diucapkan (Honig et al., 2000), 
atau bagaimana huruf-huruf bahasa tulisan 
berhubungan dengan bunyi bahasa lisan. 
Tanpa pemahaman ini, akan sulit bagi seorang 

anak untuk belajar membaca. Sederhananya, 
seorang anak yang memiliki ‘pengetahuan 
alfabet dari sebuah huruf mampu:
o menyebutkan nama huruf
o mengenali bentuk huruf dalam semua 

bentuknya, 
o menemukan/mengidentifikasi huruf dalam 

kata tertulis, 
o menghubungkan huruf dengan bunyi yang 

dihasilkan,
o menuliskan (di kertas atau media lain, 

seperti menulis dengan jari di udara atau 
di pasir, atau dengan kapur di papan tulis, 
dll.). 

 



21

UNIT 4

4.

2. Rekaman Fonologis - Mampu menggunakan 
pemahaman tentang hubungan antara huruf 
dan bunyi untuk 1) mengucapkan rangkaian 
huruf yang tidak diketahui (yaitu, membaca 
atau mengkode) dan 2) menuliskan kata-kata 
yang diucapkan dengan huruf (menuliskan 
kata-kata).

CATATAN: Rekaman Fonologis, dan khususnya membaca 
kata dengan mengkode (menghubungkan bunyi dengan 
huruf) akan dibahas lebih lanjut di unit berikutnya 
tentang membaca kata. Unit ini berfokus pada kesadaran 
alfabet.

MENGAPA KESADARAN ALFABET PENTING 
DALAM PENGEMBANGAN KETERAMPIAN 
MEMBACA DAN MENULIS?

Kesadaran alfabet dan kesadaran fonemik adalah 
dua hal mendasar dalam literasi yang berkembang 
(Anthony & Francis, 2005; Strickland & Riley-
Ayers, 2006; Evans, Shaw & Bell, 2000). Penguasaan 
keterampilan alfabet diperlukan sebelum anak 
sukses memahami kesadaran fonemik. (Bara, 
Gentaz & Cole, 2007).

Pengetahuan anak-anak tentang nama-nama 
dan bentuk huruf merupakan prediktor kuat 
tentang keberhasilan mereka dalam belajar 
membaca. Salah satu prediktor tunggal terbaik dari 
prestasi membaca awal adalah bahwa anak-anak 
mengetahui alfabet ketika masuk sekolah (Adams, 
1990; Stevenson & Newman, 1986).

Mengetahui nama-nama huruf sangat terkait 
dengan kemampuan anak untuk mengingat 
bentuk kata-kata yang tertulis dan kemampuan 
mereka untuk memahami kata sebagai susunan 
huruf. (Texas Education Authority, http://www.
readingrockets.org/article/alphabetic-principle, 
diakses April 22, 2015).

Tidak mengetahui nama-nama huruf sangat terkait 
dengan kesulitan anak-anak dalam mempelajari 
bunyi huruf dan mengenali kata-kata. Anak-
anak tidak dapat memahami dan menerapkan 
prinsip alfabet sebelum mereka mengenali dan 
menyebutkan nama sejumlah huruf. (Texas 
Otoritas Pendidikan, http://www.readingrockets.
org/article/alphabetic-principle, diakses April 22, 
2015).

Untuk dapat membaca kata-kata, anak-anak harus 
membangun pengetahuan tentang hubungan 
antara huruf (grafem) dari kata-kata tertulis dan 
bunyinya (fonem). Setelah siswa menguasai bunyi-
bunyi huruf, mereka dapat diajarkan bagaimana 
menggabungkan bunyi huruf-huruf untuk 
menghasilkan kata-kata sederhana. Perbedaan 
utama antara pembaca yang baik dan yang kurang 
baik adalah kemampuan untuk menggunakan 
hubungan bunyi-huruf untuk mengidentifikasi 
kata-kata (Juel, 1991). Memahami bahwa ada 
hubungan langsung dan dapat diprediksi antara 
huruf dan bunyinya memungkinkan seorang anak 
untuk memahami pengucapan kata yang tidak 
diketahui dan mengasosiasikan kata tersebut 
dengan kata yang diucapkan. Pengetahuan 
bunyi dan huruf merupakan prasyarat untuk 
mengidentifikasi kata dengan efektif.

Siswa yang memahami dan menerapkan prinsip 
alfabet lebih awal dalam tahapan membaca, 
mereka menuai manfaat jangka panjang 
(Stanovich, 1986).

Bagaimana performansi anak-
anak Indonesia dalam penilaian 
kesadaran alfabet - Sebuah studi 
nasional terbaru tentang kesadaran 
alfabet anak-anak (EGRA 2014, lihat 
RTI, 2016) menunjukkan bahwa di akhir 
kelas 2 anak-anak telah mengembangkan 
kesadaran alfabet: Rata-rata, anak-anak 
bisa mengidentifikasi bunyi dari 93% 
huruf yang ditampilkan kepada mereka. 
Mereka juga bisa mengidentifikasi 
bunyi-bunyi huruf dengan cepat - 
keterampilan penting dalam belajar 
membaca. Rata-rata, mereka benar bisa 
mengidentifikasi 75 % bunyi huruf per 
menit. Kurang dari 1 % anak-anak yang 
tidak bisa mengidentifikasi bunyi huruf 
dengan benar. Hasil skor yang tinggi ini 
menunjukkan bahwa guru SD kelas awal 
(kelas 1) memberikan cukup penekanan 
pada pembelajaran bunyi-bunyi huruf, 
dan bahwa pendekatan atau strategi 
pengajaran mereka efektif.
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BAGAIMANA GURU DAPAT 
MENGEMBANGKAN KESADARAN ALFABET 
ANAK-ANAK?

Dua hal penting dalam mengajarkan kesadaran 
afabet adalah A) Perencanaan Pengajaran dan B) 
Kecepatan Pengajaran.

A. Rencana Pembelajaran  

Urutan Perkembangan
Ada bukti yang menunjukkan bahwa pertama 
sekali anak-anak harus belajar nama-nama huruf, 
kemudian bentuk huruf dan selanjutnya bunyi 
huruf, tetapi praktik terbaik menunjukkan bahwa 
nama huruf dan bunyinya harus diajarkan secara 
bersamaan (Bell & Westberg, 2009; Adams, 1990 ).

•	 Mengajarkan nama-nama huruf   Anak-anak 
belajar nama-nama huruf dengan menyanyikan 
lagu seperti, “Lagu Alfabet”, dan dengan 
membacakan kata-katanya.  

	 Salah satu cara terbaik untuk memulai 
mengajarkan alfabet adalah melalui 
penggunaan nama anak itu sendiri. Anak-
anak mengenali, membaca, dan menulis nama 
mereka lebih awal dari kata lain (Bloodgood, 
1999). Nama nama anak membuat mereka 
merasa istimewa, yang membedakan mereka 
dari orang lain, yang menjadi perhatian 
mereka, dan membawa kegembiraan dan 
ketertarikan yang alami. Yang paling penting, 
anak-anak mengenal huruf yang membentuk 
nama mereka sendiri—mereka mampu 
mengenali dengan mudah huruf pertama nama 
mereka daripada huruf lain dalam alfabet 
(Treiman & Broderick, 1998).

•	 Mengajarkan bentuk-bentuk huruf. Setelah 
anak mampu membaca alfabet dan/atau 
menyanyikan lagu alafabet, pengajaran harus 
berfokus pada bentuk dan nama huruf (dengan 
melihat apa yang membedakan satu huruf 
dengan huruf lain yang lain atau fitur-fitur 

khusus dari setiap huruf) (Gibson & Lewin, 
1975). Dengan membandingkan bentuk-bentuk 
huruf, anak-anak akan belajar membedakan 
huruf. Anak-anak juga belajar bentuk huruf 
ketika mereka bermain dengan blok, huruf 
plastik, dan buku-buku alfabet. Pengajaran 
yang informal tetapi terencana dimana anak-
anak memiliki banyak kesempatan untuk 
melihat, bermain dengan, dan membandingkan 
huruf akan berujung pada pembelajaran huruf 
yang efisien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belajar 
mengidentifikasi huruf besar/kapital sebagai 
hal yang pertama adalah hal yang paling efektif 
(Neumann, Hood & Neumann, 2008). Bentuk 
huruf-huruf kapital lebih mudah dibedakan 
daripada bentuk huruf kecil. Karena perbedaan ini, 
maka identifikasi huruf kecil biasanya berkembang 
setelah anak-anak menguasai huruf kapital/besar.

Urutan Frekuensi Frekuensi 1

1 A = 20%

2 N = 9.3%

3 E = 8.3%

4 I = 8%

5 T = 5.6%

6 K = 5.1%

7 D = 5%

8 R = 4.6%

9 U = 4.6%

10 M = 4.2%

11 S = 4.2%

12 G = 3.7%

13 L = 3.3%

14 H = 2.7%

15 B = 2.6%

16 P = 2.6%

17 Y = 1.9%

18 0 = 1.3%

19 J = 0.9%

20 C = 0.8%

21 W = 0.5%

22 F = 0.2%

23 V = 0.2%

24 Z= 0.04%

25 X = 0.03%

26 Q = 0.01%

27 É = 0.01%

“Pembaca pemula yang tidak dapat mengenali 
dan membedakan huruf alfabet satu per satu 
akan mengalami kesulitan mempelajari bunyi 
huruf-huruf tersebut.” (

Chall, 1967, Mason, 1980).
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•	 Bunyi Huruf Guru Setelah anak-anak dapat 
mengidentifikasi dan menyebutkan nama 
huruf dengan mudah, mereka dapat mulai 
belajar bunyi-bunyi huruf. 

•	 Urutan memperkenalkan huruf-huruf dan 
bunyinya. Tidak ada kesepatan tentang urutan 
memperkenalkan hubungan huruf huruf 
dan bunyinya. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa anak-anak dapat belajar semua huruf 
alfabet sama baiknya (meskipun mereka akan 
mulai menggunakan huruf dalam nama mereka 
lebih awal dan lebih sering daripada huruf-
huruf lain untuk membuat kata-kata). Namun, 
ada kesepakatan bahwa hubungan huruf-bunyi 
yang paling awal diperkenalkan haruslah 
yang memungkinkan anak-anak untuk 
mulai membaca kata-kata sesegera mungkin 
(frekuensi dimana huruf-huruf muncul dalam 
kata-kata sederhana yang digunakan dan 
dipahami anak).

	 Anak-anak juga perlu belajar bahwa huruf 
tunggal juga dapat menghasilkan bunyi yang 
berbeda. Sebagai contoh, [E] dan [e] serta [ə] in 
‘ember’, ‘sate’, and ‘celana’.  

  

Urutan memperkenalkan huruf dan bunyinya.

Tidak ada konsensus dalam hasil penelitian 
tentang urutan memperkenalkan huruf atau bunyi 
huruf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-
anak belajar semua huruf alfabet sama baiknya 
(meskipun mereka mulai menggunakan huruf 
dalam nama mereka lebih awal dan lebih sering 
daripada huruf-huruf lain untuk menghasilkan 
kata-kata). Namun, kesepakatan umum adalah 
bahwa huruf-huruf yang pertama kali harus 
diperkenalkan kepada anak-anak adalah huruf-

Namun, pada akhirnya pengajaran harus 
mencakup kegiatan dimana anak-anak belajar 
untuk mengidentifikasi, menamakan, dan 
menuliskan huruf baik itu huruf kapital maupun 
huruf kecil untuk setiap huruf. (Texas Education 
Authority, http://www.readingrockets.org/article/
alphabetic-principle, diakses April 22, 2015).

Mengajar anak-anak membuat huruf 
Setelah anak-anak mendapatkan pembelajaran 
alfabet, anak-anak dapat belajar membuat 
print (menuliskan) huruf-huruf alfabet dan 
sekaligus belajar nama-nama huruf tersebut. 
Mengajar menuliskan huruf kepada anak-anak 
harus merupakan kegiatan yang bermakna dan 
kontekstual selama mereka disekolah. Sebagai 
contoh, memberi model bagaimana menuliskan 
huruf dalam nama anak, ketika anak “masuk 
sekolah” di pagi hari. Contoh lain adalah 
membantu anak untuk menuliskan namanya pada 
selembar kertas gambar.

CATATAN: Lebih sulit menuliskan huruf kecil 
karena ada lebih banyak keanehan dalam bentuk 
dan desainnya (Olsen & Knapton, 2008). Oleh 
karenanya, guru sering  meminta anak menulis 
dalam huruf kapital/besar.

Anak mencari huruf yang sudah ditandai dengan 
huruf dalam kegiatan yang didesain untuk 

memperkuat kesadaran alfabet anak. 
Foto: PRIORITAS USAID.

Ember Sate Celana
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huruf yang memungkinkan mereka untuk mulai 
membaca kata-kata sesegera mungkin (frekuensi 
penggunaan huruf-huruf dalam kata-kata 
sederhana yang dipahami dan digunakan anak-
anak). 

Contoh kegiatan pembelajaran yang mendukung 
informasi di atas adalah guru mengajarkan huruf 
/ v / dengan meminta siswa untuk menemukan 
sebuah benda yang memiliki huruf ‘v’ di dalam 
kotak yang dibawa guru. Setelah siswa telah 
menemukan objek tersebut, dia kemudian diminta 
untuk membuat bunyi [v]. Untuk kegiatan 
berikutnya, seorang siswa lain mencari dan 
menunjukkan sebuah kata yang memiliki huruf 
‘v’ dengan menggunakan jendela kata. Misalnya, 
dalam kalimat Ayah naik vespa biru (Father is 
riding a blue scooter). Kata yang ditemukan siswa 
adalah vespa. Selanjutnya, para siswa diminta 
untuk membuat kata-kata baru yang memiliki 
huruf ‘v’ menggunakan kartu surat yang disiapkan 
guru. Kegiatan dapat ditemukan di sini (link): 
https://www.youtube.com/watch?v=rRk__--hEOU.

B. Kecepatan Mengajar 
•	 Perkenalkan hubungan huruf-bunyi dengan 

kecepatan yang masuk akal, dengan rentang  
2 sampai 4 hubungan huruf-bunyi dalam 
seminggu.

C. Menciptakan lingkungan kelas yang kaya   
     akan print
Lingkungan yang kaya print di mana “anak-
anak berinteraksi dengan berbagai bentuk print, 
termasuk system tanda, center/pusat berlabel, 
cerita di dinding, display/layar kata, dinding 
berlabel, papan buletin, tabel, puisi, dan materi 
print lainnya” (Kadlic dan Lesiak, 2003). 

Ketika ruang kelas menjadi “lingkungan kaya 
dengan print,” literasi anak-anak menjadi lebih 
baik. Anak-anak memahami fungsi print dengan 
lebih baik dengan melihat tabel di dinding, label 
dan tanda-tanda, lembar kertas bergaris, kalender, 
absen register, buku kecil, cerita dinding dan 
dinding berlabel, tulisan teman teman, umpan 
balik guru yang tertulis pada pekerjaan mereka dll. 
Mereka mulai memahami bahwa print mempunyai 
banyak fungsi di dunia kita.

Anak-anak yang mulai memahami prinsip alfabet 
melihat huruf dan kata (cetak) di mana-mana. 
Sebagai contoh, mereka mungkin mengenali huruf 
atau kata di papan reklame, di koran atau di tas 
karton belanja. Mereka mungkin mulai mengenali 
kata-kata di lingkungan tertentu “melalui 

Tips mengajar!

 Jika mahasiswa calon guru mengalami kesulitan 
membedakan antara nama-nama huruf 

dan bunyinya, katakn pada mereka bahwa 
menghilangkan bunyi vokal dari nama huruf akan 
menghasilkan bunyi huruf. Sebagai contoh: huruf 
B (diucapkan /be/) menghasilkan bunyi /b/; huruf 

K (diucapkan /ka/) menghasilkan suara /k/).

Kegiatan seperti di atas (anak diminta 
mengumpulkan gambar benda yang berawalan 

dengan huruf atau bunyi tertentu) akan membantu 
anak mengembangkan kesadaran alfabet mereka. 

Foto: PRIORITAS USAID.

pengamatan” misalnya ‘McDonalds’. Print di 
lingkungan tersebut mengajarkan pembaca pemula 
bahwa huruf dan kata yang di-print digunakan 
untuk berbagai tujuan komunikasi di dunia kita.

Guru membangun lingkungan kaya dengan print di 
kelas mereka ketika mereka:
a. Menampilkan display/layar hasil tulisan anak-

anak atau tulisan di dinding. Produk tersebut 
merupakan sumber literasi yang penting dan 
informatif bagi anak-anak. Dinding kelas harus 
dipenuhi dengan informasi dan pengetahuan 
yang menarik.

b. Buat papan Bulletin dengan pengingat atau 
pesan penting.

c. Buat sudut kelas penuh buku dengan berbagai 
genre/tipe bacaan. 

d. Buat sudut kelas tempat menulis dengan 
berbagai pena dan kertas. 

e. Beri label semua benda di kelas awal SD (kelas 
1) dan beri gambar dan ilustrasinya dimana 
perlu.

f. Tampilkan dan gunakan tabel alfabet, dinding-
dinding kata, dll, etc.

“Anak-anak belajar huruf abjad yang paling 
mudah ketika huruf muncul dalam pengaturan 

bermakna. Gambar display dengan kata-kata 
dengan hati-hati dicetak di samping mereka 
membantu anak-anak surat asosiasi dengan 

sesuatu yang mudah diingat. “
Neuman, et. al. (2000)

Learning To Read And Write.
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Pentingnya lingkungan kaya dengan print di teliti lebih mendalam di unit berikutnya dalam Membaca 
Kata.

RINGKASAN–PRAKTIK BERBASIS BUKTI TENTANG PENGEMBANGAN PRINSIP ALFABET

•	 Ajarkan hubungan bunyi-huruf secara eksplisit dan terisolasi. Kebanyakan siswa tidak akan 
belajar secara mandiri hubungan antara huruf dan bunyi

MENGURUTKAN PENGAJARAN
•	 Ajarkan huruf dan hubungan huruf-bunyi secara strategis atau sistematis, yaitu, mengikuti 

urutan yang jelas, dimulai dengan huruf-huruf yang muncul paling sering pada kata-kata yang 
diketahui dan digunakan anak-anak.

•	 Fokuskan, yang pertama, dengan meminta anak-anak untuk dapat membedakan dan mem-
print (menuliskan) huruf kapital/besar. Huruf kecil lebih sulit untuk diidentifikasi dan di-print 
(ditulis).

•	 Perkenalkan konsonan dan vokal secara berurutan untuk memungkinkan anak-anak membaca 
kata-kata dengan cepat.

•	 Berikan kesempatan berlatih yang mencakup hubungan bunyi dan huruf baru, dan secara 
kumulatif kaitkan dengan hubungan huruf dan bunyi yang sudah diajarkan sebelumnya.

•	 Hindari pengenalan secara bersamaan huruf yang terdengar atau terlihat mirip
•	 Perkenalkan bunyi konsonan tunggal dan konsonan campuran dalam pelajaran yang terpisah.

KECEPATAN PENGAJARAN 
•	 Perkenalkan hubungan antara huruf dan bunyi pada kecepatan yang normal (2 atau 4 huruf 

dan bunyi per minggu).

PRAKTIK PEMBELAJARAN
•	 Gunakan nama pribadi untuk mengembangkan pengetahuan alfabet. Nama-nama pribadi 

sangat penting bagi anak-anak dan merupakan satu dari kata-kata pertama yang mereka kenal 
(McNair, 2007).  Oleh karenanya, pastikan anak-anak melihat nama mereka di-print (ditulis/
dicetak) ketika mereka mulai mengeksplorasi prinsip alfabet (tag nama di meja mereka, nama 
di buku-buku mereka, dll.) Motivasi mereka untuk menulis nama mereka setiap hari (menulis 
nama ketika masuk ke kelas, contohnya).

•	 Berikan kesempatan kepada anak-anak untuk berlatih hubungan bunyi-huruf dalam pelajaran 
sehari-hari (menyanyikan lagu alfabet berkali-kali dalam sehari dan menunjuk ke huruf ketika 
anak-anak sedang menyanyi huruf tersebut, meminta anak menunjuk atau menemukan huruf 
dalam buku besar yang sedang dibacakan kepada atau dilingkungan yang banyak print di kelas

•	 Berikan anak kesempatan lebih awal dan sering untuk menerapkan pengetahuan mereka 
tentang hubungan bunyi-huruf dalam membaca kata-kata yang dieja secara fonetis yang 
maknanya diketahui.

•	 Diadaptasi dari: Texas Education Authority, http://www.readingrockets.org/article/alphabetic-
principle,  accessed April 22, 2015)
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BAGAIMANA CARA MENGUKUR 
KEMAMPUAN KESADARAN ALFABET ANAK?

Seperti halnya dengan kesadaran fonologis 
dan konsep print, kesadaran alfabet umumnya 
dievaluasi lewat interviu/wawancara dengan anak-
anak satu per satu. Dua contoh tugas penilaian 
umum dijelaskan di bawah. 

1. TES EGRA – PENGETAHUAN TENTANG 
NAMA HURUF  

Anak-anak disajikan dengan selembar berisi 
huruf-huruf (kapital/besar dan kecil) dan diminta 
untuk menyebutkan huruf, dimulai pada sudut 
kanan atas dan membaca berlawanan arah. 
Guru mencatat pada lembarnya (lembar yang 
sama) huruf yang dibaca salah. Anak memiliki 1 
menit untuk menyebutkan nama huruf sebanyak 
mungkin.

Hasil: Berikan indikasi jumlah huruf yang dibaca 
benar oleh anak dalam 1 menit.

PENGAMATAN KELAS – MEMANCING HURUF

Letakkan beberapa huruf (huruf-huruf dalam 
nama anak) di atas kolam hayalan dan letakkan 
kartu nama anak disampingnya.
•	 Minta anak untuk “memancing” huruf yang 

ada dalam nama masing-masing dan kemudian 
letakkan huruf itu dibawah huruf dalam kartu 
namanya.

•	 Minta anak untuk menyebutkan nama surat 
itu.

•	 Gunakan ceklis untuk huruf kapital dan huruf 
kecil, beri tanda cek huruf-huruf yang disebut 
dengan beanr oleh anak.

•	 Ulangi sampai semua huruf dalam nama anak 
telah “dipancing “ dan diidentifikasi.

Sebuah kegiatan bersama untuk mengukur 
seberapa akurat dan cepat anak dapat 

mengidentifikasi nama atau bunyi huruf. 
Foto: PRIORITAS USAID.
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Konsep Print

https://Vimeo.com/28834999  
Guru dengan sengaja membuat kesalahan dalam 
membaca buku kepada siswa untuk melihat 
apakah para siswa memahami konsep print.

https://www.youtube.com/watch?v=Lu3QH9AJn0s
Mahasiswa calon guru menggunakan buku besar 
untuk dibaca bersama untuk mereviu konsep print 
dan juga nama bunyi dan nama huruf 

https://www.youtube.com/watch?v=lJlpGGBAhlU 
Video ini dapat memebri inspirasi pembaca untuk 
menggunakan media

https://www.youtube.com/
watch?v=6SJPNrqyzp0&index 
=6&list=PLB719C1310D420123 
Guru menggunakan pesan pagi untuk berlatih 
konsep kata dan meminta siswa menghitung 
jumlah kata dalam kalimat. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hrq_kzZ7u4o
Konsep Penilaian Print bersama Lily. Video 
berdurasi 4 menit dimana guru menilai apakah 
anak telah menngembangkan pengetahuan 
tentang konsep dasar print. 

https://www.youtube.com/watch?v=nKo2cLJjZMU
Menilai konsep print - Video berdurasi 3.23 menit 
ini tentang bagaimana menilai pemahaman siswa 
tentang Konsep Print. Mulai dari bagaimana posisi 
yang benar buku yang akan dibaca, kemudian 
siswa diminta untuk menunjukkan bagian depan 
dan belakang buku, dan halaman pertama teks 
di mana cerita dimulai. Siswa juga diminta untuk 
menunjuk ke gambar/gambar dan kata-kata yang 
ditemukan dalam buku ini. Setelah itu, siswa 
ditanya tentang ke arah mana arah membaca 
yang benar—dimana untuk mulai membaca dan 
kemana arah membaca.

https://www.youtube.com/watch?v=nQG9iK6yIiE 
Guru menggunakan buku sederhana untuk 
menguji pengetahuan anak tentang konsep print 
(pemilaian satu per satu).

https://www.youtube.com/watch?v=h1l9pZSDTiM 
Bagaimana melakukan penilaian satu per satu 
untuk menguji pengetahuan konsep print anak

http://www.sedl.org/reading/framework/elements.
html#print

Kesadaran Alfabet

https://www.youtube.com/
watch?v=2XGuSlGMphY
Bagaimana Mengajarakan Alphabet | Pelajaran 
Membaca: Seorang ahli spesialis membaca 
menjelaskan bahwa kemampuan untuk 
menyebutkan nama huruf alfabet merupakan salah 
satu penunjuk penting tentang kesuksesan anak-
anak dalam belajar membaca di SD kelas awal. 
Dia juga menjelaskan beberapa kegiatan untuk 
mengajar alfabet, mencakup:

Mengajarkan lagu alfabet, selama anak-anak 
bergerak cepat dari menyanyikan alfabet hingga 
menyebutkan nama alfabet. (Jika anak-anak 
dapat menyebutkan alfabet tanpa melodi, ini 
menunjukkan bahwa anak tahu itu.)

•	 Memberi anak-anak strip kertas dengan huruf 
yang tercetak di atasnya dan meminta mereka 
menunjuk setiap huruf sambal menyebutkan 
nama huruf tersebut.

•	 Memberi anak-anak blok-blok huruf dan 
meminta mereka berkerja dengan blok tersebut 
(mengidentifikasi huruf, menempatkan huruf 
secara berurutan).

•	 Menggunakan ‘flashcards’ dan meminta anak-
anak menyebutkan nama huruf tersebut ketika 
mereka melihatnya

•	 Menggunakan kartu huruf yang hilang, 
misalnya c d ___; anak-anak harus 
mengidentifikasi huruf yang datang 
berikutnya, dalam hal ini e.

Kesimpulannya, huruf perlu diajarkan kepada 
anak-anak secara eksplisit dan langsung, dimulai 
ketika prasekolah.
https://www.youtube.com/watch?v=rRk__--hEOU
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Dalam video berdurasi 3 menit, seorang guru 
SD meminta murid-muridnya melakukan 
berbagai kegiatan untuk membantu mereka 
mengidentifikasi nama-nama huruf dan bunyinya 
yang mereka buat, serta bagaimana menggunakan 
pengetahuan itu untuk mengucapkan kata-kata.
https://www.youtube.com/watch?v=8uWYEvVzRes

Video berdurasi 2:30 menit menunjukkan aktivitas 
sederhana untuk memperkuat hubungan antara 
nama-nama huruf, bunyi huruf, dan kata-kata yang 
dimulai dengan bunyi huruf tertentu.
https://www.youtube.com/watch?v=10IZc1DZ2Kw

Kartu Alfabet

Sebuah video dua menit dimana guru 
menggunakan kartu alfabet untuk mengajar kartu 
huruf, bunyi huruf dan kata-kata yang dimulai 
dengan setiap bunyi huruf.

https://www.youtube.com/watch?v=u8XE8N2g9u4 
or https://www.youtube.com/
watch?v=144vgVJHTuA
Who let the alphabet out.mpg.  Video pendek 
dimana anak-anak menyanyikan lagu untuk 
berlatih nama-nama huruf dan bunyinya.

GLOSARIUM 

Alphabetic Knowledge (Pengetahuan Alfabet) 
– Mampu mengenali dan menyebut nama huruf 
dan bunyinya, termasuk mampu mengenali 
bentuk huruf dalam berbagai bentuk tulisan; 
menemukan/mengidentifikasi huruf dalam kata-
kata tertulis; dapat menghubungkan huruf-huruf 
dengan bunyinya; mampu menuliskan huruf-huruf 
(di atas kertas atau media lain, seperti menulis 
dengan jari di udara atau di pasir, dengan kapur di 
papan tulis, dll.)

Alphabetic Principle (Prinsip  Alfabet) – 
memahami bahwa kata-kata terdiri dari huruf-
huruf yang melambangkan bunyi ketika kita 
menyebutkan atau mengucapkan kata-kata 
tersebut. Pengetahuan ini mencakup pemahaman 
bahwa dengan menempatkan huruf-huruf dengan 
cara yang berbeda, kita dapat membuat kata-kata 
baru. 

Alphabetic Awareness (Kesadaran Alfabet) – 
Anak-anak memahami bahwa kata-kata terdiri 
dari huruf-huruf, dan huruf-huruf melambangkan 
bunyi yang kita buat ketikakita mengucapkan 
kata-kata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 
anak-anak memiliki kesadaran alfabet. Anak-anak 
ini juga memahami bahwa dengan menempatkan 
huruf bersama-sama dengan cara yang berbeda, 
kita membuat kata- kata yang berbeda (mampu 
mengenali, menyebutkan nama, dan memproduksi 
bunyi huruf).

Decoding (Mengkode) – Mampu menggunakan 
pemahaman tentang hubungan antara huruf 
dengan bunyinya. 1) menyebutkan rangkaian huruf 
dari kata yang tidak dikenal (membaca kata-kata) 
dan 2) mewakili kata lisan dengan hururf-huruf 
(menuliskan kata).

The Level of Learning to Read (Level Belajar 
Membaca) – Pengajaran membaca lebih awal 
diberikan kepada siswa kelas 1 SD, dengan 
tujuan bahwa siswa memperoleh kemampuan 
memahami dan membaca dengan intonasi yang 
benar. Pengajaran membaca lebih awal merupakan 
fondasi untuk membaca lebih lanjut. Pengajaran 
membaca lebih awal merupakan proses belajar 
untuk menguasai sistem penulisan sebagi 
visualisasi bahasa.
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KETERAMPILAN
PRA-MEMBACA
DAN MENULIS:

KONSEP PRINT

&
KESADARAN

ALFABET
1

HASIL BELAJAR

• Mendefinisikan konsep print dan hesadaran
alfabet dan pentingnya kedua hal itu dalam
belajar membaca dan menulis

• Mengidentifikasi berbagai keterampilan terkait
print dan alfabet yang perlu dikembangkan oleh
anak-anak untuk bertransisi ke teks bacaan

• Mendeskripsikan praktik-praktik pembelajaran
yang mendukung pengembangan konsep print &
kesadaran alfabet pada anak-anak

• Mendeskripsikan strategi-strategi untuk menilai
konsep print dan keterampilan alfabet.

2

KONSEP PRINT DAN MENGAPA HAL

ITU PENTING

3 4

Anak A berusia 5 Tahun
• Memegang buku terbalik

• Membuka buku di halaman mana
saja

• Membolak-balik buku dari halaman
depan ke belakang atau dari
halaman belakang ke halaman depan
secara acak.

Anak B berusia 5 tahun
• Memegang buku dengan sisi kanan

berdiri/menghadap ke atas

• Membuka buku dari bagian awal

• Membalik halaman dari awal hingga
akhir

• Menceritakan kepada dirinya sendiri
sambil berpura-pura membaca
“kotak”; Menunjuk kata-kata ketika
anak membaca kata-kata tersebut.

TUGAS BERPASANGAN- BERBAGI. Berdasarkan Keterangan
diatas, anak mana yang lebih siap untuk mulai belajar
membaca? Mengapa demikian?

Usaha dalam menulis

Usaha dalam menulis

Definisi Konsep Print

Konsep print (atau kesadaran terhadap print) merupakan istilah
yang digunakan untuk mengidentifikasi apa yang perlu diketahui
anak-anak tentang konsep print dan bagaimana teks-teks disusun
(Honig et al., 2000).

Tiga komponen utama konsep print:

5

konsep
print

konsep
print

Peranan atau tujuan
Print

Peranan atau tujuan
Print

Bagaoman Print BekerjaBagaoman Print Bekerja

Bagaimana buku
bekerja atau

disusun

Bagaimana buku
bekerja atau

disusun

Komponen 1:
Memahami Tujuan atau Peranan Cetak

Cetak sangat berarti dalam kehidupan kita sehari-hari dan
memiliki banyak fungsi (memberikan arah, petunjuk, menghibur,
dll).

Cetak :

- adalah bahasa lisan yang ditulis.

- membawa pesan (makna)

- dapat digunakan untuk mengajarkan kita banyak hal

- dapat digunakan untuk kesenangan
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Komponen 2:
Memahami Bagaimana Print Bekerja

Kalimat

• Kalimat-kalimat yang diakhiri dengan tanda baca
• Kalimat-kalimat yang dimulai dengan huruf kapital/besar
• Kalimat-kalimat yang dibentuk dari kata-kata berbeda

Kata

• Kata-kata yang dipisahkan oleh spasi
• Kata-kata yang terdiri dari huruf-huruf

Huruf

• Huruf-huruf dengan bentuk dan ukuran yang berbeda

Arah

• Kita membaca dari kiri ke kanan.
• Kita membaca dari bagian atas ke bagian bawah halaman dan kemudian pindah le

halaman selanjutnya.

Komponen 3: Memahami bagaimana

buku bekerja dan disusun
Buku mempunyai…

• Kulit/Cover depan dan belakang
• Judul dan halaman judul
• Penulis (yang menulis buku) dan illustrator (yang

membuat gambar)
• Halaman

Ketika Membaca buku kita …

• Memegang buku dan posisi buku berdiri
• Membaca halaman sebelah kiri sebelum membaca

halaman sebelah kanan
• Membalik halaman satu per satu, dari halaman

depan ke halaman belakang

Mengapa Konsep Print Penting …

• Mereka mengajarkan anak-anak bagaimana proses
membaca “berlangsung".

• Tapi membaca merupakan hal yang asing bagi
pembaca awal (Stahl & McKenna, 2009), yang tidak
menyadari teks, dan tidak memiliki pemahaman
tentang teks atau bagaimana cara kerja teks.

• Itulah sebabnya konsep print perlu diajarkan - dan
diajarkan secara eksplisit - oleh guru SD di kelas awal
(seperti, kelas 1)

9

STRATEGIES PEMBELAJARAN UNTUK

MENGEMBANGKAN KONSEP PRINT

10

Video 1 – Membaca buku besar bersamaVideo 1 – Membaca buku besar bersama

Informasi Latar – Dua mahasiswa calon guru:
• Melakukan membaca buku besar bersama
• Meminta anak-anak menjawab pertanyaan
• Melakukan “echo reading” (siswa mengulang

bacaan guru)

Pertanyaan untuk dijawab ketika mengamati
• Konsep print mana yang menjadi fokus mereka?
• Apa itu “buku besar” dan mengapa ideal untuk

mengajarkan konsep print?
• Apa itu “echo reading”?

11

Video 1

• https://www.youtube.com/watch?v=Lu3QH9

AJn0s

12
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Video 1 – Diskusi Pasca MengamatiVideo 1 – Diskusi Pasca Mengamati

Konsep print mana yang menjadi fokus mahasiswa calon guru?
– Mengidentifikasi huruf-huruf tertentu

– Mengapa huruf-huruf tertentu ditulis dengan huruf kapital/besar
(Huruf-huruf yang terletak di awal kalimat)

– Disebut apa titik diakhir kalimat dan apa gunanya?

Apa itu “buku besar” dan mengapa buku itu ideal untuk mengajarkan
konsep print?

– Buku dengan ukuran sangat besar.

– Semua siswa dapat melihat buku tersebut dan mengikuti membacanya
dalam waktu yang bersamaan

Apa itu “Menggemakan bacaan/echo reading”?
– Guru membaca kalimat sebagai model dan kemudian siswa

mengulanginya. Echo Reading digunakan untuk mengembangkan
kelancaran membaca siswa

13

Video 2 – Membuat KesalahanVideo 2 – Membuat Kesalahan

Informasi Latar

• Guru sengaja membuat beberapa kesalahan
dalam membaca buku untuk melihat apakah
para siswanya dapat mengidentifikasi
kesalahannya.

Pertanyaan untuk dijawab ketika mengamati

• Konsep Print mana yang menjadi fokus guru?

14

Video 2

15

Video 2 – Diskusi Pasca MengamatiVideo 2 – Diskusi Pasca Mengamati

Konspe Print mana yang menjadi fokus guru?

– Membaca satu halaman utuh sebelum pindah ke
halaman berikutnya;

– Membaca halaman yang disebelah kiri sebelum
membaca halaman yang disebelah kanan;

– Ketika selesai membaca halaman sebelah kanan
membalik halaman dan membaca halaman baru
disebelah kiri;

– Membaca dari bagian atas, dari sebelah kiri ke
kanan, sebelum membaca baris selanjutnya yang
ada dibawah, dari sebelah kiri ke kanan.

16

Video 3 – Pesan Diwaktu PagiVideo 3 – Pesan Diwaktu Pagi

Informasi Latar

• Guru menggunakan “pesan di waktu pagi” untuk
mengajarkan beberapa konsep dasar Print.

• Guru meminta para siswa membaca teks
bersama.

Pertanyaan untuk dijawab ketika mengamati
• Konsep print mana yang menjadi fokus guru?
• Apa maksud dari “membaca bersama/choral

reading”?
17

Video 3

18
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Video 3 – Diskusi setelah membacaVideo 3 – Diskusi setelah membaca

Konsep print mana yang menjadi fokus guru?
– Konsep kata

– Mampu memgidentifikasi dan menghitung jumlah
kata dalam kalimat.

– Konsep kalimat

– Kalimat mana yang lebih panjang?

Apa arti “choral reading”?
– Choral reading adalah kegiatan dimana siswa

membaca bersama kalimat dalam text dengan suara
keras dalam waktu yang bersamaan.

– Choral reading digunakan untuk mengembangkan
kelancaran membaca.

19

Berpasangan- Berbagi

Berpasangan
• Dengan pasangan Anda, brainstorm tentang hal-hal yang guru

TK atau keals 1 dapat lakukan di waktu siang – dalam kelas
membaca atau menulis atau dalam pelajaran lain– untuk
mengembangkan pemahaman anak-anak terhadap konsep
Print.

• Beri setidaknya 3 ide hasil brainstorm.

• Waktu Anda 3 menit

Berbagi
• Berbagi dengan teman-teman ide yang terbaik yang dihasilkan

oleh setiap pasangan.
20

Strategi Pembelajaran – Konsep Print

• Ketika membaca buku besar, ajak siswa memperhatikan:
– Halaman depan, halaman belakang, judul, penulis , halamn

pertama buku, bahwa mereka membaca dari atas ke bawah, dari
kiri ke kanan, dll.

– Dimana mereka harus memulai membaca
– Dimana mereka harus melanjutkan membaca, ketika sudah

mencapai bagian bagian akhir halaman.

• Beri label pada semua objek di dalam kelas untuk
menunjukkan hubungan antara Print dan kata-kata yang
diucapkan

• Tulis setiap hari “Pesan di Waktu Pagi” di papan, bacakan
pesan itu ke anak-anak, dan minta mereka menghitung jumlah
kata, mengidentifikasi huruf kapital/besar, mengidentifikasi
kemana arah teks itu dibaca, dll.

MENILAI KONSEP PRINT

22

TUGAS: Ketika anda membaca, catat:  1) bagaimana
guru mengevaluasi konsep print; 2) konsep print mana

yang dievaluasi, dan 3) apakah anak mengetahui
konsep print

23

Diskusi Setelah Menonton VideoDiskusi Setelah Menonton Video

• Apa yang anda temukan?

• Apakah anak memiliki pemahaman yang kuat
tentang konsep print?

• Pertanyaan apa yang anda punya tentang konsep
print, apa yang dapat dilakukan guru untuk
mengembangkan konsep print dan bagaimana
menilainya?

24
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KESADARAN ALFABET DAN

MENGAPA HAL ITU PENTING

25

Mereviu/mengulas nama-nama huruf
dan bunyinya

• File audio lagu alfabet.

26

Keterampilan khusus tentang alfabet mana yang
sedang direviu guru bersama para siswanya.?

27

Definisi Kesadaran Alfabet

Mampu mengenali dan menyebutkan nama-nama
huruf dan bunyinya. Tanpa pemahaman ini, siswa
akan sulit belajar membaca.

Anak yang memiliki “pengetahuan alfabet” mampu:
– Menyebutkan nama huruf

– Mengenali bentuk huruf dalam semua bentuk tulisan

– Menemukan/mengidentifikasi huruf dalam kata tertulis

– Menghubungkan huruf dengan bunyi huruf tersebut.

– Menuliskan huruf tersebut (di kertas atau media tulis
lainnya, seperti menulis dengan jari di udara atau di
pasir, atau dengan kapur di papan tulis., dll.)

Dapatkah anda membaca
kata-kata berikut?

• Shule

• Maziwa

• Paka

• Gari

• Treni

• Umeme

29

Jika demikian, keterampilan alfabet mana yang anda gunakan
ketika anda membacakan kata-kata tersebut?

Lagu lain untuk menghubungkan
nama-nama huruf dengan bunyinya

• File audio lagu alfabet untuk mencocokkan
bunyi lagu “Who let the dogs out”

30
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Apa temuan hasil penelitian
tentang pengetahuan alfabet

• Pengetahuan Alfabet merupakan satu dari dua
unit penting dalam literasi tingkat awal (anak
SD kelas 1) (Anthony & Francis, 2005;
Strickland & Riley-Ayers, 2006; Evans, Shaw &
Bell, 2000).

Kesadaran
Fonologis
Kesadaran
Fonologis

Pengetahuan
Alfabet

Pengetahuan
Alfabet

LITERASI TINGKAT
AWAL

LITERASI TINGKAT
AWAL

• Mengetahui nama-nama huruf merupakan prediktor
terbaik tentang kesuksesan anak-anak dalam belajar
membaca (Adams, 1990; Stevenson & Newman, 1986).

• Anak-anak yang tidak tahu nama-nama huruf
memiliki kesulitan belajar bunyi –bunyi huruf dan
mengenali kata-kata.

• Pembaca yang baik menggunakan pengetahuan
mereka tentang bunyi yang dihasilkan huruf-huruf
untuk membaca kata-kata baru. Pembaca yang kurang
baik tidak melakukan hal tersebut (Juel, 1991).

• Anak-anak yang belajar bunyi yang dihasilkan huruf-
huruf di usia muda dan menggunakan pengetahuan
itu untuk membaca kata-kata baru, menjadi pembaca
yang lebih baik ketika karena mereka berpindah ke
tingkat yang lebih tinggi (Stanovich, 1986).

STRATEGI-STRATEGI PEMBELAJARAN

UNTUK MENGEMBANGKAN

KESADARAN ALFABET
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Sejauh mana menurut anda
kebenaran pernyataan berikut?

Pernyataan Benar Salah

1. Anak-anak lebih mudah mengenali dan mempelajari huruf kecil
(daripada huruf kapital) karena paling sering muncul dalam Print.

5 4 3 2 1

2. Anak-anak lebih mudah menuliskan (print) huruf kapital/besar daripada
menuliskan (print) huruf kecil.

3. Children lebih mudah belajar huruf berdasarkan urutan alfabet (a,
kemudian b, kemudian c, dst.)

4. Anak-anak sebaiknya belajar huruf-huruf berdasarkan frekuensi
penggunaan huruf tersebut (mereka sebaiknya pertamakali belajar huruf
yang paling sering muncul).

5. Anak-anak sebaiknya belajar nama-nama huruf lebih dahulu, kemudian
bentuk huruf ,dan kemudian bunyinya.

34

1. Anak-anak lebih mudah mengenali dan mempelajari nama-
nama huruf kapital karena paling sering muncul di Print.
– Benar. Belajar huruf kapital lebih dahulu mempercepat belajar huruf

(Neumann, Hood & Neumann, 2008) karena huruf kapital lebih mudah
dibedakan daripada huruf kecil. Anak-anak belajar mengidentifikasi
huruf kecil umumnya setelah mereka telah menguasai huruf
besar/kapital.

Apa yang sebaiknya dilakukan guru: Ajarkan huruf kapital lebih dahulu.

2. Anak-anak lebih mudah menuliskan huruf besar (kapital)
daripada huruf kecil.
– Benar. Lebih sulit menuliskan huruf kecil daripada huruf besar karena

ada lebih banyak keanehan dalam bentuk dan desainnya (Olsen &
Knapton, 2008).

Apa yang sebaiknya dilakukan guru: Ajarkan huruf kapital lebih dahulu.
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3. Anak-anak sebaiknya belajar huruf menurut urutan
alfabet (a, kemudian b, kemudian c, dst.)
• Benar dan Tidak Benar.

• Benar – Jika tujuannya adalah memperkenalkan anak-
anak nama-nama huruf (melalui lagu alfabet, sebagai
contoh)

• Tidak Benar – Jika kita berbicara tentang bunyi yang
dihasilkan huruf-huruf. Tidak perlu mengajarkan bunyi
huruf yang dimulai dengan huruf a, b, dts…Hasil
penelitian menunjukkan bahwa anak-anak belajar
semua huruf alfabet sama baiknya ( meskipun huruf-
huruf pertama yang mereka pelajari dan gunakan
merupakan huruf dalam nama mereka).

Apa yang sebaiknya dilakukan guru –Beri tag nama di
setiap meja anak-anak sehingga mereka dapat melihat
huruf-huruf dalam nama mereka .

36
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4. Anak-anak sebaiknya belajar huruf-huruf
menurut urutan huruf tersebut muncul dalam kata.
(yaitu, mereka harus belajar huruf-huruf yang sering
muncul).

• Benar – Jika tujuannya adalah agar siswa
dapat membaca sesegara mungkin.

• Apa yang sebaiknya dilakukan guru – Ajarkan
terlebih dahulu huruf-huruf yang sering
muncul dalam kata-kata (dan bunyi yang
dihasilkan huruf-huruf tersebut).

37

Implikasi dalam Pengajaran
Jika guru harus mengikuti prinsip ini, Apa 6 huruf yang
akan mereka ajarkan? Apa 6 huruf yang paling sering
muncul dalam Bahasa Indonesia?
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ANALISIS FREKUENSI, HURUF, BAHASA INDONESIA

Besaran Sampel: 2.044.616 huruf (306.359 kata; genre literasi campuran)
Source: stefantrost.de   http://www.sttmedia.com/characterfrequency-indonesian

5. Anak-anak sebaiknya belajar nama-nama huruf terlebih
dahulu, kemudian bentuk huruf dan kemudian bunyi huruf.

• Benar…dan tidak benar…

• Ada bukti yang menyatakan bahwa anak-anak sebaiknya
belajar nama-nama huruf terlebih dahulu, diikuti dengan
belajar bentuk huruf dan kemudian bunyi huruf, tetapi
kebanyakan guru mengajarkan nama-nama huruf dan
bentuknya dalam waktu bersamaan (Bell & Westberg,
2009; Adams, 1990).

Apa yang sebaiknya dilakukan guru – Ajarkan ketiganya
(nama, bentuk, dan bunyi) secara bersamaan. Minta anak-
anak belajar menuliskan huruf-huruf dan dalam waktu yang
bersamaan mereka belajar nama-nama dan bunyi-bunyi dari
huruf tersebut.
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Ringkasan – Praktek Pengajaran
Berbasis-Penelitian
Pengajaran secara eksplisit

• Ajarkan hubungan huruf dan bunyi secara
eksplisit dan secara tersendiri, terlepas dari
metode pengajaran yang digunakan. Kebanyakan
siswa tidak akan belajar hubungan antara huruf
dan bunyinya secara mandiri.

Rating Pengajaran

• Perkenalkan hubungan huruf-bunyi pada
kecepatan wajar (hubungan 2-4 huruf-bunyi per
minggu)

Urutan Instruksi

• Ketika mengajarkan nama-nama huruf, mulailah
dengan huruf kapital. Huruf-huruf kecil lebih sulit
diidentifikasi dan ditulis.

• Jangan memperkenalkan dalam mingggu yang sama,
huruf-huruf yang bentuk dan bunyinya mirip.

• Ketika mengajarkan bunyi huruf, mulailah dengan huruf
yang sering muncul dalam kata-kata yang digunakan
anak-anak.

• Ketika mengajarkan bunyi huruf, variasikan dengan
mengajar bunyi konsonan dan bunyi vokal, sehingga
anak-anak dapat segera mulai membaca kata-kata.

• Perkenalkan bunyi konsonan tunggal dan konsonan
gabungan dalam pelajaran yang berbeda.

PRAKTEK PENGAJARAN

• Gunakan nama anak-anak ketika mengajarkan alfabet.
Nama merupakan kata pertama yang ditulis dan menjadi
fokus anak-anak (McNair, 2007).
– Beri tag nama di setiap meja, di buku anak-anak, dll...
– Motivasi anak-anak untukmenuliskan nama mereka setiap hari.

• Beri kesempatan setiap hari bagi anak-anak untuk berlatih
dengan nama dan mengidentifikasi huruf dalam nama
tersebut
– Menyanyikan lagu alfabet berkali-kali dalam sehari
– Tunjuk setiap huruf ketika anak-anak menyanyikan huruf-huruf

tersebut.
– Minta siswa untuk menunjuk atau mencari huruf-huruf yang

ada dalam buku besar atau teks besar disekitar ruang kelas.

• Berikan kesempatan bagi anak-anak untuk berlatih
hubungan huruf dan bunyi setiap hari.
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MENILAI PRINSIP ALFABET

43

Menilai Pengetahuan Anak-anak
tentang Alfabet

Anak-anak yang
mempunyai pengetahuan
tentang Alfabet
mengetahui:

• Nama-nama huruf

• Bentuk-bentuk huruf

• Bunyi-bunyi huruf

Mereka juga dapat
menuliskan huruf-huruf.

Kegiatan
penilaian apa
yang bisa guru
lakukan untuk
menentukan
sejauh mana
seorang anak
telah
mengembangkan
keterampilan ini?

Kegiatan
penilaian apa
yang bisa guru
lakukan untuk
menentukan
sejauh mana
seorang anak
telah
mengembangkan
keterampilan ini?

Contoh Tugas

Anak diiberi satu halaman yang
berisi huruf-huruf kapital dan
huruf-huruf kecil.

Anak diminta menyebutkan nama
huruf-huruf, mulai dari bagian
sudut kanan atas dan membaca
menyilang.

Guru mencatat di lembaran yang serupa huruf-huruf yang tidak
dibaca dengan benar.

Anak-anak diberi waktu 1 menit untuk menyebutkan nama-
nama huruf sebanyak mungkin.

TUGAS 2

Guru menempatkan beberapa
huruf (huruf yang ada dalam nama
anak) pada tempat yang dianggap
sebagai kolam dan meletakkan kartu
nama-nama di sebelahnya.

Guru meminta anak untuk
“memancing” huruf yang ada dalam
namanya dan meletakkannya di
bawah kartu namanya.

Setiap kali anak memancing huruf,
guru meminta anak tersebut untuk
menyebutkan naman huruf tsb..

N O R M A

V

Refleksi dan Evaluasi

Satu hal yang saya pelajari hari ini

tentang konsep print atau kesadaran

alfabet ... ..

Satu hal yang mengejutkan saya

tentang konsep print dan kesadaran

alfabet …..

Satu kegiatan yang saya ingin lakukan di

kelas untuk mengembangkan

kesadaran murid-murid saya tentang

konsep print atau kesadaran alfabet

adalah ....

Satu pertanyaan saya tentang konsep

print atau kesadaran alfabet yang saya

butuh jawabnya pada masa depan

adalah ...

47

Fotokopi/salin dan lengkapi tabel berikut. Anda punya waktu 5
menit!
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UNIT 5                                        
TRANSISI KE MEMBACA: BELAJAR MEMBACA KATA

TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa calon guru mampu untuk:
1. Mendeskripsikan lima fase membaca kata 

dan strategi-strategi yang pembaca pemula 
gunakan untuk membaca kata.

2. Menjelaskan pentingnya membaca kata dengan 
fasih dan otomatis dalam belajar membaca.

3. Mendeskripsikan praktik-praktik pembelajaran 
yang mengembangkan kemampuan anak 
untuk membaca kata dengan sekali pandang 
dan dengan cara mendekode.

4. Membuat satu teks yang dapat didekode 
dan menjelaskan perannanya dalam 
mengembangkan keterampilan anak membaca 
kata.

5. Menilai sejauh mana ruangan kelas “kaya akan 
tulisan” dengan menggunakan kriteria-kriteria 
yang telah ditentukan. 

6. Mendeskripsikan strategi-strategi untuk 
Menilai ketepatan dan kelancaran keterampilan 
membaca kata.

GAMBARAN UMUM

Dalam dua unit sebelumnya, mahasiswa calon 
guru telah melihat dua keterampilan mendasar 
untuk belajar membaca: Kesadaran fonologi  
atau kemampuan untuk mendengar, mensegmen/
memecah dan memanipulasi bunyi-bunyi dalam 
bahasa lisan dan Kesadaran Alfabet atau 
kemampuan untuk mengenali bentuk-bentuk 
huruf dan bunyi-bunyi yang dihasilkannya.

Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan belajar 
bagaimana kedua keterampilan mendasar ini ada 
untuk memampukan anak-anak untuk mulai 
membaca kata.

Perkulihan ini dimulai dengan memperkenalkan 
pada mahasiswa calon guru ke lima fase 
membaca kata yang pada umumnya dilalui oleh 
anak-anak (Ehri & McCormick, 1998):

Nonpembaca                                                                                                       Pembaca lancar

Fase Pra-Alfabet Fase Alfabet Sebagian Fase Alfabet 
Penuh

Fase Alfabat 
Terkonsolidasi Fase Otomatis

Anak-anak 
memiliki sedikit 
hingga tidak 
ada sama sekali 
pengetahuan 
sistem 
alfabet dan 
menggunakan 
petunjuk 
kontekstual atau 
cisual (gambar 
ilustrasi, dsb) 
untuk menebak 
kata apa itu

Anak-anak mengenal 
beberapa huruf 
dalam kata-kata 
(biasanya huruf-
huruf awal, huruf-
huruf akhir) lalu 
menggunakan 
petunjuk kontekstual 
atau visual untuk 
membuat tebakan 
yang cerdas kata apa 
itu

Anak-anak 
mengetahui 
hubungan antara 
huruf dan bunyi 
dan menggunakan 
pengetahuan 
tersebut untuk 
secara perlahan 
membunyikan 
kata tersebut

Anak-anak mulai 
membaca kata-
kata dengan 
cepat dengan cara 
mengasosiasikan 
bunyi-bunyi 
pada kelompok-
kelompok besar 
huruf (imbuhan, 
suku-suku kata) 
dalam kata 
daripada huruf-
huruf individu

Anak-anak 
mampu untuk 
mengenal secara 
otomatis sebagian 
besar kata dalam 
tulisan dan 
membaca terjadi 
tanpa kesulitan, 
mulus dan 
otomatis 
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Menuliskan kalimat anak di papan tulis, dan 
membaca setiap kata ketika menulisnya, akan 

membantu memahami hubunganhuruf dan bunyi, 
bagaimana menggabungkan huruf dan bunyi, dan 

bagaimana huruf digabungkan menjadi kata. 
Foto: PRIORITAS USAID.

Unit ini berfokus secara khusus pada dua strategi 
utama yang anak-anak pada fase alfabet sebagian 
dan alfabet penuh gunakan untuk membaca kata:
•	 Mengenali kata-kata dengan sekali pandang
•	 Mendecode kata-kata dengan cara 

mengasosiasikan bunyi-bunyi pada huruf-huruf 
dalam kata dan menggabungkan bunyi-bunyi 

Unit ini juga membahas apa yang guru dapat 
lakukan dalam ruangan kelas untuk membantu 
anak-anak menjadi mahir dengan kedua strategi 
ini sehingga dapat mendukung transisi mereka 
kepada fase alfabet terkonsolidasi.  Unit ini 
memperkenalkan konsep teks yang dapat didekode 
(baik teks yang dapat didecode dari buku besar 
maupun teks yang dapat didecode siswa individu) 
dan bagaimana kedua kosep ini dapat digunakan 
untuk meningkatkan kecepatan yang mana 
anak-anak kecil mampu untuk mengasosiasikan 
huruf-huruf pada bunyi-bunyi dan mengenal 
kata-kata umum dan yang sering muncul.  Unit 
ini juga melihat pada fitur-fitur penting dari 
suatu lingkungan ruangan kelas yang kaya akan 
tulisan dan bagaimana lingkungan tersebut 
dapat mendukung perkembangan keterampilan 
membaca kata.

Ringkasan penelitian pada akhir unit ini 
memberikan informasi yang lebih rinci mengenai 
membaca kata, termasuk sejauh mana anak-
anak Indonesia, pada akhir kelas 2 SD, telah 
mengembangkan kedua keterampilan membaca 
kata yang penting:  kemampuan untuk mengenal 
kata-kata umum dan yang dikenal/familiar dengan 
cara melilhat (by sight) dan kemampuan untuk 
membaca kata-kata baru dan yang tidak dikenal/
unfamiliar dengan membunyikan/menyebutkan 
kata-kata tersebut (mengasosiasikan bunyi-bunyi 
pada huruf-huruf dalam kata-kata tersebut).

BAHAN/MATERI

SLIDE-SLIDE POWER POIN
Transisi ke membaca: Belajar membaca kata

FILE-FILE VIDEO
•	 https://www.youtube.com/

watch?v=Lu3QH9AJn0s (Mahasiswa calon 
guru).

•	 https://www.youtube.com/
watch?v=pLJe7IQtoeM (Mendukung transisi 
dari mengidentifikasi bunyi-bunyi huruf ke 
menggabungkan bunyi-bunyi huruf untuk 
membaca kata).

•	 https://www.youtube.com/
watch?v=McVyqP4N-5Y (Membantu pembaca 
yang mengalami kesulitan (yang berjuang 
untuk membaca) untuk bertransisi dari mempu 
mendengar bunyi-bunyi dalam kata-kata yang 
diucapkan secara lisan dan menggunakan 
pengetahuan korespondensi huruf-bunyi untuk 
membaca kata).

FILE AUDIO
•	 Alphabet Chant: Who let the letters out.

FOTOKOPI-FOTOKOPI
•	 Fotokopi-fotokopi dari ruangan kelas yang kaya 

akan tulisan untuk dianalisa.
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SEKILAS – ILUSTRASI PERKULIAHAN 

Membaca mandiri atau 
personal

Mahasiswa calon guru memiliki 10 menit untuk membaca, dengan 
diam, satu novel atau teks yang mereka pilih sendiri.

Melihat kembali (opsional) Mahasiswa calon guru mempresentasikan tuga pekerjaan rumah 
mereka dari unit sebelumnya.

Pengantar: Lima fase 
membaca   

Kegiatan 1: Mahasiswa calon guru berlatih nyanyian alfabet

Kegiatan 2: Studi kasus mini/kecil, diikuti dengan ceramah dan diskusi

Kegiatan 3: Mahasiswa calon guru memebri peringkat pada 3 anak 
dalam studi kasus menurut kemahiran membaca, diikuti dengan 
ceramah singkat tentang fase-fase perkembangan membaca

Dua strategi untuk membaca 
kata

Kegiatan 1: Ceramah dan diskusi tentang strategi-strategi yang 
digunakan pembaca pemula untuk membaca kata

Strategi-strategi pengajaran 
untuk mengajarkan 
pengenalan kata dengan 
sekali pandang 

Kegiatan 1: Mahasiswa calon guru mem-brainstorm daftar kata-
kata umum atau yang sering dijumpai pada teks kelas 1 dan 2, lalu 
bandingkan dengan data

Kegiatan 2: Mahasiswa calon guru mem-brainstorm kegiatan-kegiatan 
atau strategi-strategi untuk mengembangkan membaca kata-kata sekali 
pandang

Strategi-strategi pengajaran 
untuk mengajarkan 
mendekode phonic

Kegiatan 1: Analisis video tentang bagaimana mengajarkan anak-anak 
membaca kata dengan cara mendekode (mengasosiasikan bunyi-bunyi 
pada huruf-huruf)

Kegiatan 2: Mahasiswa calon guru membuat daftar kata yang dapat 
didekode, berdasarkan kriteria-kriteria yang disediakan oleh dosen

Kegiatan 3: Mahasiswa calon guru membuat dan mempresentasikan 
satu teks yang dapat didekode, sesuai dengan kriteria-kriteria yang 
diberikan oleh dosen

Kegiatan 4: Analisis video dan diskusi praktik-praktik terbaik untuk 
mengajarkan mendekode phonic

Bagaimana ruangan kelas 
yang kaya akan tulisan 
mendukung membaca kata

Kegiatan 1: Mahasiswa calon guru mengevaluasi sejauh mana ruangan 
kelas sekolah dasar kaya akan tulisan, berdasarkan kriteria yang 
diberikan oleh dosen, diikuti dengan diskusi menganai bagaimana 
lingkungan yang kaya akan tulisan mendukung transisi ke membaca

Strategi-strategi untuk 
Menilai keterampilan-
keterampilan membaca kata 

Ceramah dan diskusi mengenai bagaimana menilai keterampilan 
membaca kata

Refleksi dan ringkasan

Kegiatan 1: Menulis bebas, dimana mahasiswa calon guru menulis 
apa yang mereka telah pelajari hari ini mengenai membaca kata, dan 
berbadi pandangan mereka dengan seorang teman lalu dengan seluruh 
kelas. 

Perkulihan/ceramah dan diskusi opsional tentang ide-ide kunci seputar 
mengajarkan anak-anak membaca kata.

Tugas pekerjaan rumah (PR) opsional dimana mahasiswa calon guru 
bekerja dalam kelompok untuk membuat dan mengilustrasikan satu 
teks yang dapat didekode bagi pembaca pemula untuk baca.
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MEMBACA MANDIRI – 15 menit 

Beri mahasiswa calon guru waktu 10 menit untuk membaca dalam hati materi/bahan bacaan yang mereka pilih 
sendiri.  Jika waktu mengijinkan, berikan 5 menit pada mahasiswa untuk berbagi/share bacaan mereka dengan 
seorang teman (apa yang telah dan sedang mereka baca dalam seminggu belakangan ini) dan membicarakan satu 
dari sekian teks yang tercantum dalam daftar catatan bacaan mereka:
•	 Mengapa mereka memilih untuk membaca apa yang sedang mereka baca.
•	 Apa yang mereka sukai mengenai apa yang mereka sedang baca.
•	 Mengapa mereka akan, atau tidak akan merekomendasikan buku atau teks ini kepada seorang teman.

MELIHAT KEMBALI KE BELAKANG - pada Konsep Tulisan dan Kesadaran Alfabet - 15 menit

Jika Anda meminta mahasiswa calon guru untuk mengerjakan tugas kelompok pekerjaan rumah (PR) kelompok 
pada minggu lalu, tempatkan mahasiswa calon guru dalam kelompok campuran sehingga ada seorang 
perwakilan dari masing-masing kelompok dalam tiap kelompok campuran.  Berikan masing-masing perwakilan 
atau kelompok kecil waktu 5 menit untuk berbagi/share tugas mereka dan hasilnya. Datangi tiap kelompok 
secara bergilir, dengarkan presentasi mereka dan lakukan intervensi jika diperlukan untuk meluruskan hal-hal 
yang salah dimengerti.

ILUSTRASI PERKULIAHAN 

PENGANTAR: LIMA FASE MEMBACA KATA  
(35 MENIT) 

Sambut mahasiswa calon guru dipersilakan 
dalam perkuliaha ini.  Jelaskan bahwa minggu 
lalu mereka melihat konsep-konsep tulisan – atau 
kemampuan untuk memahami bagaimana tulisan 
terorganisir, serta keterampilan kesadaran alfabet, 
yaitu kemampuan untuk mengenali huruf-huruf 
dan mengidentifikasi bunyi yang dihasilkan dari 
huruf-huruf tersebut.  Minggu ini kita melihat 
pada bagaimana membuat transisi pada anak-anak 
dari mengenali huruf dan bunyi huruf, kepada 
menggunakan pengetahuan ini untuk membaca 
kata.

SLIDE 2 Me-reviu tujuan akhir pembelajaran dari 
unit ini, yaitu mahasiswa calon guru akan mampu 
untuk:
•	 Mendeskripsikan lima fase membaca kata dan 

strategi-strategi yang pembaca pemula gunakan 
untuk membaca kata.

•	 Menjelaskan pentingnya membaca kata dengan 
fasih dan otomatis dalam belajar membaca.

•	 Mendeskripsikan praktik-praktik pembelajaran 
yang mengembangkan kemampuan anak untuk 
membaca kata, termasuk penggunaan teks-teks 
yang dapat didekode (decodable texts).

•	 Menilai sejauh mana ruangan kelas “kaya akan 
tulisan”.

•	 Mendeskripsikan strategi-strategi untuk 
Menilai keterampilan anak-anak membaca 
kata.

Kegiatan 1: Berlatih perbedaan antara bunyi 
huruf dan nama huruf (5 menit)

Ingatkan mahasiswa calon guru bahwa minggu 
lalu mereka melihat bahwa program-program 
pengajaran membaca kelas-kelas awal SD harus 
mencakup atau berisi permainan-permainan dan 
lagu-lagu untuk membantu anak-anak menguasai 
nama-nama huruf dan bunyi-bunyi huruf.

SLIDE 4 Untuk memperkuat pemahaman para 
mahasiswa calon guru mengenai perbedaan antara 
nama-nama huruf dan bunyi-bunyi huruf, Anda 
mungkin perlu meminta mereka untuk berdiri dan 
mengucapkan nyanyian/lagu huruf.

Kegiatan 2: Studi kasus mini/singkat, diikuti 
dengan diskusi (15 menit)

Salah satu cara untuk memperkenalkan mahasiswa 
calon guru pada fase-fase berbeda dari membaca 
kata yang mana anak-anak lalui sebagaimana 
mereka bertransisi dari non-pembaca ke menjadi 
pembaca lalu menjadi pembaca yang fasih ialah 
meminta para mahasiswa menganalisis apa yang 
dilakukan oleh anak-anak pada poin-poin yang 
berbeda dalam kontinum membaca kata sewaktu 
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SLIDE 11 – Mempresentasikan kegiatan

SLIDE 12 – Menempatkan tiap siswa pada 
kontinum dan memberikan suatu rasional untuk 
penempatan tersebut. 

•	 Paling tidak mahir: Hadi
o Sebenarnya tidak membaca.  Tetapi lebih 

menggunakan gambar ilustrasi untuk 
menebak kata-kata apa itu.  Ini terbukti 
dengan fakta bahwa jika tidak ada gambar 
ilustras, Hadi tidak dapat membaca kata 
tersebut.

o Kadang kala, strateginya dalam 
menggunakan ilustrasi untuk menebak kata 
akurat (Stop, contohnya) dan sering kali 
tidak akurat (Gorila untuk kera, contohnya)

o Selain menggunakan ilustrasi, Hadi 
menggunakan panjangnya kata untuk 
membantunya menebak, secara tepat 
mengidentifikasi mother (ibu) dan mom 
(Ibu), contohnya.

•	 Di tengah: Devi
o mengenali beberapa huruf dalam kata, 

umumnya huruf-huruf awal dan akhir, yang 
mana paling mudah bagi anak-anak untuk 
mengenalinya.

o dapat membuat bunyi-bunyi yang tepat 
untuk huruf-huruf tersebut.

o memiliki kesulitan berfokus dan membaca 
huruf-huruf tengah dengan tepat.

o menggunakan gambar ilustrasi untuk 
membantu mencari tahu huruf-huruf 
tengah (dan kemudian kata apa) tetapi 
strategi tersebut tidak selalu efektif.

mereka dihadapkan/diberikan dengan kata-kata 
untuk dibaca.

SLIDE 6 - 10 – Menghadirkan tiga anak, Devi, 
Hendri and Hadi, yang menggunakan strategi-
strategi yang berbeda sewaktu mereka diminta 
untuk membaca kata-kata.  Anda mungkin perlu 
untuk:
•	 Menempatkan mahasiswa berpasangan.
•	 tampilkan slide yang mendeskripsikan apa 

yang dilakuan tiap siswa waktu disodorkan/
diberikan kata-kata.

•	 minta mahasiswa calon guru untuk bekerja 
dengan teman/pasangan mereka selama 2 
hingga 3 menit untuk mencari tahu apa yang 
mereka pikirkan si anak lakukan sewaktu 
disodorkan atau diberikan kata-kata untuk 
dibaca.

•	 minta beberapa pasang mahasiswa untuk 
membagikan/share hipotesa mereka kepada 
seluruh kelas.

•	 Tunjukkan slide selanjutnya yang memberikan 
jawaban, dan minta mahasiswa calon guru 
membandingkan jawaban tersebut dengan 
hipotesa yang dibuat.

Pada table 1 meringkas kegiatan-kegiatan yang 
mungkin Anda perlu lakukan untuk tiap slide.

Kegiatan 3: Buat peringkat untuk ketiga anak, 
diikuti dengan ceramah/perkulihan singkat 
tentang fase-fase membaca Ehri (15 menit)

Untuk menekankan gagasan bahwa ada terdapat 
suatu kontinum keterampilan membaca kata, 
mahasiswa calon guru mungkin perlu dengan 
cepat mengidentifikasi dimana mereka tempatkan 
ketiga anak tersebut – Hendri, Devi and Hadi – 
pada kontinum membaca kata (dari pembaca yang 
paling tidak mahir ke yang paling mahir).

Table 1: Deskripsi dari slide-slide dan kegiatan-kegiatan terkait

Kegiatan
Siswa, Nomor Slide

Devi Hendri Hadi
Deskripsi dari apa yang siswa lakukan sewaktu diberikan/dihadapkan 
dengan kata-kata untuk dibaca (slide untuk mahasiswa konsultasikan 
sewaktu membuat dan berbagi hipotesis)

5 7 9

Jawaban, yaitu strategi-strategi yang siswa gunakan dana pa artinya dalam 
hal di mana mereka berada dalam kontinum keterampilan membaca kata 
(slide yang memungkinkan mahasiswa calon guru untuk membandingkan 
hipotesa mereka dengan jawaban)

6 8 10
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•	 Yang paling mahir: Hendri
Secara akurat mengenali semua huruf dalam 
kata-kata dan dapat membuat bunyi-bunyi 
yang tepat untuk huruf-huruf tersebut, walau ia 
melakukannya dengan sangat lambat.

Kegiatan di atas adalah pengenalan yang baik 
untuk lima fase membaca anak sebagai transisi dari 
tidak dapat membaca, memulai untuk membaca, 
dan kemudian menjadi pembaca fasih. 

SLIDE 13 Mereviu fase-fase membaca kata Ehri 
pada slide.  Tekankan pada mahasiswa calon guru 
bahwa ini adalah fase-fase, bukan langkah-langkah 
(walaupun diagramnya terlihat seperti langkah-
langkah), jadi transisi antara fase-fase tersebut 
tidaklah kaku/akurat – melainkan saling tumpang 
tindih.

Fase-fase Ehri memberikan kerangka kerja 
(framework) pada guru untuk memahami 
bagaimana anak-anak belajar membaca kata.  
Fase-fase ini juga memungkinkan guru untuk 
mengidentifikasi pada fase apa siswa mereka 
berada dan apa yang mereka perlu pelajari untuk 
beralih ke fase berikutnya.

CATATAN: Perkuliahan ini berfokus pada anak-
anak dalam fase alfabet sebagian, seperti Devi, dan 
bagaimana membawa mereka pada fase alfabet 
penuh (seperti Hendri) dan bahkan pada fase 
alfabet terkonsolidasi.

DUA STRATEGI UNTUK MEMBACA KATA 
(20 MENIT)

Para pembaca pemula pada umumnya 
menggunakan dua strategi sewaktu diperhadapkan 
dengan kata-kata untuk dibaca: mereka mengenali 
kata-kata tersebut dengan cara sekali pandang, dan 
membaca kata-kata tersebut sebagai suatu “unit 
yang utuh”, atau mereka tidak mengenai kata-kata 
tersebut dengan cara melihat dan harud membaca 
kata-kata tersebut dengan cara mengasosiasikan 
bunyi-bunyi pada huruf-huruf dalam kata-kata 
tersebut.  Cara yang kedua ini disebut mendekode.

Kegiatan 1: Kuliah/ceramah dan diskusi       
(10 menit)

SLIDE  15 Untuk membantu mahasiswa calon 
guru mengerti perbedaan antara kedua strategi, 
Anda mungkin perlu mempresentasikan pada 
mereka dua daftar kata seperti yang terdapat 
pada Slide 21 dan minta mereka untuk membaca 
kata-kata tersebut pada tiap daftar dan untuk 
mengidentifikasi strategi apa yang mereka gunakan 
untuk tiap daftar.

Catatan: Kata-kata dalam daftar A semuanya 
adalah kata-kata yang umum dalam Bahasa 
Indonesia yang mana pembaca dewasa umumnya 
membacanya dengan cara sekali pandang.  Pada 
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daftar B adalah kata-kata yang sama, tetapi dalam 
Esperanto, suatu bahasa yang diciptakan pada 
tahun 1880 yang memiliki asosiasi huruf-bunyi 
yang sangat regular/umum.  Kecuali jika Anda 
pernah membaca Esperanto, Anda harus membaca 
dengan jalan mendekode phonic – dengan cara 
mengasosiasikan bunyi-bunyi pada huruf-huruf 
individu atau kelompok-kelompok huruf.

SLIDE 16 – Menampilkan satu definisi sederhana 
dari membaca kata: kemampuan untuk 
mengasosiasikan suatu kata yang tertulis dengan 
koresponden bunyi dan artinya.  Slide ini juga 
memberikan suatu gambaran umum dari kedua 
cara membaca kata.

SLIDE 17  - Menekankan pada mahasiswa calon 
guru perbedaan antara bagaimana membaca kata 
dan bagaimana, dan bagaimana pembaca pemula 
membaca kata:
•	 Pembaca dewasa sewaktu membaca kata 

bergantung pada pengenalan kata pada waktu 
melihatnya karena mereka telah membangun 
suatu memori/ingatan yang extensive/luas 
dari bentuk kata.  Kita hanya menggunakan 
pendekodean phonic sewaktu kita diberikan 
kata-kata yang belum pernah kita lihat 
sebelumnya atau kata-kata dalam suatu bahasa 
lain.

•	 Akan tetapi, pembaca pemula perlu bergantung 
pada pendekodean phonic untuk membaca 
kata-kata karena banyak sekali kata-kata yang 
belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam 
tulisan.

Karena itu, para guru sekolah dasar perlu untuk 
memfokuskan perhatikan mereka pada:
•	 Membantu anak-anak belajar untuk 

mengucapkan kata-kata dengan cepat
•	 Membantu anak-anak meningkatkan jumlah 

kata yang mereka kenali sekali melihat.  Kata-
kata ini merupakan kata-kata yang sering 
mereka temui pada teks-teks kelas 1 dan 2 SD. 

	

STRATEGI-STRATEGI PENGAJARAN 
PENGENALAN KATA DENGAN SEKALI 
PANDANG (15 MENIT)

Anak-anak perlu belajar membaca kata dengan 
mengenali kata-kata tersebut sewaktu melihatnya.  
Terutama untuk kata-kata yang mereka sering 
jumpai dalam teks.  Karena kata-kata ini dijumpai 
lagi dan lagi dalak teks, mata pembaca pemula 
secara perlahan menjadi terbiasa dengan bentuk 
dan penampilannya.  Mereka mengenali dan 
“melaju” melewati/membaca kata-kata secara cepat 
dan otomatis.

Kegiatan 1: Curah pendapat kata-kata umum 
atau yang sering muncul (10  menit)

Para peneliti telah menemukan bahwa anak-akan 
yang dapat mengenali 100 kata-kata, dalam satu 
bahasa, yang paling sering muncul  dengan cara 
melihatnya saja (by sight) dapat membaca hingga 
50% dari kebanyakan teks apa saja!

Anda mungkin perlu menantang mahasiswa calon 
guru untuk mengidentifikasi, menurut mereka, 
kata-kata yang paling umum dijumpai oleh kelas 
1 dan 2 dalam teks, dengan demikian kata-kata 
tersebut haruslah kata-kata yang mereka dapat 
kenali dengan melihatnya saja.

SLIDE 19   Masukkan mahasiswa calon guru 
dalam kelompok-kelompok dan tantang mereka 
untuk membuat daftar berisi 25 kata yang menurut 
mereka paling sering muncul dalam bahasa 
Indonesia.  Mereka dapat melihat dokumen 
tertulis apa saja yang mereka miliki untuk 
mengidentifikasi kata-kata yang muncul lagi dan 
lagi untuk membuat daftar mereka.  Mereka harus 
menuliskan daftar mereka pada satu lembar kertas.

Pajang dalam ruangan daftar kata yang 
frekuensi kemunculannya paling tinggi
Setelah 10 menit, minta mahasiswa calon guru 
untuk menampilkan/memajang daftar-daftar kata 
yang frekuensi kemunculannya paling tinggi di 
dalam ruangan sebelum mengundang seluruh 
kelas untuk mengunjungi dan melihat daftar-
daftar yang berbeda tersebut.  Sementara mereka 
mempelajari daftar masing-masing, minta mereka 
menyusun sabuah daftar yang terdiri dari 10-15 kata 
yang tampaknya muncul dalam daftar setiap orang 
(yaitu kata-kata yang muncul paling sering).
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Membaca dengan melihatnya sekali pandang

Juga disebut membaca “keseluruhan kata”, 
membaca sekilas memerlukan pembaca untuk 
membaca seluruh kata – mengenali kata-kata 
tersebut secara otomatis dengan cara melihatnya 
saja.  Sewaktu kita membaca dengan melihatnya 
saja, kita memproses kata-kata tersebut dengan 
cara yang sama sewaktu kita mengenali sebuah 
wajah, gambar atau desain.  Kita melihat 
kata tersebut sebagai satu keseluruhan tubuh 
(daripada berfokus pada huruf-huruf indifidu 
dalam kata).

Para pembaca yang terampil menggunakan 
strategi pada saat yang tepat. Misalnya, jika 
Hendri melihat kata “dan” atau “gadis” dan 
membacanya tanpa membunyikan huruf-huruf 
individu, ia menggunakan pengenalan dengan 
sekali pandang.  Dia telah melihat kata-kata 
tersebut cukup sering sehingga ia mengenali kata-
kata tersebut dengan melhatnya saja.  Dia tidak 
harus membunyikan/mengucapkan kata-kata 
tersebut.

SLIDE 20 Berisi daftar 100 kata dalam Bahasa 
Indonesia yang frekuensi kemunculannya 
paling tinggi, dalam urutan tingkat frekuensi 
kemunculannya.  Anda dapat mengundang 
mahasiswa calon guru untuk membandingkan 
daftar mereka dengan daftar ini (baik daftar milik 
mereka dan daftar 10-15 kata yang muncul dalam 
daftar setiap orang) untuk melihat seberapa akurat 
daftar tersebut.

Kegiatan 2: Curah pendapat (brainstorm) 
kegiatan atau strategi-strategi untuk 
meningkatkan membaca kata dengan sekali 
pandang (15 menit)

Minta mahasiswa calon guru untuk kembali ke 
kelompok mereka dan lakukan curah pendapat 
tentang apa yang guru dapat lakukan dalam 
ruangan kelas untuk memastikan bahwa anak-
anak mampu mengenali kata-kata tersebut dengan 
melihatnya saja (SLIDE 21). Berikan 5 menit 
kepada kelumpok untuk menghasilkan ide-ide, 
dan setelah sepuluh menit, minta satu perwakilan 
dari tiap kelompok untuk melaporkan ide-ide yang 
mereka hasilkan dalam kelompok.

Setelah itu, bandingkan ide-ide mahasiswa calon 
guru dengan yang terdapat pada SLIDE 22:
•	 Buat satu dinding kata untuk kata-kata yang 

dikenali dengan sekali pandang dan pajang 
satu kata sekali pandang pada dinding kelas 
setiap minggunya, sehingga anak-anak dapat 
melihatnya setiap hari dan dapat mengenalinya.

•	 Menggunakan kartu pengingat 
(flashcards); permainan menebak kata sekali 
pandang pada kartu.

•	 Buat anak-anak berlatih menulis satu kata 
sekali pandang setiap minggu – dengan 
menggunakan kapur pada papan tulis, 
mengikutinya dengan pensil pada kertas, 
dengan jari di pasir, dengan krayon, dsb.

•	 Minta anak-anak melingkari kata sekali 
pandang dalam sebuah teks yang 
diberikan, kapan saja sight word ini muncul 
(tulish satu kalimat atau satu teks singkat di 
papan dan minta anak-anak melingkari kata 
sekali pandang tertentu).

•	 Minta anak-anak untuk menunjukkan 
kata sekali pandang tertentu sewaktu 
melakukan membaca bersama dengan 
sebuah buku besar.

Membuat satu dinding kata untuk kata-kata 
umum atau yang frekuensi keumunculannya tinggi 

bersama-sama dengan anak-anak membantu 
mereka  mengenali kata-kata ini sewaktu 

melihatnya dalam tulisan.
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Pendekodean Phonic

Anak-anak menggunakan pengetahuan 
hubungan huruf-dan-bunyi mereka untuk secara 
akurat mengasosiasi bunyi-bunyi dengan huruf-
huruf individu dan kemudian menggabungkan 
bunyi-bunyi tersebut untuk membaca kata.

Para pembaca yang terampil menggunakan 
strategi ini pasa saat yang tepat.  Misalnya, 
sewaktu Hendri melihat kata “gorila” dan 
membunyikan/mengucapkan /g/…/o/…/r/…/i/... 
/l/…/a/, dia sedang menggunakan keterampilan 
mendekode untuk membaca kata tersebut.

STRATEGI-STRATEGI PENGAJARAN UNTUK 
MENGAJARKAN DECODING (50 MENIT)

Kunci untuk mengajarkan pembaca pemula untuk 
membaca dengan cara mendekode phonic ialah 
mengetahui bunyi-bunyi yang dibuat oleh huruf-
huruf individu.  Walaupun hal ini telah ditekankan 
dalam dua perkuliahan terakhir, jika Anda berpikir 
mahasiswa calon guru perlu untuk berlatih hal 
ini, Anda mungkin perlu meminta mereka untuk 
berdiri dan menyanyikan lagu alfabet.

Karena orang dewasa membaca kata-kata secara 
otomatis, mereka kadang kala tidak menyadari apa 
yang pembaca awal perlu lakukan sewaktu mereka 
membaca satu kata yang mereka lihat untuk 
pertama kalinya.

SLIDE 24 menguraikan langkah-langkah ini, 
menggunakan contoh kata /Buku/.
•	 Mengidentifikasi huruf-huruf yang terpisah 

yang membentuk kata ini (pengenalan huruf).
•	 Cocokkan tiap huruf dengan hunyi atau fonem 

yang dihasilkannya (cocokkan huruf dengan 
bunyi – kesadaran alfabet).

•	 Bunyikan/ucap semua fonem (segment).
•	 Lalu gabung fonem-fonem ini atau bunyikan/

ucapkan bersama-sama untuk membuat kata 
tersebut.

Kegiatan 1: Analisis video mengenai 
bagaimana mengajarkan anak-anak untuk 
membaca kata dengan cara mendekode,diikuti 
dengan diskusi (10 menit)

SLIDE 25 Pada titik ini, Anda mungkin perlu 
menunjukkan video singkat di mana seorang guru 
memodelkan bagaimana mengajarkan anak-
anak mengikuti langkah-langkas di atar untuk 
bertransisi dari membunyikan huruf-huruf ke 
menggunakan pengetahuan mereka akan asosiasi 
huruf-bunyi untuk membaca kata-kata dasar.

Jika Anda memilih untuk menggunakan video 
tersebut, setelah menontonnya, minta mahasiswa 
calon guru untuk menjelaskan pada Anda strategi 
yang guru tersebut gunakan dan bagaimana 
pendapat mereka.

Urutan 
Frekuensi

Frekuensi 1

1 A = 20%
2 N = 9.3%
3 E = 8.3%
4 I = 8%
5 T = 5.6%
6 K = 5.1%
7 D = 5%
8 R = 4.6%
9 U = 4.6%
10 M = 4.2%
11 S = 4.2%
12 G = 3.7%
13 L = 3.3%
14 H = 2.7%
15 B = 2.6%
16 P = 2.6%
17 Y = 1.9%
18 0 = 1.3%
19 J = 0.9%
20 C = 0.8%
21 W = 0.5%
22 F = 0.2%
23 V = 0.2%
24 Z= 0.04%
25 X = 0.03%
26 Q = 0.01%
27 É = 0.01%

Beberapa kata lebih sulit bagi pembaca pemula 
untuk baca.  Guru sekolah dasar perlu memahami 
apa yang membuat kata-kata mudah atau sulit 
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untuk dibaca, sehingga mereka dapat mulai 
dengan kata-kata yang mudah dan secara perlahan 
bergerak ke yang lebih sulit.

SLIDE 26 meringkas apa yang membuat kata-kata 
lebih sulit atau kurang sulit untuk dibaca, dan apa 
artinya bagi guru.
•	 Kata-kata yang berisi huruf-huruf yang anak-

anak belum pelajari
•	 Kata-kata yang panjang
•	 Kata-kata yang berisi diagraf (dua huruf yang 

membuat satu bunyi, seperti ny dan ng).

SLIDE 27–Guru-guru di TK dan kelas 1 SD 
yang ingin menghargai tingkat perkembangan 
anak-anak akan mengontrol jenis kata-kata 
yang dijumpai anak-anak, memastikan bahwa 
kata-kata pertama yang diminta untuk mereka 
bacakan adalah kata-kata yang pendek dan hanya 
berisi kata-kata yang telah mereka pelajari untuk 
ucapkan/bunyikan.  Setelah anak-anak dapat 
mengenali dan mengucapkan/membunyikan 
kata-kata pendek yang berisi huruf-huruf tunggal, 
mereka dapat diminta untk membunyikan kata-
kata bersuku-kata lebih dari satu atau kata-kata 
yang berisi digraf.

Kegiatan 2: Mengidentifikasi kata-kata yang 
dapat didekode (15 menit)

Catatan: Walaupun urutan huruf-bunyi mana 
yang harus diperkenalkan telah dipelajari dalam 
perkuliahan minggu lalu tentang kesadaran, 
penting untuk mengulangnya pada perkuliahan 
ini karena hal tersebut memiliki penerapan 
langsung dan penting untuk membantu anak-anak 
bertransisi ke membaca kata secepat mungkin.

Anda mungkin perlu mengingatkan mahasiswa 
calon guru bahwa walaupun pengajaran alfabet 
biasanya mencakup urutan konvensional dimulai 
dari A, lalu B, selanjutnya ke XYZ, ini bukanlah 
urutan yang ideal dalam memperkenalkan 
hubungan huruf-bunyi.  Penelitian menyarankan 
bahwa para guru seharusnya memperkenalkan 
bunyi-bunyi huruf menurut urutan kemunculan 
huruf dalam kata.  Ini berarti huruf-huruf yang 
mewakili fonem-fonem yang paling dikenali dan/
atau paling sering digunakan, dalam satu bahasa, 
perlu diajarkan lebih dulu.

SLIDE 28 meringkas dan mempresentasikan 
frekuensi kemunculan huruf-huruf dalam Bahasa 
Indonesia di atas.
•	 Kerja kelompok: Untuk mendemonstrasikan 

kekuatan/manfaat dari mengajarkan bunyi-
bunyi huruf menurut frekuensi kemunculan 
huruf yang muncul dalam kata, tempatkan 
mahasiswa calon guru dalam kelompok-
kelompok yang terdiri dari 4 orang dan minta 
mereka membuat sebanyak mungkin kata-kata 
yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7 huruf 
yang dapat mereka buat dengan menggunakan 
7 huruf pertama.  Mereka dapat menggunakan 
satu huruf lebih dari sekali dalam satu kata.

•	 Setelah 10 menit, minta tiap kelompok 
membacakan kata-kata yang mereka bentuk.  
Catat kata-kata tersebut pada papan.

Tekankan pada mahasiswa calon guru bahwa 
dengan mengajarkan hanya 7 huruf ini, anak-anak 
akan mampu membaca – dengan mendekode 
phonic – semua kata-kata ini.

Kegiatan 3: Membuat suatu teks yang dapat 
didekode dengan kata-kata ini (15 menit)

Elemen penting dari pengajaran pengenalan huruf 
ialah memberikan kesempatan bagi pembaca 
pemula untuk berlatih semua yang telah mereka 
pelajari mengenai pendekodean dan kata sekali 
pandang.  Para pembaca pemula membutuhkan 
kesempatan untuk berlatih apa yang sendang 
mereka pelajari mengenai huruf dan bunyi dengan 
jalan membaca teks-teks pada tingkatan yang tepat 
dengan kosakata yang dikontrol, baik teks-teks 
yang guru telah catat di papan, teks-teks yang ada 
dalam Buku-Buku Besar yang digunakan guru 
untuk membaca bersama, atau teks-teks yang 
terdapat di buklet individu siswa untuk dibaca oleh 
anak-anak secara individu bersama dengan seorang 
guru.

SLIDE 29 memberikan suatu definisi tentang 
apa yang dimaksud dengan teks-teks yang dapat 
didekode.
•	 “Teks-teks yang dapat didekode” adalah teks-

teks sederhana yang berisi cerita (dan materi 
lainnya) yang menggunakan hubungan huruf-
bunyi yang sedang dipelajari oleh siswa.  Secara 
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umum, teks-teks ini berisi sejumlah kata-kata 
“sight” yang frekunsi kemunculannya tinggi.  
Teks-teks ini memberikan kesempatan pada 
anak-anak untuk membaca teks berlanjut 
(kalimat-kalimat atau cerita-cerita sederhana) 
dengan menggunakan pengenalan kata dan 
keterampilan mendekode phonic mereka.

SLIDE 30 – Kegiatan kelompok: Membuat 
suatu teks yang dapat didekode 

Untuk memastikan bahwa mahasiswa calon 
guru memahami apa yang dimaksud dengan 
“teks yang dapat didekode”, Anda mungkin perlu 
menempatkan mereka dalam kelompok yang 
terdiri dari 4 orang dan meminta mereka untuk 
mengembangkan satu teks yang dapat didekode 
untuk pembaca pemula yang telah mempelajari 
bunyi-bunyi huruf A, N, E , I, T, K dan D.  Slide 
30 mengulas parameter untuk teks yang dapat 
didekode, yaitu bahwa anak-anak di kelas mereka:
•	 mengetahui bunyi-bunyi huruf A, N, E, I , T, K, 

U dan D
•	 dapat mengenali dengan melihat kata-kata dan, 

aku, itu, tidak, hari, ada, ibu, dengan

Slide ini juga mereviu kriteria-kriteria sebuah teks 
yang dapat didekode (lihat kotak teks).

Berikan 10 menit pada mahasiswa calon 
guru untuk memulai teks mereka yang dapat 
didekode.  Kemudian minta kelompok untuk 
mempresentasikan permulaan/awal dari teks 
mereka.

Kegiatan 4 – Analisis video dan diskusi – 
mengajarkan pendekodean

Andari mungkin perlu mengakhiri sesi ini dengan 
meriview prinsip-prinsip bagaimana mengajar 
anak-anak membaca kata dengan cara mendekode.  
Satu cara untuk melakukannya ialah meminta 
mahasiswa calon guru menonton video pada 
slide 31, lalu bagikan/share observasi mereka.  
Walaupun video ini dalam bahasa Inggris, si ahli/
spesialis membaca berbica dengan sangat lambat 
dan dengan jelas, dan ada banyak contoh dari hasil 
kerja siswa.

Kriteria teks yang dapat didekode

Kata-kata
90% harus merupakan
•	 Kata-kata yang hanya berisi huruf-huruf 

yang dipelajari
•	 Kata-kata yang frekuensi kemunculannya 

tinggi yang telah dipelajari.
10% sisanya dapat berupa kata-kata umum yang 
diperlukan untuk membuat satu cerita sederhana.

Kalimat-kalimat
•	 Pendek/singkat, dengan struktur yang 

sederhana

SLIDE 31  Analisis video https://www.youtube.
com/watch?v=McVyqP4N-5Y. Minta mahasiswa 
calni guru mengidentifikasi poin-poin kunci yang 
disampaikan oleh si ahli/speasialis membaca 
mengenai bagaimana mengajarkan mendekode 
phonic.

SLIDE 32 Meringkas poin-poin kunci 
mengajarkan anak-anak bagaimana membaca kata 
dengan mengasosiasikan huruf-bunyi:
•	 Secara eksplisit ajari anak-anak asosiasi 

huruf-bunyi dan bagaimana menggunakannya 
untuk membaca kata.

•	 Secara sistematis ajarkan bunyi-bunyi 
buruf (misalnya, ajarkan pertama-tama huruf-
huruf yang paling sering muncul.…).

•	 Secara hati-hati urutkan tugas-tugas 
membaca anak – kata-kata/teks yang lebih 
mudah lebih awal (kata-kata yang pendek, 
kalimat-kalimat yang singkat), kata-kata/teks-
teks yang lebih menantang kemudian (kata-
kata yang lebih panjang, kata-kata dengan 
diagraf).

•	 Berikan pada anak banyak kesempatan tiap 
hari untuk BERLATIH membaca kata, 
menggunakan teks yang dapat didekode, 
sehingga mereka dapat meningkatkan 
kecepatan membaca kata mereka.
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MENGGUNAKAN RUANGAN KELAS 
YANG KAYA AKAN TULISAN UNTUK 
MENGAJARKAN MEMBACA KATA (15 MENIT)

Pentingnya ruangan kelas yang kaya akan tulisan 
tiperkenalkan di sini karena hal ini penting untuk 
menolong anak-anak bertransisi ke membaca kata.

Anda mungkin perlu memulai dengan meminta 
mahasiswa calon guru melihat foto pada        
SLIDE 34 dan berdasarkan foto-foto ini, berbagi/
share dengan kelas apa yang dimaksud dengan 
lingkungan yang kaya akan tulisan dan mengapa 
lingkungan tersebut penting kesiapan anak-anak 
untuk belajar.

Setelah mereka mendapatkan kesempatan untuk 
berbagi ide-ide mereka, Anda mungkin perlu 
membandingkannya dengan apa yang dikatakan 
penelitian (slide 35 dan 36):

SLIDE 35 – Definisi ruangan kelas yang kaya akan 
tulisan (Kadlic dan Lesiak, 2003).

Ruangan kelas yang kaya akan tulisan ialah 
ruangan kelas di mana anak-anak berinteraksi 
dengan berbagai bentuk tulisan – termasuk tanda-
tanda, pusat-pusat berlabel, cerita-cerita dinding, 
panjangan-pajangan kata, mural berlabel, papan-
papan buletin, grafik, puisi, dan materi cetak/
tulisan lainnya – untuk tujuan-tujuan yang nyata 
sehari-hari.

SLIDE 36 –Mengapa ruangan kelas yang kaya akan 
tulisan penting.
•	 Ruangan kelas yang demikian membuat anak 

melihat bahwa tulisan mengandung makna/
arti, bahwa tulisan memiliki banyak fungsi 
di dunia dan bahwa membaca dan menulis 
mendukung tujuan-tujuan yang nyata sehari-
hari.

•	 Ruangan kelas yang demikian memotifasi anak-
anak untuk mencoba membaca dan menulis 
sendiri.

Jika ruangan kelas menjadi “kaya akan tulisan”, 
literasi anak-anak mendapat dorongan ekstra.  
Anak-anak memahami fungsi tulisan dengan lebih 
baik dengan melihat pada bagan/grafik di dinding, 
label dan tanda-tanda, lembar peraturan, kalender, 
daftar hadir, buku kecil, cerita dan mural dinding, 

tulisan teman-teman, dan feedback tertulis 
guru pada kerjaan mereka, dll.  Mereka menjadi 
mengerti bahwa tulisan memiliki banyak fungsi di 
dunia kita.

Kegiatan opsional: Anda mungkin perlu 
memberikan beberapa menit pada mahasiswa 
calon guru untuk mendiskusikan pertanyaan 
ini:  Jika kita membuat sebuah lingkungan 
yang kaya akan tulisan, bagaimana kita dapat 
menggunakannya untuk mengajarkan pengetahuan 
huruf/alfabet atau membaca kata?

Kegiatan 1: Mengevaluasi sejauh mana 
ruangan kelas kaya akan tulisan – 20 menit
Tidak semua ruangan kelas yang memilik tulisan 
di dinding merupakan ruangan yang kaya akan 
tulisan bagi pembaca pemula.

SLIDE 37 – slide ini menegaskan kembali apa 
yang terdapat di atas, dan menjelaskan beberapa 
perbedaan antara ruangan kelas yang kaya akan 
tulisan untuk pembaca pemula dan yang tidak kaya 
akan tulisan.

SLIDE 38  – Memberikan mahasiswa calon 
guru suatu alat informasi yang sederhana untuk 
mengases sejauh mana ruangan kelas kaya akan 
tulisan.
•	 Anda mungkin perlu menjelaskan kriteria, 

lalu kelompokkan para mahasiswa calon guru 
dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 
empat orang dan berikan tiap kelompok satu 
dari sekian foro dalam bagian fotokopi.  Akan 
ada lebih dari 1 kelompok yang mengerjakan 
foto yang sama.

•	 Tugas dijelaskan dalam SLIDE 39.  Tiap 
kelompok harus menggunakan kriteria-kriteria 
pada slide 38 untuk menentukan sejauh mana 
ruangan kelas tersebut kaya akan tulisan, 
berdasarkan informasi dalam foto.

Setelah 10 menit, tunjukkan foto-foto pada SLIDE 
40 sampai 43 satu persatu.  Minta kelompok-
kelompok membagikan hasil dari tugas mereka. 

Anda mungkin perlu mengakhiri sesi ini dengan 
suatu reviu jenis-jenis tulisan yang berkontribusi 
terhadap ruangan kelas SD yang kaya akan tulisan 
(SLIDE 44).
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digunakan, tidak mungkin untuk mengetahui 
apakah si anak membaca kata-kata tersebut 
dengan cara mengasosiasikan huruf-huruf dengan 
bunyi-bunyi, atau karena mereka telah melihat 
kata tersebut sebelumnya, sehingga mereka 
mampu untuk mengenali kata tersebut dengan 
melihatnya saja).

Guru pada umumya tertarik pada dua hal:
•	 Akurasi/ketepatan, anak mampu membaca 

kata dengan cara men-dekode (diukur dengan 
mengkalkulasi prosentasi kata-kata yang dibaca 
anak dengan tepat)

•	 Kecepatan atau kelancaran/kefasihan, 
anak-anak mampu membaca kata dengan 
mendekode (diukur dengan mengkalkulasi 
jumlah kata yang dibaca anak dengan tepat 
dalam 1 menit).

CATATAN: Dalam unit kefasihan/kelancaran, kita 
akan melihat bahwa kecepatan atau kelancaran, 
di mana anak mampu membaca, secara langsung 
berhubungan dengan kemampuan mereka untuk 
memahami teks yang mereka sedang baca.  Anak-
anak yang membaca kata-kata sangat lambat 
memiliki kesulitan mengerti apa yang sedang 
mereka baca.

•	 Lagu/Nyanian-Nyanyian yang Mendukung 
Literasi (misalnya, lagu-lagu alfabet, Bagan 
dengan gambar binatang yang diberi label, 
bagan berwarna dengan nama-nama warna, 
dll.).

•	 Dinding-Dinding Kata (misalnya, pajangan 
dinding sight words, pajangan dinding kata-
kata yang berirama, pajangan kata-kata yang 
diletakan di bawah huruf yang mengawali kata-
kata tersebut, dsb.).

•	 Pajangan Hasil Kerja Siswa (misalnya, cerita-
cerita yang ditulis dan diilustrasikan oleh siswa, 
gambar-gambar yang diberi label, tulisan nama 
mereka sendiri, dsb.).

•	 Tulisan yang Fungsional untuk Komunikasi 
Kelas (misalnya, lembar daftar hadir siswa, 
pesan pagi, peraturan dan arahan tertulis, 
jadwal, dll.).

•	 Tulisan yang Dihasilkan oleh Guru dan 
Siswa bersama-sama (misalnya, siswa 
menceritakan ulang sebuah cerita yang ditulis 
oleh guru, dan mungkin diilustrasikan oleh 
anak, respon siswa terhadap pertanyaan guru 
yang ditulis oleh guru dan dibawa kembali pada 
hari berikutnya, atau hari lainnya di minggu 
itu, untuk dibacakan ulang).

MENILAI KETERAMPILAN MEMBACA KATA  
(10 MENIT)

Perkuliahan dan diskusi
Seperti halnya dengan sebagian besar keterampilan 
membaca awal, mengases kemampuan pembaca 
pemula untuk membaca kata biasanya dilakukan 
dalam wawancara satu-satu dengan anak. Dua 
sarana dasar dari mengases keterampilan membaca 
kata dirangkum pada SLIDE 46 dan 47.

SLIDE 46 – Menilai kemampuan anak untuk 
membaca kata-kata dalam mendekode 

Anak-akan diberikan satu daftar kata-kata yang 
tanpa makna atau kata-kata yang dibuat (kata-kata 
yang mengikuti pola-poka huruf dalam bahasa 
Indonesia, tapi sebenarnya tidak terdapat dalam 
bahasa Indonesia).  satu-satunya cara untuk 
membaca kata-kata tersebut ialah dengan jalan 
mendekode, dengan mengasosiasikan huruf-huruf 
dengan bunyi-bunyi.  (Jika kata-kata riil yang 

Hasil-Hasil, Studi Nasional Tahun 2013 
tentang Keterampilan Membaca Kelas Awal 
SD di Indonesia (EGRA) (RTI, 2016)  

Anak-anak umumnya cukup baik dalam membaca 
dengan pendekodekan phonic pada akhir kelas 2 
SD.

 % akurasi = 
Jumlah keseluruhan kata tak 

bermakna atau yang dibuat yang anak 
usahakan baca 

 jumlah keseluruhan kata tak 
bermakna atau yang dibuat yang 

dibaca secara tepat
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SLIDE 47 – Menilai kemampuan anak membaca 
kata dengan sekali pandang

Anak-anak diberikan satu daftar kata-kata umum 
atau yang frekuensi kemunculannya tinggi (kata-
kata yang sering muncul dalam teks-teks kelas 1 
dan 2 SD) dan diminta untuk membacanya,

Para guru pada umumnya tertarik pada dua hal ini:
•	 Akurasi/ketepatan, anak-anak mampu 

membaca kata dengan sekali pandang (diukur 
dengan mengkalkulasi prosentasi kata-kata 
yang anak baca secara akurat/tepat).

	

	

•	 Kecepatan atau kelancaran/kefasihan, 
anak-anak mampu membaca kata-kata dengan 
cara mendekode (diukur dengan mengkalkulasi 
jumlah kata sekali pandang yang dibaca akan 
secara tepat dalam 1 menit). 

REFLEKSI DAN RINGKASAN (10 - 15 MENIT)

Kegiatan 1: Menulis bebas – 7 menit

Satu catatan untuk mengevaluasi apa yang 
telah dipelajari mahasiswa calon guru dari satu 
perkuliahan ialah meminta mereka menulis bebas 
selama tiga menit tentang mengajarkan anak-anak 
untuk menulis kata (lihat kotak kata).

Menulis bebas berfungsi untuk membuat ide-
ide dalam benak siswa untuk ditulis pada kertas.  
Sewaktu mereka mulai menulis, ide-ide mungkin 

tidak begitu mendalam.  Tetapi semakin lama 
mereka menulis (bahkan untuk satu periode 
waktu, mereka hanya menulis “mengajarkan anak-
anak untuk membaca kata” berulang ulang kali, 
semakin kaya ide-ide mereka jadnya.

SLIDE 48  Menulis, diikuti dengan berbagi/share 
dengan seorang teman dan dalam kelompok besar

Setelah para mahasiswa calon guru telah menulis 
selama tiga menit, minta mereka
•	 Berbagi dengan pasangan – dengan seorang 

teman dan berbagi beberapa pemikiran atau ide 
yang ditulis di kertas (5 menit)

•	 Diikuti dengan berbagi dalam kelompok 
besar di mana mahasiswa calon guru diundang 
untuk berbagi/share beberapa ide yang 
muncul, baik ide yang merek tulis maupun ide 
yang ditulis pasangan mereka (5 menit)

Jika waktu mengijinkan, Anda mungkin perlu 
mengakhiri perkuliahan ini dengan mereviu poin-
poin ringkasan pada SLIDE 49 dan 50 tentang 
mengajarkan anak-anak membaca kata:

SLIDE 49  
Mengajarkan Bunyi-Bunyi Huruf Secara 
Eksplisit
•	 Ajarkan hubungan huruf-bunyi secara eksplisit 

dan dalam isolasi.  Kebanyakan siswa tidak 
akan belajar hubungan antara huruf-huruf dan 
bunyi-bunyi sendiri (dengan mekauan atau 
kesadaran sendiri).

Anak-anak pada umumnya jauh lebih cepat dalam 
membaca kata-kata dengan melihat (by sight) 
daripada mendekode phonic.  Hal ini diharapkan, 
karena butuh waktu lebih lama untuk membaca 
kata-kata jika Anda harus mengasosiasikan 
bunyi-bunyi dengan huruf-huruf individu dan 
kemudian menggabung bunyi-bunyi tersebut 
untuk membaca kata.

Prinsip-prinsip dasar menulis bebas
•	 Siswa diberi topik (dalam hal ini, 

mengajarkan anak-anak membaca kata).
•	 Setelah diberi aba-aba, mereka mulai menulis 

selama tiga menit dengan topik ini. Mereka 
tidak boleh berhenti menulis, mereka juga 
tidak boleh mengangkat pena mereka dari 
kertas selama dua menit.

•	 Jika mereka tidak dapat memikirkan apa pun 
untuk ditulis, mereka dapat menulis kalimat 
“mengajar anak-anak untuk membaca kata-
kata” berulang-ulang sampai ide baru muncul 
di kepala mereka.

Akhiri dengan menunjukkan bahwa ‘menulis 
bebas’ adalah satu strategi yang dapat mereka 
gunakan di sekolah dasar dengan siswa SD kelas 
atas - baik sebelum mereka memulai topik baru, 
sehingga siswa dapat memunculkan segala 
sesuatu yang sudah mereka ketahui tentang hal/
topik itu - atau di akhir dari suatu topik atau 
pelajaran, untuk mencari tahu apa yang telah 
siswa pelajari dan ingat.

 Jumlah keseluruhan  kata sekali 
pandang  yang coba dibacakan oleh 

anak

% akurasi = 

jumlah keseluruhan kata sekali 
pandang yang dibaca dengan tepat
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Urutan Pengajaran
•	 Ajarkan huruf-huruf dan hubungan huruf-

bunyi secara strategis atau sistematis, diawali 
dengan huruf-huruf yang muncul paling sering 
dalam kata-kata yang diketahui dan digunakan 
anak-anak. 

•	 Berganti-ganti konsonan dan vokal pada 
awalnya, sehingga anak-anak beralih pada 
membaca kata dengan cepat.

•	 Jangan memperkenalkan huruf-huruf yang 
berbunyi atau bentuknya serupa dalam minggu 
yang sama.

SLIDE 50  
Atur Kecepatan Belajar dengan Tepat
•	 Perkenalkan hubungan huruf-bunyi dalam 

suatu kecepatan yang wajar (2 hingga 4 
hubungan huruf-bunyi dalam satu minggu di 
TK dan kelas 1 SD).

Berikan Latihan Harian Membaca Kata
•	 Sediakan kesempatan untuk anak-anak berlatih 

hubungan huruf-bunyi dalam pelajaran-
pelakaran sehari-hari (menyanyikan lagu 
alfabet banyak kali dalam satu hari itu dan 
tunjukkan ke huruf-huruf sewaktu anak-anak 
menyanyikan lagu tersebut, minta mereka 
menunjukkan atau menemukan huruf-huruf 
dalam buku besar yang sedang dibacakan 
kepada mereka atau dalam lingkungan tulisan 
di dalam ruangan).

•	 Biarkan anak-anak, tiap harinya, berlatih 
menggunakan apa yang mereka ketahui 
tentang hubungan huruf-bunyi untuk 
membaca kata-kata (kata-kata yang berisi 
huruf-bunyi baru untuk minggu itu, juga kata-
kata yang berisi huruf-bunyi yang diajarkan 
dalam minggu-minggu sebelumnya), termasuk 
teks-teks yang dapat didekode.

TUGAS RUMAH 

Menyelesaikan dan mempresentasikan teks 
mereka yang dapat didekode
Jika Anda memilih untuk meminta kelompok-
kelompok mulai mengembangkan satu teks 
yang dapat didekode sebagai bagian dari sesi 
mengajarkan membaca dengan cara mendekode 
phonic, ingatkan mahasiswa calon guru bahwa 
mereka harus menyelesaikan teks mereka 
yang dapat didekode (atau satu buku besar 
dengan teks yang dapat didekode) untuk 
pertemuan kelas selanjutnya dan bersiap untuk 
mempresentasikannya.
•	 Lalu, sampaikan bahwa mereka harus 

menyelesaikannya untuk pertemuan 
kelas berikutnya dan bersiap untuk 
mempresentasikannya.  Mereka dapat 
mengubah teks mereka yang dapat didekode 
menjadi satu buku besar jika mereka inginkan, 
tetapi tidak diwajibkan.

CATATAN: jika mahasiswa calon guru mengalami 
kesulitan dalam memahami apa itu teks yang 
dapat didekode atau bagaimana membuatnya, 
mereka dapat mengunjungi/konsultasi situs di 
mana terdapat 25 contoh teks yang dapat didekode, 
dalam Bahasa Inggris, yang dapat mereka download 
dengan gratis.  Jika mahasiswa calon guru tarik ke 
bawah (pada site tersebut), mereka dapat melihat 
proses yang digunakan para guru untuk menulis/
mempublikasikan teks-teks ini. http://www.
auburn.edu/academic/education/reading_genie/
teacherbooks.html.
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FOTOKOPI- FOTOKOPI

CATATAN:  Ada 4 foto dalam lambaran-lembaran berikut.  Buat copy/salinan yang cukup sehingga tiap 
kelompok yang terdiri atas 4 orang menerima 1 dari foto-foto ini, akan ada lebih dari 1 kelompok yang 
bekerja untuk satu foto.
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RINGKASAN PENELITIAN    
     
APA ITU MEMBACA KATA?
Sebelum anak-anak dapat membaca kata-kata, 
mereka perlu mengembangkan keterampilan 
prasyarat kunci terkait dengan bahasa oral (atau 
lisan) dan bahasa tulisan.

Keterampilan bahasa lisan yang anak-anak perlu 
kembangkan sebelum mereka dapat membaca 
kata:
•	 Suatu kesadaran akan konsep kata dan dapat 

menghitung dan mengisolasi kata-kata 
dalam satu kalimat.

•	 Suatu kesadaran akan konsep suku kata 
dan kemampuan untuk mensegmen/
memecahkan kata ke dalam suku-suku 
kata (menghitung jumlah suku kata dalam satu 
kata, mengidentifikasi semua suku kata dalam 
satu kata).

•	 Suatu kesadaran akan konsep fonem (bunyi-
bunyi huruf individu) dan suatu kemampuan 
untuk mengidentifikas bunyi-bunyi huruf 
individu dalam satu kata atau suku kata.

Anak-anak juga perlu mengembangkan 
keterampilan dasar bahasa tulisan, termasuk 
prinsip-prinsip alfabet, sebelum mereka dapat 
membaca kata-kata:
•	 Suatu kesadaran akan konsep dasar tulisan 

(kata-kata direpresentasikan oleh huruf-
huruf, kita memberikan jarak antar kata, kita 
membaca dari kiri ke kanan, dsb.).

•	 Suatu kemampuan untuk mengenal bentuk-
bentuk huruf juga nama-nama huruf.

•	 Suatu kemampuan untuk mengidentifikasi 
bunyi-bunyi yang dibuat huruf-huruf yang 
berbeda (korenspondensi huruf-bunyi).

Membaca kata membutuhkan anak-anak untuk 
menggunakan pengetahuan mereka tentang 
bahasa lisan dan tertulis untuk “membongkah” 
kelompok-kelompok huruf dalam kata, 
mengidentifikasi bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh 
bongkahan/potongan huruf-huruf tersebut, dan 
kemudian menggabungkan bunyi-bunyi tersebut 
untuk menghasilkan kata. Proses ini disebut 
mendekode.  Anak-anak perlu mengembangkan 
kemampuan untuk melakukan hal ini dengan 

Sekilas

Anak-anak yang telah mengembangkan 
keterampilan membaca mereka 
• Memahami bahwa kata-kata terdiri dari 

huruf-huruf.
• Dapat mengasosiasikan suatu karakter 

alfabet (yaitu, huruf) dengan fonem atau 
bunyi yang sesuai.

• Dapat mengidentifikasi satu kata 
berdasarkan urutan korespondensi 
huruf-bunyi (misalnya, bahwa “mat” 
terdiri dari tiga korespondensi huruf / m 
/ / a / / t /).

• Dapat menggabungkan korespondensi 
huruf-bunyi untuk mengidentifikasi 
kata-kata yang dapat didekode.

• Dapat mengidentifikasi dan 
memanipulasi korespondensi huruf-
bunyi dalam kata.

• Dapat membaca non-kata atau kata-kata 
yang diciptakan yang mengikuti pola 
ejaan bahasa dengan kecepatan yang 
wajar (misalnya, “tup” dalam bahasa 
Inggris).

cepat. Mereka juga perlu membangun kapasitas 
mereka untuk mengenali kata-kata umum 
(termasuk kata-kata dengan frekuensi kemunculan 
tinggi) dengan cepat atau otomatis.

FASE-FASE MEMBACA KATA

Sewaktu anak-anak mulai mengeksplor tulisan, 
mereka pada umumnya bergerak melalui lima fase 
membaca kata (Ehri & McCormick, 1998).
1. Fase Pra-Alfabet - Anak-anak pada tahap 

ini memiliki sedikit pengetahuan atau tidak 
memiliki pengetahuan sama sekali tentang 
sistem alfabet.  Mereka membaca kata-kata 
dengan sekali pandang dari ingatan dan 
menebak menggunakan petunjuk-petunjuk 
kotekstual atau visual (misalnya, anak-anak 
melihat sebuah gambar seekor gorilla dan 
membaca kata tersebut sebagai kera).  Atau 
contoh lain, anak-anak dapat membaca kata 
“stop” sewaktu kata tersebut ada pada sebuah 
tanda stop, tetapi tidak dapat membaca kata 
“stop” sewaktu kata tersebut tidak pada tanda 
stop merah.  
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Mereka memiliki pengetahuan yang terbatas akan 
huruf-huruf dan tidak memahami bahwa huruf-
huruf berkorespondensi dengan bunyi-bunyi.  
Karena siswa tidak mampu mengenal fitur-fitur 
dari huruf-huruf dalam kata, mereka berfokus 
pasa bentuk atau panjang kata tersebut.  Sebagai 
contoh, melihat gambar seorang ibu dan membaca 
“ibu” dan buka ”mama” karena kata yang terdapat 
gambar tersebut lebih panjang.

2. Fase Sebagian Alfabet - Anak-anak pada 
tahap ini menggunakan petunjuk sebagian 
alfabet dan stategi menebak untuk membaca 
karena mereka tidak memiliki suatu 
pengetahuan yang penuh mengenai kode 
alfabet, terutama huruf-huruf vokal.  Mereka 
akan mengenali beberapa huruf dalam kata, 
lalu kemudian menggunakan petunjuk 
kontekstual (visual) untuk menebak kata 
tersebut (contohnya, melihat pada gambar 
ilustrasi, dan huruf pertama dalam dari kata 
tersebut, untuk mengidentifikasi bahwa 
kata tersebut ialah gorilla dan bukan kera).  
Atau mereka akan mengidentifikasi huruf/

Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan antara keterampilan-keterampilan bahasa lisan dan 
tulIsan, dan bagaimana pembaca pemula perlu untuk mengembangkan dan menggunakan kedua set 
keterampilan ini untuk membaca kata.

Dari: Kim, 2016. Landscape Report on Early Grade Literacy: First Draft.

bunyi awal dan akhir dan menebak satu kata 
berdasarkan huruf/bunyi tersebut (contohnya, 
membaca top untuk kata tip).  Mereka akan 
mengenali bunyi-bunyi huruf yang berdiri 
sendiri, tetapi bukan kelompok huruf (cha atau 
th dalam bahasa Inggris), karena mereka tidak 
mengetahui bahwa dua huruf dapat bergabung 
untuk menghasilkan satu bunyi tunggal.

3. Fase Alfabet Penuh - Anak-anak pada tahap 
ini memiliki pengetahuan tentang hubungan 
antara huruf dan bunyi.  Mereka membaca 
kata dengan mendekode huruf-huruf (awalnya 
secara lambat, lalu kemudian meningkat 
kecepatannya setelah mereka banyak berlatih), 
dan mampu melihat dan menggunakan 
pola-pula dalam kata untuk mempercepat 
pendekodean.

4. Fase Alfabet Terkonsolidasi - Anak-anak 
pada tahap ini dapat mendekode kata-kata 
dengan lebih cepat dengan cara “membongkah” 
huruf-huruf, yaitu mengenali bongkah-
bongkah huruf dalam kata (misalnya, dalam 
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kata atau imbuhan – dan bunyi-bunyi yang 
dihasilkan kelompok-kelompok ini buat.  Lihat 
gambar 2 di bawah ini.  Siswa yang memiliki 
kesulitan membaca sering mempelajari 
kelompok multi-kata yang lebih sedikit dan 
memproses labih banyak kata-kata pada 
tingkat huruf tunggal.

 Anak-anak yang hanya dapat menggunakan 
strategi ini untuk membaca kata berada pada 
fase alfabet sebagian atau fase alfabet penuh.  

2. Mengidentifikasi dan membunyikan 
kelompok atau bongkahan huruf dalam 
kata, termasuk suku kata dan imbuhan.   
Dalam bahasa Indonesia, contohnya, sewaktu 
dihadapkan dengan kata “sol”, mereka 
mengenal huruf awal “s” dan kelompok kata 
“ol”.  Mereka mengetahui bunyi yang dihasilkan 
olehnya dan membaca kata tersebut (/s/ /ol/). 
Anak-anak yang menggunakan strategi ini 
untuk membaca kata berada paling tidak pada 
tahap alfabet terkonsolidasi.

3. Membaca dengan analogi - Mereka tahu 
bahwa kata yang mereka coba untuk baca 
sama seperti satu kata yang mereka tahu 
membacakannya (contohnya, mereka melihat 
kata wol dan tahu bahwa kata tersebut mirip 
kata sol, hanya saja huruf awalnya adalah w dan 
bukan s) dan mereka membaca kata itu dengan 
membuat perubahan yang tepat.
Anak-anak yang menggunakan strategi ini 
untuk membaca kata berada pada tahap 
alfabet terkonsolidasi atau tahap otomatis.

4. Memprediksi kata dengan melihat 
petunjuk kontekstual – Sewaktu dihadapkan 
dengan satu kata yang mereka tidak tahu 
membacanya, anak-anak akan mencari 
petunjuk-petunjuk dalam gambar atau pada 
konteks.  Contohnya, jika anak-anak melihat 
kalimat: Sam sedang menarik t____ merah  dan 
anak-anak tidak dapat membaca kata terakhir 
yang diawali dengan huruf w, mereka akan 
melihat gambar atau mencari satu kata yang 
diawali dengan huruf w yang masuk akal.  

 Ini bukanlah suatu strategi yang sangat efektif.   
Strategi ini digunakan oleh anak-anak pada 

bahasa Inggris, dengan cepat mengenali ing 
dan tion dalam kata, dan bukan huruf-huruf 
infividu).  Mereka juga mengenali jumlah 
kata-kata yang semakin banyak yang dikenali 
dengan sekali pandang.  Mereka dapat 
menggunakan kemampuan mereka untuk 
mendekode kata-kata yang tak ada makna.

5. Fase Otomatis -  Anak-anak pada fase ini 
mampu untuk mengidentifikasi sebagian besar 
kata dalam tulisan.  Membaca menjadi sesuatu 
uang tanpa usaha keras, lancar, dan otomatis.  
Anak-anak telah mengembangkan sekumpulan 
strategi untuk memecahkan suatu kata yang 
asing/belum pernah dijumpai; perhatian penuh 
mereka ialah pada makna teks.

CARA-CARA YANG BERBEDA DARI 
MEMBACA KATA

Anak-anak dapat menggunakan satu dari lima 
strategi yang berbeda sewaktu diperhadapkan 
dengan sebuah kata untuk dibaca, dan mereka 
perlu belajar kelima strategi tersebut:

1. Membunyikan/mengucapkan semua 
huruf yang terdapat dalam kata – mereka 
dapat mengidentifikasi bunyi yang dibuat 
oleh setiap huruf.  Contoh dalam bahasa 
Indonesia, sewaktu dihadapkan dengan 
kata “sol”, mereka dapat membunyikan tiap 
huruf (/s/ /o/ /l/), lalu menggabungkan atau 
merekatkan semua bunyi untuk menghasilkan 
satu bunyi kata tunggal /sol/.  Anak-anak 
pada awalnya membaca demikian dengan 
sangat lambat.  Dengan berlatih – mereka 
menjadi lebih cepat dalam mengidentifikasi 
bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh huruf-
huruf – atau sewaktu pengetahuan mereka 
akan koresponden huruf-bunyi menjadi lebih 
otomatis – mereka dapat mendecode (atau 
membunyikan/mengucapkan kata-kata) 
dengan lebih cepat.

 Membaca kata dengan cara membunyikan tiap 
huruf dalam kata merupakan suatu pekerjaan 
yang sangat intensif.  Untuk alasan itu, siswa 
perlu mulai mengidentifikasi kelompok-
kelompok huruf dalam kata – termasuk suku 
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tahap alfabet sebagian.  Pembaca yang terampil 
umumnya tidak bergantung pada strategi ini.

5. Pengenalan otomatis: mengenal kata-
kata dengan sekali pandang.  Anak-anak 
mampu membaca kata tanpa menggunakan 
pendekodean atau petunjuk-petunjuk visual.  
Mereka mengenali kata-kata secara instan.  
Anak-anak dengan kesulitan membaca 
memiliki jumlah kata yang terbatas yang dapat 
dikenali secara otomatis.  Sebagai hasilnya, 
mereka menghabiskan banyak waktu dan 
energy mental untuk mendekode kata-kata 
huruf-per-huruf.
Pengenalan kata secara otomatis merupakan 
suatu strategi yang efektif dan yang digunakan 
oleh anak-anak pada fase otomatis.

MENGAPA KETERAMPILAN MEMBACA KATA 
PENTING? 

Perbedaan utama antara pembaca yang 
baik dan pembaca yang lemah di sekolah 
dasar kelas awal ialah kemampuan untuk 
menggunakan koresponden huruf-bunyi 
untuk mengidentifikasi kata kata (Juel, 1991).  
Pemahaman bahwa ada suatu hubungan 
yang langsung dan dapat diprediksi antara 
huruf dan bunyi memampukan seorang anak 
mengetahui cara pengucapan dari suatu kata yang 
tidak diketahui dan mengasosiasikannya dengan 
satu kata lisan/yang diucapkan.  Pengetahuan 
huruf-bunyi merupakan prasyarat untuk 
pengidentifikasian kata yang efektif.

Anak-anak perlu mengembangkan pengetahuan 
koresponden huruf-bunyi dan menggunakan 
pengetahuan ini untuk membaca dan mengeja 
kata.  Anak-anak perlu mampu mengidentifikasi 
huruf-bunyi, menggabungkan bunyi-bunyi untuk 
mendekode atau membaca kata, atau memecah 
kata ke dalam bunyi-bunyi individu untuk mempu 
menulis kata-kata dengan benar.

Korelasi antara pengajaran eksplisit mengenai 
korespondensi huruf-bunyi dan membaca 
kata - Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak 
yang secara eksplisit diajarkan korespondensi 
huruf-bunyi, belajar membaca kata lebih cepat dan 
lebih baik daripada siswa yang tidak menerima 
pengejaran tersebut (National Reading Panel, 
hal.2-92).  Dampak terbesar ketika korespondensi 
huruf-bunyi diajarkan awal (di TK atau kelas 1 
SD), sebelum anak-anak belajar membaca secara 
mandiri (Ibid, 2-93).  Mengajarkan korespondensi 
huruf-bunyi di TK dan kelas 1 SD sangat 
bermanfaat, terutama untuk anak-anak yang 
berisiko mengalami kesulitan membaca.

Korelasi antara pengajaran eksplisit mengenai 
koresponen huruf-bunyi dan pemahaman  
Ada korelasi antara pengajaran eksplisit dan 
sistematis mengenai korespondensi huruf-bunyi 
dan pemahaman membaca: anak-anak yang 
mendapatkan manfaat dari pengajaran tersebut 
memiliki pemahaman membaca yang lebih baik 
daripada anak-anak tidak mendapatkan pengajaran 
demikian (National Reading Panel, 2-94).

Korelasi antara pengajaran eksplisit mengenai 
korespondensi huruf-bunyi dan pengejaan
Ada korelasi antara pengajaran eksplisit 
korespondensi huruf-bunyi dan ejaan anak-anak 
TK dan kelas 1 SD.  Anak-anak pada tingkat kelas 
tersebut yang mendapatkan manfaat dari program 
pengajaran eksplisit mengenai korespondensi 
huruf-bunyi memiliki keterampilan mengeja yang 
lebih baik dari anak-anak yang tidak menerima 
pengajaran tersebut (National Reading Panel, 
2-94).
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Urutan Frekuensi Frekuensi 2

1 A = 20%
2 N = 9.3%
3 E = 8.3%
4 I = 8%
5 T = 5.6%
6 K = 5.1%
7 D = 5%
8 R = 4.6%
9 U = 4.6%
10 M = 4.2%
11 S = 4.2%
12 G = 3.7%
13 L = 3.3%
14 H = 2.7%
15 B = 2.6%
16 P = 2.6%
17 Y = 1.9%
18 0 = 1.3%
19 J = 0.9%
20 C = 0.8%
21 W = 0.5%
22 F = 0.2%
23 V = 0.2%
24 Z= 0.04%
25 X = 0.03%
26 Q = 0.01%
27 É = 0.01%

SEBERAPA BAIK SISWA-SISWI INDONESIA 
MAMPU MENGGUNAKAN PENGETAHUAN 
MEREKA TENTANG KORESPONDENSI 
HURUF-BUNYI UNTUK MEMBACA KATA-KATA 
YANG TIDAK DIKENALI? 

Sebuah Studi Nasional Membaca pada Kelas Awal 
SD yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2014  
(RTI, 2016) menunjukkan bahwa pada akhir kelas 
2, siswa bisa menggunakan pengetahuan mereka 
tentang asosiasi huruf-bunyi untuk membaca, 
rata-rata 30 kata yang tidak memiliki arti atau 
yang dibuat per menit.  Mereka secara benar 
mendekode 77% dari kata-kata yang mereka 
coba untuk dekode.  Namun, 8% dari siswa yang 
dites tidak dapat membaca kata-kata yang dibuat 

atau yang tidak memiliki arti, ini menunjukkan 
bahwa mereka tidak tahu bagaimana menerapkan 
pengetahuan mereka tentang asosiasi huruf-
bunyi untuk membaca kata-kata asing/yang 
tidak diketahui.  Test yang sama menunjukkan 
bahwa siswa mengetahui bunyi-bunyi yang dibuat 
oleh huruf-huruf – 99% dari para siswa mampu 
mengidentifikasi bunyi-bunyi dari setidaknya 
beberapa huruf.  Nampak bahwa meskipun siswa 
mengetahui bunyi yang dibuat huruf, mereka tidak 
tahu bagaimana menggunakan pengetahuan ini 
untuk membaca kata-kata asing atau yang tidak 
dikenali.

BAGAIMANA GURU DAPAT MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN ANAK MEMBACA KATA?

Fokus dari pengejaran membaca kata pada kelas 
awal SD ialah membuat anak-anak bergerak 
melalui fase-fase membaca kata – dari fase pra-
alfabet dan alfabet sebagian menuju alfabet penuh 
dan fase konsolidasi.

MEMBUAT ANAK BERGERAK DARI FASE 
PRA-ALFABET DAN ALFABET SEBAGIAN 
MENUJU FASE ALFABET PENUH

Untuk membaca kata, anak-anak harus 
membangun pengetahuan tentang hubungan 
antara huruf dan bunyi setiap yang dibuat tiap 
huruf.  Setelah siswa menguasai bunyi-bunyi 
huruf dasar, mereka dapat diajarkan bagaimana 
mengidentifikasi huruf-huruf dalam kata-kata, 
asosiasi bunyi-bunyi dengan setiap huruf dan 
menggabungkan bunyi-bunyi huruf tersebut untuk 
membaca kata-kata sederhana. Ini adalah langkah 
pertama untuk cara yang paling efektif untuk 
melakukannya ialah melalui pengajaran 
phonic yang eksplisit dan sistematis. 

Phonic ialah pengajaran korespondensi huruf-
bunyi dan penggunaan korespondensi ini untuk 
membaca dan mengeja kata-kata (Harris & 
Hodges, 1995).  Pengajaran phonic dilakukan di SD 
kelas awal, dengan pembaca awal, dan untuk anak-
anak yang mengalami kesulitan belajar membaca.

Fokus utama dari pengajaran phonic yang sistemik 
adalah mengajarkan anak-anak untuk menerapkan 
pengetahuan mereka mengenai korespondensi 
huruf-bunyi untuk membaca kata-kata baru.  
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Untuk tujuan itu, siswa perlu diperkenalkan 
dengan hubungan huruf-bunyi sesuai dengan 
frekuensi kemunculan huruf dalam bahasa: 
huruf yang paling sering muncul (dan bunyi yang 
dibuat oleh huruf-huruf ini) diajarkan pertama. 
Huruf-huruf yang muncul jarang diajarkan paling 
terakhir. (Lihat frekuensi huruf dalam Bahasa 
Indonesia pada tabel di sebelah kanan.) Untuk 
Bahasa Indonesia, misalnya, enam huruf pertama 
yang diajarkan ialah A, N, E, I, T, K.

Pengajaran huruf-bunyi sesuai dengan frekuensi 
kemunculannya memungkinkan anak-anak untuk 
mulai membaca kata-kata secepat mungkin: segera 
setelah mereka belajar beberapa huruf yang paling 
umum dan bunyi yang dihasilkan huruf-huruf 
ini, mereka dapat mulai membaca kata-kata yang 
hanya berisi huruf-huruf ini.  Anak-anak juga 
bertransisi dengan cepat ke membaca kalimat yang 
terdiri dari kata-kata yang berisi huruf-huruf yang 
telah mereka pelajari (Lihat bagian mengenai teks 
yang dapat didekode di bawah).

Tujuan dari pengajaran phonic yang sistematis 
dan eksplisit adalah untuk membantu anak-
anak memperoleh pengetahuan kombinasi 
huruf-bunyi dan menggunakan pengetahuan 
ini untuk mendekode kata-kata baru dan untuk 
mengenali kata-kata yang tidak asing secara akurat 
dan otomatis.  Mengetahui bagaimana huruf 
sesuai dengan bunyi atau fonem sangat penting 
untuk memungkinkan pembaca pemula untuk 
membunyikan huruf-huruf dan menggabung 
huruf-huruf tersebut untuk membentuk kata-
kata dikenali.  Mengetahui hubungan huruf-
bunyi memberikan kontribusi besar terhadap 
kemampuan anak untuk membaca kata-kata dalam 
isolasi atau dalam teks yang terhubung.

PERANAN TEKS YANG DAPAT DIDEKODE 
Teks yang dapat didekode adalah teks sederhana 
yang berisi cerita (dan materi/bahan lainnya) 
yang menggunakan hubungan bunyi-huruf yang 
sedang atau telah dipelajari oleh siswa.  Sebagian 
besar kata-kata yang digunakan adalah, baik: 
1) kata-kata yang frekuensi kemunculannya 
tinggi yang telah anak-anak dipelajari untuk 
diidentifikasi, dengan sekali pandang atau 2) 
kata-kata yang mengandung kombinasi huruf-
bunyi yang telah dipelajari anak-anak.  Teks yang 
dapat didekode memungkinkan siswa untuk 
berlatih menggunakan korespondensi huruf-
bunyi atau pengetahuan mereka tentang kata-kata 
frekuensi tinggi untuk membaca kata dan kalimat, 
serta memberikan pada para siswa pengalaman 
sukses membaca kalimat dan cerita sederhana.  
Teks demikian memberikan pembaca pemula 
kesempatan untuk melatih semua yang sedang 
mereka pelajari mengenai pendekodean dan kata 
yang dikenali dengan sekali pandang.

Otomatisasi - Adalah penting bahwa anak-anak 
dapat mangasosiasikan huruf dan bunyi dengan 
cepat. Semakin cepat mereka dapat melakukannya, 
semakin cepat mereka akan dapat membunyikan 
semua huruf dalam satu kata dan kemudian 
menggabungkan bunyi-bunyi tersebut untuk 
menghasilkan kata itu.  Untuk alasan itu, satu 
bagian penting dari pengajaran phonic di TK 
dan kelas 1 SD adalah bermain game/permainan, 
menggunakan kartu flash atau kegiatan lainnya 
untuk meningkatkan kecepatan untuk siswa dapat 
mengidentifikasi bunyi-bunyi huruf.

Guru dapat menggunakan kegiatan membaca 
bersama untuk menarik perhatian siswa untuk 

menerapkan keterampilan membaca kata. 
Foto: PRIORITAS USAID.

Penggunaan buku besar membuat anak dapat 
melihat kata dan gambar yang ada di buku. Buku 
besar merupakan alat yang sangat berguna untuk 

memperkenalkan anak pada keterampilanmembaca 
kata. Foto: PRIORITAS USAID.
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Kegiatan membaca bersama, menggunakan buku 
besar, membuat guru dapat mencontohkan cara 
membaca dan mendiskusikan berbagai strategi 
untuk membaca kata. Foto: PRIORITAS USAID

MEMBAWA ANAK-ANAK DARI TAHAP 
ALFABET PENUH KE TAHAP ALFABET 
TERKONSOLIDASI

Beberapa kata lebih sulit bagi anak-anak untuk 
didekode daripada kata-kata yang lain.  Sebuah 
kata mungkin akan lebih sulit untuk didekode jika 
...
•	 …barisi huruf-huruf yang anak belum ketahui 

(belum pernah diajarkan).
•	 …lebih panjant, misalnya berisi lebih banyak 

huruf atau suku kata.
•	 …berisi diagraf (misalnya, slop lebih sulit 

daripada sol…), atau imbuhan.

Mendekode kata-kata demikian huruf-per-huruf 
adalah sulit, terutama untuk kata-kata yang lebih 
panjang, kata-kata yang multi suku kata.  Jika kata-
kata lebih lama, anak-anak perlu menggunakan 
unit yang lebih besar (digraf, gugus konsonan, 
morfem/imbuhan, suku kata, pola huruf) untuk 
mendekode kata.  Ini merupakan suatu strategi 
yang lebih efisien (Bhattacharya & Ehri, 2004; 
Drake & Ehri, 1984).

Untuk alasan tersebut, setelah anak mampu 
mengidentifikasi korespondensi dasar huruf-dan-
bunyi, dan mampu menerapkan pengetahuan 
mereka untuk mendekode kata-kata bersuku 
kata satu, mereka perlu ditunjukkan bagaimana 
mengidentifikasi kelompok huruf dalam kata - dan 
bunyi yang dihasilkan kelompok huruf tersebut 
(Archer et al., 2003).  Ini dapat berupa morfem 
(imbuhan - awalan atau akhiran), atau suku 
kata yang umum.  Sekali lagi, guru perlu secara 
eksplisit mengajar anak-anak bunyi yang dibuat 
oleh kelompok huruf/suku kata/morfem. Mereka 
juga harus mengajar anak-anak untuk mencari 
unsur-unsur ini dalam kata-kata, dan membacanya 
sebagai satu kelompok bunyi tunggal (dan bukan 
bunyi-bunyi huruf individu). Melakukan hal ini 
akan meningkatkan kecepatan siswa mendekode 
kata-kata.

Mengenali pola-pola huruf Anak-anak pada 
tahap ini harus diajarkan untuk mengidentifikasi 
dan mendekode pola-pola kemunculan kembali 
huruf-huruf sebagai satu unit yang berdiri sendiri 
(misalnya, membaca dengan analogi).  Dalam 
bahasa Indonesia misalnya, anak-anak harus 

diberikan pola-pola kata, contohnya, buku-bulu 
dan palu-paku diajarkan untuk mengenali dan 
membaca pola huruf /bu/ dan /pa/ sebagai satu 
kelompok bunyi.

Otomatisasi - Seperti halnya dengan huruf-huruf 
tunggal, guru harus menggunakan permainan/
game, flashcards dan kegiatan lainnya untuk 
meningkatkan kecepatan agar siswa dapat 
mengidentifikasi kelompok-kelompok huruf dalam 
kata-kata dan bunyi-bunyi yang dibuat kelompok-
kelompok huruf itu.

MEMBAWA ANAK-ANAK KE TAHAP 
PENGENALAN OTOMATIS 

Ada beberapa kata yang pembaca kenali secara 
otomatis.  Otak kita tampaknya memproses 
kata-kata ini dengan cara yang sama sewaktu 
kita mengenali wajah yang tidak asing.  Tidak 
perlu untuk mendekode kata-kata tersebut.  Hal 
ini karena mengenali kata-kata dengan melihat 
(sight words) berarti mengetahui seperti kata 
kata tersebut, mengenali utuh seluruh bentuknya 
dan bukan sebagai suatu kolaborasi huruf-huruf 
individu.  (Misalnya kata ‘the’.  Demikian juga, 
seorang anak mungkin dapat mengenali kata 
“Pepsi” di papan reklame, tetapi tidak dapat 
membunyikan huruf-huruf dari kata tersebut).
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Perbedaan antara membaca kata dengan mengenalinya waktu sekali pandang dan membaca 
kata menggunakan pendekodean phonic

Pendekodean Phonic Pengenalan dengan Sekali Pandang

Ketika seorang siswa menggunakan 
pengetahuannya tentang hubunganhuruf-bunyi 
untuk secara akurat membaca sebuah kata. Proses 
ini melibatkan membunyikan dan kemudian 
menggabungkan grafem (huruf-huruf) menjadi 
fonem (bunyi) untuk membentuk kata-kata yang 
dikenali.

Juga disebut belajar “seluruh-kata”, ini 
membutuhkan si pembaca untuk mempelajari 
keseluruhan kata – mengenali secara otomatis 
denganmelihat saja, seperti seseorang 
mengenali suatu gambar atau desain.

Ini juga merupakan satu strategi yang 
digunakan oleh pembaca terampil.

Selain membunyikan kata-kata dengan 
mengasosiasikan bunyi-bunyi dengan huruf atau 
kelompok huruf, siswa perlu mulai mengenali 
kata-kata secara otomatis (yaitu, dengan melihat 
(by sight), tanpa membunyikan setiap huruf atau 
setiap kelompok huruf).  Guru membaca biasanya 
mengajarkan pengenalan kata dengan melihat 
(sight recognition) dari kata-kata “berfrekuensi 
kemunculan tinggi” atau kata-kata umum.  Kata-
kata tersebut seperti of, the, am, dll. yang paling 
sering muncul dalam materi tertulis, juga kata-
kata yang umumnya muncul dalam teks sekolah 
dasar (anak perempuan, anak laki-laki, sekolah, 
dll).  Karena kata-kata tersebut dijumpai lagi dan 
lagi di dalam teks-teks, mata pembaca yang fasih 
menjadi terbiasa dengan bentuk dan penampilan 
kata-kata tersebut dan membacanya dengan cepat 
dan otomatis.

 Para peneliti telah menemukan bahwa anak-anak 
yang dapat mengenali 100 kata berfrekuensi tinggi 
dalam satu bahasa dengan cara melihat saja (sight) 

(lihat tabel di bawah untuk Bahasa Indonesia) 
akan dapat membaca hingga 50% dari hampir 
semua teks.  Untuk alasan itu saja, anak-anak perlu 
untuk mampu mengenali kata-kata umum dengan 
melihat (by sight) guna meningkatkan kelancaran 
membaca mereka.

Otomatisasi - Begitu anak-anak mulai 
berhadapan dengan kata-kata berfrekuensi tinggi 
atau kata-kata umum yang dapat dikenali dengan 
melihat saja dalam teks yang dapat didekode, 
guru seharusnya menggunakan permainan/
game, flashcards dan kegiatan lainnya untuk 
meningkatkan agar siswa mampu mengenali dan 
membaca kata-kata tersebut.

100 Kata yang Paling Sering Muncul dalam Bahasa Indonesia

1- to 10 11 to 20 21 to 30 31 to 40 41 to 50 51 to 60 61 to 70 71 to 80 81 to 90 91 to 100

aku dia kamu pergi semua benar pernah mau termina melakukan

tidak anda tak baik jika pada kembali hari keluar hei

yang kita dari sini oh lagi lihat sesuatu juga oke

kau untuk kami seperti apakah satu datang atau seorang waktu

ini saya ke sudah punya lakukan bahwa banyak bagus ia

itu mereka ya saja jadi mungkin melihat dapat 8terjadi malam

di ada adalah ingin jangan telah siapa kasih begitu saat

dan bisa orang dalam bukan ayo yg tentang sana lain

akan tahu harus sekarang bagaimana hal karena yeah menjadi mati

apa dengan tapi hanya lebih sangat kalian anak mana mengapa

Dari http://www.101languages.net/indonesian/most-common-indonesian-words/ diakses pada 10 Agustus 2015.
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Fokus pengajaran membaca kata, berdasarkan tingkatan kelas

Fase TK Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3

Alfabet penuh (full alphabetic) (korespondensi huruf-bunyi) 

Alfabet terkonsolidasi (consolidated alphabetic) (mendekode 
kelompok huruf dan pola huruf sebagai satu unit tunggal)

Pengenalan otomatis (outomatic recognition)

URUTAN PENGAJARAN 

Meskipun pada umumnya pengajaran dimulai 
dengan mengidentifikasi huruf-huruf yang dibuat 
huruf-huruf tunggal, guru tidak harus menunggu 
sampai semua bunyi-bunyi huruf diperkenalkan 
untuk mulai memperkenalkan kelompok-
kelompok huruf atau pengenalan secara otomatis 
untuk kata-kata umum atau yang berfrekuensi 
tinggi.  Pengenalan kelompok-kelompok huruf 
atau kata-kata umum atau berfrekuensi tinggi 
yang dikenali dengan melihat (sight words) harus 
mengikuti urutan logis dan alami – karena siswa 
menjumpainya dalam teks-teks mereka yang dapat 
didekode, kata-kata dan kelompok-kelompok 
huruf tersebut harus menjadi fokus pengajaran 
yang eksplisit.

Dengan demikian, guru harus mengurutkan 
pengajaran mereka sehingga mereka bergerak dari 
konsep yang lebih mudah untuk dipahami menuju 
konsep-konsep yang lebih sulit untuk dipahami.  
Tabel di bawah menunjukkan pergerakan yang 
logis:

Mudah Sulit

Bunyi-bunyi huruf tunggal Diagraf (dua huruf yang menghasilkan satu bunyi 
tunggal, seperti ph dalam bahasa Inggris)

Membaca konsonal awal suatu kata Membaca konsonan akhir dalam sebuah kata

Mendekode kata pendek bersuku kata satu Mendekode kata-kata panjang bersuku kata lebih 
dari satu

PERINGATAN

PERINGANTAN NOMOR 1: Pengajaran phonic 
adalah bagian penting, tetapi tidak cukup untuk 
program pengajaran membaca kelas awal sekolah 
dasar.

Program pengajaran yang menempatkan terlalu 
banyak penekanan pada pengajaran hubungan 
huruf-bunyi dan tidak cukup penekanan 
pada penggunaan hubungan tersebut untuk 
membaca atau menulis kata, tidaklah efektif 
(National Reading Panel, 2-96).  Anak-anak 
harus menggunakan pengetahuan mereka akan 
hubungan huruf-bunyi setiap hari untuk membaca 
atau menulis kata.

Pengajaran honics bukanlah keseluruhan program 
pengajaran membaca.  Pengajaran honics perlu 
diintegrasikan dengan komponen-komponen 
pengajaran membaca lainnya (membaca mandiri, 
membaca terbimbing, membaca bersama, 
membaca dengan nyaring, menulis mandiri, dll.) 
untuk menciptakan suatu program pengajaran 
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yang seimbang.  Phonic seharusnya tidak menjadi 
komponen yang dominan dalam program 
pengajaran membaca, baik dalam hal jumlah 
waktu yang dialokasikan maupun dalam hal 
signifikansinya.  Penting untuk mengevaluasi 
kompetensi membaca anak dengan menggunakan 
banyak cara - tidak hanya keterampilan phonic 
mereka tetapi juga ketertarikan mereka pada 
buku dan kemampuan mereka untuk memahami 
informasi yang dibacakan kepada mereka.  Dengan 
menekankan semua proses yang berkontribusi 
terhadap pertumbuhan membaca, guru akan 
memiliki kesempatan yang terbaik untuk membuat 
setiap anak menjadi pembaca. (Reading Panel 
Nasional, 2-97).

PERINGATAN NOMOR 2:  harus tertanam 
dalam teks-teks bermakna dan kegiatan-kegiatan 
membaca.

Guru yang menempatkan keterampilan yang 
diperlukan untuk mendekode ke dalam konteks, 
menggunakan teks bermakna untuk tujuan yang 
riil, mendapatkan hasil yang paling efektif (Wray 
& Medwell, 1999).  Guru harus menggunakan 
membaca bersama atau membaca terbimbing 
untuk menarik perhatian siswa terhadap kata-kata 
yang berisi kombinasi-kombinasi huruf-bunyi yang 
ditargetkan dan kelompok atau kata-kata yang 
dikenali dengan sekali pandang, dan menggunakan 
kata-kata tersebut untuk mengajar kombinasi-
kombinasi ini.  Phonic harus diajarkan dalam 
konteks.  Karena itu, teks yang dapat didekode 
memberikan kesempatan pada siswa untuk 
berlatih dan meningkatkan pengetahuan mereka 
tentang korespondensi huruf-bunyi.

PENTINGNYA RUANGAN KELAS YANG KAYA 
AKAN TULISAN DALAM MENTRANSISI ANAK-
ANAK KE MEMBACA

Jika ruang kelas menjadi “lingkungan yang kaya 
akan tulisan” literasi anak mendapat dorongan 
ekstra.  Anak-anak memahami fungsi tulisan 
dengan lebih baik sewaktu melihat grafik di 
dinding, label dan tanda-tanda, lembar aturan, 
kalender, daftar hadir siswa, buku kecil, cerita-
cerita dinding dan mural, tulisan teman sekelas, 
feedback tertulis guru untuk pekerjaan mereka, dll.  
Mereka menjadi paham bahwa tulisan memiliki 
banyak fungsi di dunia kita ini.

Anak-anak yang baru mulai memahami prinsip-
prinsip alfabet melihat huruf dan kata (tulisan) 
di mana-mana.  Misalnya, mereka mungkin 
mengenal satu huruf atau kata di papan reklame, 
di koran atau di karton barang belanjaan.  
Mereka mungkin mengenali kata-kata tertentu 
di lingkungan sekitar mereka dengan sekali 
pandang, misalnya, ‘McDonalds’ atau ‘Pepsi’ atau 
‘Habib Bank Ltd’.  Tulisan di lingkungan sekitar 
mengajarkan pembaca pemula bahwa huruf-huruf 
dan kata-kata yang tertulis digunakan untuk 
berbagai tujuan komunikasi di dunia kita ini.

Mengurutkan Pengajaran – Sekilas
• Mulai mengajar phonics dan pendekodean 

kata-kata ketika siswa mengetahui bunyi 
dari beberapa huruf

• Lanjutkan hingga siswa mengembangkan 
kemampuan untuk mendekode kata-kata 
bersuku kata lebih dari satu dan membaca 
secara automaticity

• Beralih dari mendekode bunyi lepas bunyi 
ke pengenalan otomatis pola huruf dan 
kata-kata

Dengan membuat lingkunganyang kaya akan 
tulisan akan membantu anak belajar membaca. Di 
kelas, guru dapat menuliskan kalimat bermakna, 

misalnya: huruf, angka, nama hari, data, dan 
kegiatan yang akan dilakukan. 

Foto: PRIORITAS USAID.
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Karakteristik lingkungan 
yang kaya akan tulisan

•	 Tulisan atau grafik di dinding mendukung 
literasi (dan bukan sekedar dekoratif).

•	 Terdapat nilai/value yang jelas dan perlu 
untuk menampilkan hasil karya siswa yang 
otentik dalam ruangan kelas.

•	 Guru mersama-sama dengan siswa membuat 
teks, misalnya menuliskan cerita yang seorang 
anak bacakan.

•	 Grafik di dinding dan teks-teks berada pada 
posisi tingkat pandang mata anak, sesuai 
dengan tingkatan membaca mereka, dengan 
menggunakan huruf besar dan huruf kecil 
dengan penuh kehati-hatian, dll.

•	 Ada terdapat buku-buku tingkatan yang sesuai 
pada topik yang diminati untuk dilihat dan 
dibaca anak-anak (dengan bimbingan dan juga 
secara mandiri).

RINGKASAN – PRAKTIK-PRAKTIK BERBASIS HASIL PENELITIAN UNTUK PENINGKATAN 
KETERAMPILAN MEMBACA KATA

• Ajarkan hubungan huruf-bunyi secara eksplisit dan dalam isolasi.  Kebanyakan siswa tidak akan belajar 
hubungan huruf dan bunyi sendiri.

MENETAPKAN URUTAN PENGAJARAN
• Ajarkan hubungan huruf dan hubungan huruf-bunyi secara strategic dan sistematis, yaitu mengikuti 

urutan yang jelas, dimulai dengan huruf-huruf yang muncul paling sering pada kata-kata yang anak-anak 
ketahui dan gunakan.

• Perkenalkan konsonan dan vokal dalam urutan yang memungkinkan anak-anak untuk membaca kata-kata 
dengan cepat.

• Berikan kesempatan berlatih yang mencakup hubungan bunyi-huruf yang baru, serta secara komulatif 
meriview hubungan-hubungan yang telah diajarkan sebelumnya.

• Hindari pengenalan simultan untuk huruf-huruf yang terdengar atau terlihat mirip.
• Perkenalkan bunyi-bunyi konsonan tunggal dan campuran/kelompok konsonan dalam pelajaran yang 

terpisah.
LAJU/KECEPATAN PENGAJARAN
•  Perkenalkan hubungan huruf-bunyi dengan kecepatan yang wajar (2 hingga 4 hubungan huruf-bunyi per 

minggu untuk TK atau kelas 1 SD)
PRAKTIK PENGAJARAN
•	 Beri kesempatan bagi anak-anak untuk berlatih hubungan huruf-bunyi dalam pelajaran sehari-hari 

(menyanyikan lagu/nyanyian alfabet berkali-kali dalam sehari dan menunjuk pada huruf sewaktu anak-
anak menyanyikan lagu tersebut, minta anak menunjukkan atau menemukan huruf dalam buku besar 
yang sedang dibaca kepada mereka atau dalam lingkungan tulisan dalam ruangan)

•	 Beri anak-anak kesempatan lebih awal dan sering untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka yang 
semakin luas mengenai hubungan huruf-bunyi untuk membaca kata-kata yang dieja secara fonetik yang 
artinya diketahui.

Diadaptasi dari: Texas Education Authority, http://www.readingrockets.org/article/alphabetic-principle,  diakses 
pada 22 April 2015)

Dinging kata-kata yang diawali dengan huruf D

Tidak semua ruangan kelas yang memiliki 
buku atau tulisan di dinding merupakan 
ruangan kelas yang kaya akan tulisan.

“Sementara kehadiran artefak pembelajaran literasi 
ini (buku, komputer, poster, teks referensi, papan 
buletin, dan dinding kata) penting, apa yang guru 
dan siswa perbuat dengan artefak-artefak tersebut 
lebihlah penting” (Harmond, et. al., 2009).

Banyak ruangan kelas yang tampaknya kaya akan 
tulisan tetapi sebenarnya tidak.  Ruangan-ruangan 
kelas ini memiliki grafik dan poster di dinding, 
tetapi grafik dan poster tersebut ditempatkan 
pada tingkat pandang mata yang terlalu tinggi 
bagi anak-anak dan sering berisi kata-kata/teks 
yang terlalu rumit untuk didekode oleh pembaca 
pemula.  Agar ruang kelas dapat disebut kaya 
akan tulisan, anak-anak perlu berinteraksi dengan 
tulisan tersebut dalam cara yang berarti.  Perlu 



30

UNIT 5

5.

untuk memenuhi tujuan anak-anak, dan anak-anak 
perlu menggunakan tulisan-tulisan tersebut untuk 
mendapatkan informasi, misalnya bagan tugas 
harian atau jadwal.

BAGAIMANA MENILAI KETERAMPILAN 
MEMBACA KATA?

MENILAI KETERAMPILAN MENDEKODE 
ANAK – yaitu kemampuan mereka 
membaca kata-kata secara tepat dengan cara 
mengasosiasikan bunyi-bunyi dengan huruf

Untuk menilai apakah siswa benar dapat 
mengasosiasikan bunyi-bunyi dengan huruf dan 
kelompok huruf, berikan daftar 100 non-kata (lihat 
bagan di kanan) pada anak dan minta mereka 
untuk membaca sebanyak mungkin kata yang 
mereka dapat baca dalam satu menit.  Catat jumlah 
kata yang dengan tepat didekode, serta jumlah kata 
yang berusaha dibaca dalam satu menit.

Untuk mengkalkulasi akurasi dari keterampilan 
mendekode anak, hutung persentase kata yang 
dibaca dengan tepat dengan menggunakan formula 
berikut ini.

Untuk mengkalkulasi kelancaran mereka 
mendekode, hitung jumlah kata yang dengan 
tepat dibaca dalam satu menit (jumlah kata yang 
tepat per menit).

MENILAI PENGENALAN ANAK TERHADAP 
KATA-KATA DENGAN SEKALI PANDANG 
(kata-kata berfrekuensi kemunculan yang tinggi 
atau kata-kata umum yang anak-anak harus 
mampu mengenalinya dengan sekali pandang – 
dan bukan dengan cara mendekode (decoding).)

Anak-anak diberikan daftar 100 kata-kata umum 
dan yang frekuensi kemunculannya tinggi (lihat 
tabel, bagian C.3).  Minta mereka untuk membaca 
sebanyak mungkin kata yang mereka dapat baca 
dalam satu menit.  Catat jumlah kata yang dengan 
benar dibaca, serta jumlah kata yang mereka 
berusaha untuk membacanya dalam satu menit.

Untuk mengkalkulasi akurasi keterampilan 
membaca kata dengan sekali pandang, hutung 
persentase kata yang dengan tepat dibaca dengan 
menggunakan formula berikut ini:

Untuk mengkalkulasi kelancaran membaca 
kata dengan sekali pandang, hutung jumlah 
kata yang dengan tepat dibaca dalam satu menit 
(jumlah kata yang benar dibaca per menit).

Persentase 
akurasi 

mendekode =

 Jumlah kata 
yang dengan 

tepat didekode

Total jumlah 
kata yang 

dicoba untuk 
dibaca Persentase akurasi 

membaca kata 
dengan melihat =

 Jumlah kata yang 
dengan tepat 

dibaca

                                                                 
Total jumlah kata yang 

dicoba untuk dibaca
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VIDEOGRAFI BERANOTASI

Video-video yang mendemonstrasikan guru 
mengajarkan keterampilan membaca kata

https://www.youtube.com/watch?v=Lu3QH9AJn0s 
Dua mahasiswa calon guru melakukan 
membaca bersama dari sebuah buku besar dan 
menggunakannya sebagai satu kesempatan untuk 
mengajarkan beberapa asosiasi dasar huruf-bunyi 
yang dibutuhkan untuk membaca kata.

https://www.youtube.com/
watch?v=pLJe7IQtoeMA spesialis membaca 
menunjukkan satu strategi sederhana untuk 
membantu pembaca yang kesulitan membaca 
untuk bertransisi dari membunyikan huruf-huruf 
individu ke menggunakan pengetahuan tersebut 
untuk membunyikan huruf-huruf dalam satu kata 
dan kemudian menggabung bunyi-bunyi tersebut 
untuk membuat sebuah kata.

https://www.youtube.com/watch?v=McVyqP4N-
5Y  Sebuah video berdurasi lima menit di mana 
spesialis membaca menunjukkan bagaimana 
membantu pembaca yang berjuang/kesulitan 
membaca untuk bertransisi dari membunyikan 
bunyi-bunyi individu ke mengajar siswa bagaimana 
menggunakan pengetahuan tersebut untuk 
membunyikan huruf-huruf dalam satu kata dan 
kemudian menggabungkan bunyi-bunyi tersebut 
untuk membuat sebuah kata.
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Otomatis - Anak-anak dapat secara otomatis 
mengenali hampir semua kata dalam tulisan.  
Membaca adalah kegiatan yang dilakukan anak 
dengan mudah, lancar, atau secara otomatis.

Buku Besar - Ukuran buku ini besar, buku ini 
memiliki banyak gambar, ukuran huruf lebih besar 
dari normal, berisi satu cerita sederhana, dapat 
digunakan untuk membaca kor dan membaca 
bersama ketika siswa belajar membaca.

Fase Alfabet Terkonsolidasi – Pada fase ini, 
anak-anak mulai membaca kata-kata dengan cepat 
dengan cara mengasosiasikan bunyi-bunyi ke 
kelompok besar huruf (imbuhan, suku kata) dalam 
kata daripada huruf-huruf individu.

Teks yang dapat didekode – Suatu teks yang 
mudah bagi anak-anak dengan keterampilan yang 
terbatas untuk didekode.

Pendekodean – mengasosiasikan bunyi-bunyi 
ke huruf-huruf dalam satu kata dan kemudian 
menggabungkan bunyi-bunyi tersebut untuk 
membaca kata tersebut.

EGRA – Early Grade Reading Assessment, penilaian 
untuk membaca kelas awal SD

Fase Alfabet Penuh – Pada fase ini, anak-anak 
mengetahui hubungan antara huruf dan bunyi 
dan menggunakan pengetahuan itu untuk secara 
perlahan-lahan membunyikan/mengucapkan kata-
kata.

Fase Alfabet Sebagian – Dalam fase ini, anak-
anak mengenali beberapa huruf dalam kata-kata 
(biasanya huruf awal, huruf akhir) dan kemudian 
menggunakan petunjuk-petunjuk kontekstual atau 
visual untuk membuat tebakan kata apa itu.

Pendekodean Phonic – Anak-anak menggunakan 
pengetahuan mereka tentang hubungan huruf-
bunyi untuk secara akurat mengasosiasikan bunyi-
bunyi ke huruf-huruf individu dan kemudian 
menggabungkan bunyi-bunyi tersebut untuk 
membaca kata tersebut.

Fase Pra-Alfabet – Dalam fase ini, anak-
anak memiliki sedikit atau tidak sama sekali 
pengetahuan tentang sistem alfabet dan 
menggunakan petunjuk-petunjuk kontekstual atau 
visual (gambar ilustrasi, dll) untuk menebak kata 
tersebut.

Pengenalan Membaca dengan sekalipandang – 
mengenali kata-kata secara otomatis/cepat dengan 
cara sekali pandang.

Kata-kata yang dikenali dengan sekali 
pandang – kata-kata yang secara umum atau 
sering muncul.

Dinding Kata – suatu pajangan kata di dinding.

(Catatan Kaki)

1. Sumber: stefantrost.de   http://www.sttmedia.
com/characterfrequency-indonesian Jumlah 
sampel: 2.044.616 karakter (306.359 kata; mix 
literary genres).

2.  Sumber: stefantrost.de   http://www.sttmedia.
com/characterfrequency-indonesian Jumlah 
sampel: 2.044.616 karakter (306.359 kata; mix 
literary genres).
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Transisi ke

Membaca:

Belajar

Membaca Kata

UNIT 5

Tujuan Pembelajaran

• Mendeskripsikan lima fase membaca kata dan strategi-strategi

yang digunakan pembaca pemula untuk membaca kata-kata

• Menjelaskan pentingnya membaca kata dengan lancar dan

otomatis dalam belajar membaca

• Mendeskripsikan praktek-praktek pengajaran yang

meningkatkan kemampuan anak untuk membaca kata,

termasuk penggunaan "teks yang dapat didekode"

• Mengases/menilai sejauh mana ruangan kelas itu ”kaya akan

tulisan"

• Mendeskripsikan strategi-strategi untuk mengases/menilai

keterampilan anak-anak membaca
2

FASE-FASE MEMBACA KATA

3

Berlatih kesadaran alfabet –

Nyanyian/lagu alfabet

• Kelas-kelas awal SD perlu menyediakan kegiatan-
kegiatan untuk anak-anak belajar nama-nama dan
bunyi-bunyi huruf, juga permainan/games, lagu, dll.
untuk anak-anak meningkatkan kecepatan mereka
mengenali huruf dan bunyi huruf

• Kumpulan Video\Video 3 Concepts of
Print_Alphabetic\Who Let the Letters Out- -
YouTube.mp4

• (Hyperlink ke file audio dari lagu/nyanyian Alfabet -
Who let the letters out)

4

Devi

Ketika Devi tiba pada

halaman ini dalam

sebuah buku, dia

membaca "buku"

buku

Ketika Devi sampai

pada halaman ini

dalam sebuah buku,

dia membaca "palu".

Paku

Ketika Devi sampai pada

halaman ini dalam

sebuah buku, dia

membaca "Lusa" dan

"lama".

luka

lima

A B C

TUGAS – KEGIATAN BERPASANGAN
• Dengan pasangan/teman Anda, lihat secara seksama pada apa yang Devi lakukan

tidak setiap kali ia diminta untuk membaca tiga halaman di bawah ini.

• Strategi apa yang Anda pikir dia gunakan ketika diminta untuk membaca kata-kata?

Mengapa?

TUGAS – KEGIATAN BERPASANGAN
• Dengan pasangan/teman Anda, lihat secara seksama pada apa yang Devi lakukan

tidak setiap kali ia diminta untuk membaca tiga halaman di bawah ini.

• Strategi apa yang Anda pikir dia gunakan ketika diminta untuk membaca kata-kata?

Mengapa?

6

Strategi Devi untuk membaca kataStrategi Devi untuk membaca kata

Ketika Devi tiba pada

halaman ini dalam

sebuah buku, dia

membaca "buku"

buku

Ketika Devi sampai

pada halaman ini

dalam sebuah buku,

dia membaca "palu".

Paku

Ketika Devi sampai

pada halaman ini

dalam sebuah buku,

dia membaca "Lusa"

dan "lama".

luka

lima

A B C

Devi terlihat pada

gambar, panjang kata,

dan huruf pertama dan

terakhir. Dia

menggunakan informasi

tersebut untuk secara

benar membaca kata

"buku".

Devi terlihat pada

gambar, panjang kata,

dan huruf pertama dan

terakhir. Dia

menggunakan informasi

tersebut untuk secara

benar membaca kata

"buku".

Devi menggunakan strategi

yang sama (gambar, huruf

pertama dan terakhir, panjang

kata). Dia tidak fokus pada

huruf tengah. Petunjuk

tersebut membawanya untuk

membaca Palu dan bukan

Paku.

Devi menggunakan strategi

yang sama (gambar, huruf

pertama dan terakhir, panjang

kata). Dia tidak fokus pada

huruf tengah. Petunjuk

tersebut membawanya untuk

membaca Palu dan bukan

Paku.

Devi menggunakan strategi yang

sama (gambar, huruf pertama

dan terakhir, panjang kata).

Sekali lagi, dia tidak fokus pada

huruf tengah. Petunjuk tersebut

membawanya untuk membaca

kata-kata dengan tidak tepat.

Devi menggunakan strategi yang

sama (gambar, huruf pertama

dan terakhir, panjang kata).

Sekali lagi, dia tidak fokus pada

huruf tengah. Petunjuk tersebut

membawanya untuk membaca

kata-kata dengan tidak tepat.
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gorila

Ketika dia sampai di

halaman ini dalam sebuah

buku, Hendri perlahan

membaca

/b/…/u/.../k/…/a/

kursi

Ketika dia sampai di halaman

ini dalam sebuah buku,

Hendri perlahan membaca

/g/…/o/…/r/…/i/... /l/…/a/

Ketika dia sampai di

halaman ini dalam sebuah

buku, Hendri perlahan

membaca

/k/…/u/…/r/…/s/…/i/

buka

Hendri

TUGAS – KEGIATAN BERPASANGAN
• Dengan pasangan/teman Anda, lihat dengan seksama apa yang dilakukan Hendri tiap kali

ia diminta untuk membaca tiga halaman di bawah ini.

• Strategi apa yang Anda pikir dia gunakan ketika diminta untuk membaca kata-kata?

Mengapa?

TUGAS – KEGIATAN BERPASANGAN
• Dengan pasangan/teman Anda, lihat dengan seksama apa yang dilakukan Hendri tiap kali

ia diminta untuk membaca tiga halaman di bawah ini.

• Strategi apa yang Anda pikir dia gunakan ketika diminta untuk membaca kata-kata?

Mengapa?

A B C

gorila

Ketika dia sampai di

halaman ini dalam sebuah

buku, Hendri perlahan

membaca

/b/…/u/.../k/…/a/

kursi

Ketika dia sampai di halaman

ini dalam sebuah buku, Hendri

perlahan membaca

/g/…/o/…/r/…/i/... /l/…/a/

Ketika dia sampai di

halaman ini dalam sebuah

buku, Hendri perlahan

membaca

/k/…/u/…/r/…/s/…/i/

buka

Hendri

Hendri mengenali setiap huruf dalam kata dan membuat bunyi setiap huruf sewaktu

dilihatnya. Tapi ia melakukannya secara perlahan/dengan lambat. Kami mendengar

setiap huruf secara individu. Dia belum menggabungkan huruf-huruf dengan cepat

untuk membaca "kata".

Hendri mengenali setiap huruf dalam kata dan membuat bunyi setiap huruf sewaktu

dilihatnya. Tapi ia melakukannya secara perlahan/dengan lambat. Kami mendengar

setiap huruf secara individu. Dia belum menggabungkan huruf-huruf dengan cepat

untuk membaca "kata".

HADI

Ketika Hadi sampai

di halaman ini

dalam sebuah

buku, Hadi dengan

benar membaca

“Stop!"

Ketika dia tiba di

halaman ini, Hadi

tidak dapat

membacanya.

STOP!

Ketika dia sampai

di halaman ini

dalam sebuah

buku, Hadi

membaca

“mongkey“ (kera).

gorila

TUGAS – KEGIATAN BERPASANGAN
• Dengan pasangan/teman Anda, lihat dengan seksama apa yang dilakukan Hadi tiap kali ia

diminta untuk membaca tiga halaman di bawah ini.

• Strategi apa yang Anda pikir dia gunakan ketika diminta untuk membaca kata-kata?

Mengapa?

TUGAS – KEGIATAN BERPASANGAN
• Dengan pasangan/teman Anda, lihat dengan seksama apa yang dilakukan Hadi tiap kali ia

diminta untuk membaca tiga halaman di bawah ini.

• Strategi apa yang Anda pikir dia gunakan ketika diminta untuk membaca kata-kata?

Mengapa?

HADI

Ketika Hadi sampai

di halaman ini

dalam sebuah

buku, Hadi dengan

benar membaca

“Stop!"

Ketika dia tiba di

halaman ini, Hadi

tidak dapat

membacanya.

STOP!

Ketika dia sampai

di halaman ini

dalam sebuah

buku, Hadi

membaca

“mongkey“ (kera).

gorila

HADI tidak membaca kata atau mengidentifikasi huruf-huruf

dalam kata. Dia membaca gambar.

HADI tidak membaca kata atau mengidentifikasi huruf-huruf

dalam kata. Dia membaca gambar.

Di manakah Anda menempatkan Hadi, Hendri dan Devi

dalam kontinum membaca di bawah ini?

Di manakah Anda menempatkan Hadi, Hendri dan Devi

dalam kontinum membaca di bawah ini?

11

Pembaca

paling

mahir

Pembaca

paling tidak

mahir

12

Pembaca paling

mahir

Pembaca

paling tidak

mahir

HADI DEVI HENDRI

Tidak benar-benar

membaca kata-kata.

Menggunakan

gambar untuk

menebak kata-kata.

Bila tidak ada

gambar, Hadi tidak

dapat membaca

kata.

Tidak benar-benar

membaca kata-kata.

Menggunakan

gambar untuk

menebak kata-kata.

Bila tidak ada

gambar, Hadi tidak

dapat membaca

kata.

Mengenali beberapa huruf dalam

kata, biasanya huruf pertama dan

terakhir yang paling mudah untuk

anak-anak kenali.

Dapat menempatkan bunyi yang

tepat untuk huruf-huruf ini

Kesulitan berfokus dan membaca

huruf-huruf tengah dengan benar.

Menggunakan gambar-gambar

untuk membantu mencari tahu

huruf tengah (dan berarti juga

mencari tahu kata tersebut) tetapi

strategi ini tidak selalu efektif.

Mengenali beberapa huruf dalam

kata, biasanya huruf pertama dan

terakhir yang paling mudah untuk

anak-anak kenali.

Dapat menempatkan bunyi yang

tepat untuk huruf-huruf ini

Kesulitan berfokus dan membaca

huruf-huruf tengah dengan benar.

Menggunakan gambar-gambar

untuk membantu mencari tahu

huruf tengah (dan berarti juga

mencari tahu kata tersebut) tetapi

strategi ini tidak selalu efektif.

Secara akurat

mengenali semua

huruf dalam kata dan

dapat menempatkan

bunyi-bunyi yang tepat

untuk huruf-huruf

tersebut, meskipun ia

melakukannya dengan

sangat lambat

Secara akurat

mengenali semua

huruf dalam kata dan

dapat menempatkan

bunyi-bunyi yang tepat

untuk huruf-huruf

tersebut, meskipun ia

melakukannya dengan

sangat lambat
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Pra-Alfabet

Hadi

Alfabet
Sebagian Devi

Alfabet Penuh
Hendri

Alfabet
Terkonsolidasi

Fase Otomatis

Fase-Fase Perkembangan Membaca Kata (Ehri 2005)

• tidak ada

pengetahuan akan

sistem alfabet

(huruf-huruf

membuat bunyi-

bunyi)

• membaca kata

dengan melihat (by

sight), dari

mengingat atau

dengan menebak

(petunjuk

kontekstual atau

visual)

• menggunakan

petunjuk huruf

sebagian (huruf

awal dan akhir)

& strategi

menebak

• tidak memiliki

pengetahuan

kode alfabet

yang utuh,

terutama

mengenai

huruf-huruf

vokal

• memiliki

pengetahuan

tentang hubungan

huruf-dan-bunyi

• membaca kata

dengan mendekode

huruf-huruf

(awalnya secara

lambat, dan

kemudian semakin

cepat setelah

mereka banyak

berlatih)

• mampu melihat dan

menggunakan pola

dalam kata untuk

mempercepat

decoding

• mendekode

kata-kata lebih

cepat dengan

cara

“memenggal”

(“chunking”)

huruf-huruf

• mengenal

sejumlah kata

yang semakin

banyak dengan

melihat (by

sight) (dan

bukannya

mendekode)

• Dapat

menggunakan

kemampuan

mereka untuk

mendekode kata

yang tidak ada

artinya

(nonsense

words)

• Mampu untuk

mengidentifik

asi sebagian

besar kata

dalam tulisan

• Membaca

menjadi

kegiatan yang

tanpa usaha

yang keras,

lancar, dan

otomatis,

karena itu

perhatian

diberikan

pada

arti/makna

dari teks

DUA CARA MEMBACA KATA

14

Strategi apa (membaca kata dengan melihatnya saja (sight

word) atau mendekode (decoding) yang Anda gunakan untuk

membaca kata-kata dalam kolom A? Dalam kolom B?

Strategi apa (membaca kata dengan melihatnya saja (sight

word) atau mendekode (decoding) yang Anda gunakan untuk

membaca kata-kata dalam kolom A? Dalam kolom B?

A B

meja tulis skribtablo

perawat flegistino

renang nagadon

handuk tuko

15

Kata-kata yang kebanyakan

orang dewasa kenali dengan

hanya melihat saja (by sight)

Kata-kata yang kebanyakan orang dewasa

harus baca dengan membunyikan huruf-huruf

karena mereka tidak mengetahui Esperanto

(bahasa dalam pertanyaan)

Membaca kata ialah kemampuan mengasosiasikan kata

yang tertulis dengan korespondensi bunyi dan artinya.

Membaca
kata

Membaca
kata

Mengenali
kata secara
otomatis

Mengenali
kata secara
otomatis

Membaca kata
dengan

membunyikan
huruf-huruf
dalam kata

tersebut

Membaca kata
dengan

membunyikan
huruf-huruf
dalam kata

tersebut
16

Pembaca pemula umumnya menggunakan dua strategi

untuk membaca kata

Perbedaan antara orang dewasa dan

pembaca pemula

Perbedaan antara orang dewasa dan

pembaca pemula

17

Pembaca orang dewasa Pembaca pemula

• Membaca sebagian besar kata dengan

melihat saja karena mereka memiliki

ingatan yang luas tentang bentuk-bentuk

kata

• Hanya membaca kata-kata dengan cara

mendekode ketika mereka menghadapi satu

kata yang aneh - seperti satu kata dalam

bahasa lain

• Sangat bergantung pada membunyikan atau

mendekode kata karena ada begitu banyak

kata baru yang mereka belum pernah lihat

sebelumnya.

Implikasi bagi guru kelas awal sekolah... Perlu memfokuskan pengajaran pada

• Membantu anak-anak meningkatkan jumlah kata yang dapat mereka kenali

“dengan melihat saja” (by sight). Ini umumnya kata-kata yang mereka sering

hadapi dalam teks di kelas 1 dan 2.

• Membantu anak-anak belajar untuk dengan cepat membunyikan/menyebutkan

kata-kata

Implikasi bagi guru kelas awal sekolah... Perlu memfokuskan pengajaran pada

• Membantu anak-anak meningkatkan jumlah kata yang dapat mereka kenali

“dengan melihat saja” (by sight). Ini umumnya kata-kata yang mereka sering

hadapi dalam teks di kelas 1 dan 2.

• Membantu anak-anak belajar untuk dengan cepat membunyikan/menyebutkan

kata-kata

STRATEGI-STRATEGI PENGAJARAN – MEMBACA

KATA DENGAN MELIHATNYA SAJA (BY SIGHT)

18
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Para peneliti telah menemukan bahwa anak-anak yang dapat membaca
100 kata yang paling sering muncul dengan hanya melihatnya saja (by
sight) dapat membaca 50% dari teks apa saja!

TUGAS SINGKAT

Kata-kata yang paling penting untuk diajarkan pada anak-anak untuk
dikenali dengan hanya melihat (by sight) adalah kata-kata paling sering
muncul pada teks-teks mereka.

• Dengan pasangan/teman Anda, daftar kata-kata Anda pikir siswa
kelas 1 dan 2 akan sering temui dalam teks-teks mereka dan bahwa
mereka harus dapat mengenalinya dengan hanya melihat (by sight)
pada akhir kelas 2.

• Anda memiliki waktu 5 menit.

19

Curah Pendapat (Brainstorm) – Kata-kata berfrekuensi

tinggi atau kata-kata umum di Kelas 1 dan 2 SD

Berapa banyak dari kata-kata ini yang telah Anda

identifikasikan?

64 kata yang paling umum, dalam urutan frekuensi, dalam

teks-teks kelas 1 dan 2 SD

20

dan rumah anak pagi menjadi adalah kepada harus

aku mereka dapat banyak nina sekali pun kemudian

itu juga pak bermain pada bisa bersama ucok

tidak ayah senang ini bunga setiap semua ingin

hari untuk pohon belajar makan pergi kata jalan

ada dari kita kamu teman karena suka sedang

ibu sangat sekolah sudah air kau tak dino

dengan akan selalu doni orang kami lalu makanan

Analisis dilakukan oleh Prioritas, 2016. Berdasarkan korpus dari 30.000 kata.

Curah pendapat (brainstorm) apa yang dapat dilakukan

guru dalam kelas untuk meningkatkan kemampuan

anak-anak untuk mengenali kata-kata dengan hanya

melihat (by sight)

Curah pendapat (brainstorm) satu daftar hal-hal
yang dapat guru lakukan dalam ruangan kelas untuk
memastikan bahwa anak-anak mampu untuk
mengenali kata-kata ini dengan hanya melihatnya
saja (by sight)

Anda memiliki waktu 5 menit …

21

Strategi-strategi untuk mengajarkan anak-anak mengenali kata-

kata dengan hanya melihatnya saja (by sight)

• Buat satu dinding kata untuk kata-kata yang dikenali dengan

melihat saja (sight words) dan memasukkan satu sight word

pada dinding kelas setiap minggunya, sehingga anak-anak

akan melihatnya setiap hari dan dapat mengenalinya.

• Bermain game flashcard dengan kata-kata yang dikenali

dengan melihat saja (sight words)

• Minta anak-anak berlatih menulis satu kata sight baru setiap

minggu – dengan kapur di papan, menelusurinya dengan

pensil di atas kertas, di pasir dengan jari, dengan krayon, dll.

• Meminta anak-anak untuk melingkari kata sight dalam teks

yang diberikan di papan, sewaktu kata sight tersebut muncul

• Meminta anak-anak untuk menunjukkan kata-kata sight

tertentu dalam buku besar kegiatan membaca bersama.

• Dan lain-lain

22

Membuat dinding kata di dalam kelas

merupakan cara yang bagus untuk

membantu anak-anak mengenali (dalam

sekali lihat) kata-kata yang sering digunakan

atau kata-kata umum

STRATEGI-STRATEGI PENGAJARAN –

PENDEKODEAN (DECODING)

23

Untuk membaca satu kata yang belum pernah mereka

lihat sebelunya, seperti kata pak, mereka harus

1. Mengidentifikasi huruf-huruf terpisah dalam kata

• p..a..k

2. Mengidentifikasi bunyi yang dibuat setiap huruf

• p membuat bunyi /p/, a membuat bunyi /a/, k membuat bunyi /k/

3. Bunyikan semua huruf

• … /p/…/a/.../k/

• … /p/…/ak/

• /pak/

4. Gabungkan bunyi-bunyi huruf atau fonem dengan cepat
untuk menghasilkan kata tersebut

24
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Bagaimana guru ini sarankan untuk membawa anak-anak dari

mengidentifikasi bunyi-bunyi huruf ke membaca kata-kata?

• Kumpulan Video\Video 4 Word

Reading\(Teaching Reading)(Phonics

Lessons)(Sounding Out Words).mp4

25

Kata-kata yang lebih sulit untuk didekode

oleh pembaca pemula …

• Kata-kata yang memiliki huruf-huruf yang anak-

anak belum pernah pelajari

• Kata-kata yang lebih panjang (lebih banyak huruf

dan suku kata)

• Kata-kata yang memiliki diagraf (dua huruf yang

menghasilkan satu kata, contohnya ny dan ng)

26

Prinsip-prinsip pengajaran

• Hati-hati memilih atau mengontrol kata-kata yang

diminta untuk dibaca anak-anak

• Mulailah dengan kata-kata yang pendek dan

mudah, yang hanya berisi huruf-huruf yang telah

dipelajari anak-anak

• Ketika anak-anak dapat mengucapkan/membaca

kata-kata tersebut, beralih ke kata-kata yang lebih

panjang dan lebih sulit

27 28

• Ajarkan bunyi-bunyi huruf yang paling sering atau

paling berguna surat-suara lebih awal, sehingga anak-

anak dapat dengan cepat mulai membaca kata-kata

riil/nyata.

Tugas

• Bentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 4

orang

• Tulis sebanyak mungkin kata-kata yang memiliki

1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7 huruf dengan hanya

menggunakan 7 hurf pertama - A, N, E, I , T, K

and D

• Anda dapat menggunakan satu huruf lebih dari

sekali dalam satu kata

• Anda HANYA boleh menggunakan huruf - A, N, E,

I , T, K and D

Instructional principles

Definisi teks yang dapat didekode…

• Teks atau cerita sederhana di mana 90% dari kata-kata
tersebut:

– Kata-kata berfrekuensi tinggi yang anak-anak ketahui

– Kata-kata yang hanya berisi huruf-huruf yang anak-anak
telah pelajari (yaitu, mereka mengetahui bunyi-bunyi yang
dihasilkan oleh huruf-huruf ini)

• 10% sisanya adalah kata-kata sederhanay yang
diperlukan untuk membuat satu teks.

Teks yang dapat didekode memberikan kesempatan pada
anak-anak untuk menggunakan keterampilan membaca
kata dengan hanya melihat dan mendekode untuk
"membaca" sebuah teks.

29

Sekarang Anda… Ciptakan suatu teks

yang dapat didekode…

PETUNJUK
Pembaca pemula merasa lebih mudah untuk membaca teks yang mengikuti pola yang dapat
diprediksi, contohnya:

“I am red. I am a tomato.   I am green. I am an apple.   I am yellow. I am a banana.”

Ini memungkinkan pembaca pemula untuk memprediksi kata apa yang akan datang
berikutnya.

PETUNJUK
Pembaca pemula merasa lebih mudah untuk membaca teks yang mengikuti pola yang dapat
diprediksi, contohnya:

“I am red. I am a tomato.   I am green. I am an apple.   I am yellow. I am a banana.”

Ini memungkinkan pembaca pemula untuk memprediksi kata apa yang akan datang
berikutnya.

30

Situasi – Anak-anak dalam kelas Anda

• Mengetahu bunyi-bunyi huruf A, N, E, I , T, K, U and D

• Dapat mengenali dengan melihat kata-kata dan, aku, itu, tidak, hari, ada, ibu,

dengan

Tugas Anda

Dalam kelompok Anda, ciptakan/buat satu teks yang dapat

didekode dengan menggunakan paling sedikit 3 kalimat singkat dan

sederhana untuk mereka baca

Ingat: 90% daari kata-kata tersebut harus merupakan kata-kata

yang dikenali dengan melihatnya saja atau terdiri dari huruf-huruf

yang telah dipelajari



38

UNIT 5

5.

10/18/2016

6

Apa yang dikatakan para ahli tentang

mengejarkan pendekodean phonic?

• Kumpulan Video\Video 4 Word

Reading\Helping Struggling Readers.mp4

31

Poin-poin kunci tentang mengajarkan

pendekodean phonic…

• Secara eksplisit ajarkan asosiasi huruf-bunyi pada anak-
anak dan bagaimana menggunakannya untuk membaca kata

• Ajarkan bunyi-bunyi huruf secara sistematis (misalnya,
ajarkan huruf-huruf yang paling sering muncul lebih awal...)

• Secara hati-hari urutkan tugas-tugas membaca yang
diberikan pada anak-anak – kata atau tugas yang lebih
mudah duluan (kata-kata yang pendek, kalimat-kalimat
singkat), kata-kata/teks-teks yang lebih menantang diajarkan
kemudian (kata-kata yang lebih panjang, kata-kata dengan
diagraf)

• Berikan anak-anak banyak kesempatan tiap harinya untuk
BERLATIH membaca kata, menggunakan teks-teks yang
dapat didekode, sehingga mereka dapat meningkatkan
kecepatan membaca kata.

32

BAGAIMANA RUANGAN KELAS YANG

KAYA AKAN TULISAN MENDUKUNG

MEMBACA KATA

33

Berdasarkan foto-foto di bawah ini,

- bagaimana Anda mendifinisikan “ruangan kelas yang kaya akan tulisan”?

- bagaimana “ruangan kelas yang kaya akan tulisan” dapat membantu anak-

anak mengembangkan keterampilan mereka membaca kata?

34

Ruangan kelas yang kaya akan tulisan

Sebuah ruangan kelas yang

kaya akan tulisan adalah

ruangan di mana anak-anak

berinteraksi dengan berbagai

bentuk tulisan - termasuk

tanda-tanda, pusat-pusat

berlabel, cerita dinding,

pajangan kata, mural

berlabel, papan buletin,

grafik/bagan, puisi, dan

bahan cetak/tulisan lainnya -

untuk tujuan nyata sehari-

hari (Kadlic and Lesiak, 2003).

Mengapa ruangan kelas yang kaya

akan tulisan penting?
Ruangan yang demikian
memungkinkan anak-anak
mengerti melihat bahwa
tulisan mengandung makna,
bahwa tulisan memiliki banyak
fungsi di dunia dan membaca
dan menulis mendukung
tujuan/keperluan nyata sehari-
hari.

Ruangan kelas yang kaya akan
tulisan memotivasi anak-anak
untuk mencoba membaca dan
menulis sendiri.

Kaya akan tulisan

Tidak kaya akan tulisan
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Banyak ruang kelas yang tampaknya kaya akan tulisan tapi
sebenarnya tidak.

• Ruangan seperti ini memiliki grafik/bagan dan poster-
poster di dinding, tetapi ditempatkan terlalu tinggi untuk
anak-anak dan mengandung kata-kata/teks yang terlalu
rumit bagi anak untuk dibaca

Agar ruang kelas kaya akan tulisan, anak-anak perlu
berinteraksi dengan tulisan dalam cara yang
berarti/bermakna.

• Tulisan perlu melayani tujuan untuk anak-anak, dan
anak-anak perlu berkonsultasi dengan tulisan
tersebut untuk mendapatkan informasi, misalnya
bagan tugas harian atau jadwal.

Melihat secara kritis pada lingkungan

tulisan
Mengkritisi suatu lingkungan tulisan

Pengamatan/Observasi YA TIDAK

1. Tulisan mendukung literasi (bukan hanay sekedar dekoratif).

2. Beberapa dari pekerjaan yang dipajang adalah hasil karya otentik siswa

(siswa yang hasilkan karya).

3. Tulisan memiliki satu tujuan – siswa perlu atau ingin berkonsultasi secara

dengan tulisan tersebut secara reguler.

4. Grafik di dinding dan teks berada pada tingkat mata/penglihatan siswa,

sehingga mereka dapat membacanya.

5. Grafik dinding dan teks berada pada tingkat membaca siswa.

6. Teks-teks menggunakan huruf besar dan huruf kecil dengan tepat.

7. Ada terdapat buku-buku yang dipajang di dalam kelas untuk anak-anak

membaca atau konsultasi.

8. Buku-buku tentang topik-topik yang menarik bagi siswa.

9. Beberapa teks diciptakan oleh siswa bersama guru (misalnya, guru

menulis apa ingin dikatakan seorang siswa atau siswa-siswa.)

TUGAS

• Likat secara kritis foto yang

telah diberikan pada Anda

• Gunakan checklist yang ada

untuk mengeveluasi seberapa

kaya akan tulisan ruangan kelas

ini bagi anak-anak

• Siap untuk mempresentasikan

foto dan (hasil) tugas Anda
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JENIS TULISAN YANG MEMPERKAYA RUANGAN
KELAS AWAL SD

• Grafik/Bagan yang Mendukung Literasi (misalnya, badan Alfabet, grafik/bagan
dengan gambar hewan berlabel, grafik/bagan berwarna dengan nama-nama
warna yang berbeda, dll.)

• Dinding Kata (mis, pajangan kata-kata sight di dinging, pajangan kata-kata yang
berirama di dinding, kata-kata yang dipajang di bawah huruf awal kata-kata
tersebut, dll.)

• Pajangan Hasil Karya Otentik Siswa (misalnya, cerita yang ditulis dan diilustrasikan
oleh siswa, gambar berlabel, tulisan nama mereka sendiri, dll.)

• Tulisan Fungsional untuk Komunikasi Kelas (misalnya, daftar hadir siswa, pesan
pagi, aturan dan petunjuk tertulis, jadwal, dll.)

• Tulisan yang Dihasilkan bersama oleh Guru dan Siswa (misalnya, siswa
menceritakan kembali sebuah kisah dan ditulis oleh guru, dan mungkin
diilustrasikan oleh anak-anak, tanggapan siswa terhadap pertanyaan guru yang
ditulis oleh guru dan dibawa kembali pada hari berikutnya atau kemudian hari di
minggu itu untuk dibacakan kembali.)

44

MENGASES/MENILAI KETERAMPILAN

SISWA MEMBACA KATA

45

Tugas

Berikan anak-anak daftar 50 kata yang tidak

bermakna atau yang dibuat (kata-kata yang

mengikuti pola huruf bahasa Indonesia tapi

sebenarnya kata tersebut tidak ada dalam bahasa

Indonesia. Satu-satunya cara membacanya ialah

dengan mendekode, dengan mengasosiasikan

bunyi dengan huruf.) Minta mereka untuk

membaca sebanyak mungkin kata yang dapat

mereka membaca dalam satu menit.

Catatan

• % kata-kata yang dengan tepat dibaca (akurasi

keterampilan mendekode).

• Jumlan kata yang dibaca dengan tepat dalam 1

menit (kefasihan/kelancaran atau kecepatan

mendekode)

Untuk mengukur kemampuan anak-anak menggunakan asosiasi

huruf-bunyi untuk membaca atau mendekode kata-kata

Tugas

Berikan anak-anak satu daftar kata yang

sering muncul dalam teks-teks kelas dasar

SD, dan minta mereka untuk membacanya.

Diharapkan anak-anak akan membaca

sebagian besar kata-kata tersebut dengan

menggunakan strategi pengenalan kata

seluruhnya (dan bukan dekode phonic).

Catatan

• % kata yang dibaca dengan tepat

(akurasi keterampilan membaca dengan

melihat saja (by sight))

• Jumlah kata yang dibaca dengan tepat

dalam 1 menit (kelancaran atau

kecepatan keterampilan membaca

dengan hanya melhat saja (by sight))

Untuk mengukur kemampuan anak-anak untuk membaca kata-

kata umum atau kata-kata berfrekuensi tinggi (dengan cara

melihat saja (by sight))

Refleksi dan Evaluasi –

Menulis tanpa henti
Setelah aba-aba, tulis selama 3 menit,
tanpa henti dengan topik berikut...

Bagaimana mengajar anak-anak untuk
membaca kata

Anda tidak boleh berhenti menulis
selama tiga menit dan pena Anda
jangan pernah meninggalkan kertas.
Jika Anda tidak dapat memikirkan
sesuatu untuk dikatakan/ditulis, tulisa
saja judul ini berulang-ulang sampai
Anda dapat memikirkan sesuatu yang
lain untuk ditulis.

48
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Poin-poin Ringkasan – mengajarkan

membaca kata
TEACHING PENTINGNYA PENGAJARANEKSPLISIT

• Ajarkan hubungan huruf-bunyi secara eksplisit dan dalam isolasi.
Kebanyakan siswa tidak akan belajar hubungan antara huruf-huruf dan
bunyi-bunyi sendiri.

PENTINGNYA MENGURUTKAN PENGAJARAN

• Jangan perkenalkan huruf yang memiliki bunyi dan bentuk yang sama
pada 1 minggu yang sama.

• Ajarkan hubungan huruf-bunyi secara strategis atau sistematis,
dimulai dengan huruf-huruf yang paling sering muncul dalam kata-
kata yang diketahui dan digunakan oleh anak-anak

• Bergantian konsonan dan vokal di awal, sehingga anak-anak bergerak
ke membaca kata-kata dengan cepat.

• Jangan perkenalkan huruf-huruf yang terdengar atau terlihat mirip
dalam minggu yang sama

49

LAJU/KECEPATAN PENGAJARAN

• Perkenalkan hubungan huruf-bunyi dengan kecepatan yang wajar (2
hingga 4 hubungan huruf-bunyi per minggu untuk TK atau kelas 1
SD)

PRAKTEK-PRAKTEK PENGAJARAN

• Beri kesempatan bagi anak-anak untuk berlatih hubungan huruf-
bunyi dalam pelajaran sehari-hari (menyanyikan lagu/nyanyian
alfabet berkali-kali dalam sehari dan menunjuk pada huruf sewaktu
anak-anak menyanyikan lagu tersebut, minta anak menunjukkan
atau menemukan huruf dalam buku besar yang sedang dibaca
kepada mereka atau dalam lingkungan tulisan dalam ruangan)

• Biarkan anak-anak, setiap harinya, berlatih menggunakan apa yang
mereka ketahui tentang hubungan huruf-bunyi untuk membaca
kata-kata (kata-kata yang mengandung huruf-bunyi baru untuk
minggu itu, serta kata-kata yang berisi huruf-bunyi yang diajarkan
dalam minggu sebelumnya), termasuk teks-teks yang dapat
didekode.

50
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MENDUKUNG PENGEMBANGAN KETERAMPILAN MEMBACA KATA: SAS

TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa calon guru akan mampu untuk:
1. Mendefinisikan SAS
2. Menjelaskan dengan akurat berbagai langkah 

dalam kegiatan mengajar dengan SAS dan 
target keterampilan dasar membaca. 

3. Menjelaskan berbagai sumber atau media yang 
dapat digunakan dalam kegiatan mengajar 
dengan SAS dan bagaimana setiap sumber 
dapat diadaptasi untuk digunakan dalam 
pembelajaran SAS.

4. Membuat kalimat dasar yang sesuai dengan 
perkembangan untuk kegiatan mengajar siswa 
dengan SAS dan mendeskripsi keterampilan 
membaca dengan menggunakan kalimat 
yang didesain digunakan untuk a) memberi 
penguatan dan b) mengajar

5. Deskripsikan peranan SAS dalam program 
membaca komprehensif.

RINGKASAN 

SAS atau Struktural Analisis Sintesis, adalah teknik 
atau kegiatan mengajar yang dapat digunakan oleh 
guru untuk memperkenalkan pembaca dengan 
dasar-dasar membaca. 

SAS dimulai dengan 
diskusi yang dibimbing 
guru tentang cerita 
yang telah mereka baca, 
pengalaman yang telah 
mereka alami, gambar 
atau video yang telah 
mereka tonton ... sesuatu 
yang berarti bagi siswa 
dan yang berisi kata-
kata atau kata-kata 
dengan bunyi bunyi-
huruf yang guru ingin 
reviu/bahas atau ajarkan 
kepada siswa bagaimana 
cara membaca atau 
mendekodenya. 

Diskusi yang dibimbing guru berakhir dengan 
mengidentifikasi kalimat bermakna yang ditulis 
guru di papan tulis. Kalimat tersebut kemudian 
berfungsi sebagai dasar untuk target pembelajaran 
membaca.

Selama kegiatan SAS, guru membimbing siswa 
membaca kalimat dengan menggunakan analisis 
seluruh kalimat ke bagian kalimat. Artinya, guru 
membimbing melalui proses yang membuat 
mereka berpindah dari 1) membaca seluruh 
kalimat (keseluruhan) kemudian 2) mengenali 
dan menganalisis bagian yang semakin kecil 
(kata secara individu, kemudian suku kata dalam 
kata, diikuti huruf dalam suku kata dan akhirnya 
bunyi yang melambangkan huruf). Setelah siswa 
mencapai analisis unit terkecil – bunyi huruf 
- mereka kemudian membalikkan proses dan 
menggabungkan huruf-huruf untuk membentuk 
suku kata dan menggabungkan suku kata untuk 
untuk membentuk kata. Kegiatan berakhir 
setelah siswa membaca kata-kata, yang tersusun, 
untuk menghasilkan kalimat awal/semula. Proses 
berpindah dari analisis keseluruhan kalimat ke 
bagian kalimat dan kemudian kembali lagi, dan 

Gambar 1: Ringkasan Proses SAS
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MATERI YANG DIBUTUHKAN DALAM UNIT INI

SLIDE POWER POIN 
Mendukung Pengembangan Keterampilan 
Membaca Kata: SAS

FILE AUDIO 
Lagu Alfabet: “Apa Bunyi Huruf”

FOTOKOPI

CATATAN untuk Dosen: Kuliah disusun 
berdasarkan ujian skenario mengajar dimana 
guru menggunakan SAS untuk mengajarkan 
keterampilan dasar dalam membaca. Untuk 
alasan tersebut, sangat penting bagi anda untuk 
memfotokopi skenario mengajar sebelum memulai 
perkuliahan. Jika sumber terbatas, fotokopi 1 hand-
out untuk 2 orang siswa.

•	 Fotokopi 1: SAS skenario mengajar – Bu Nina (1 
kopi per siswa atau per 2 siswa)

MATERI TAMBAHAN (UNTUK KEGIATAN 
MICROTEACHING)

•	 Buku-buku bertingkat dari Prioritas, buku 
Hijau dan Merah, (1 untuk 4 siswa)

menganalisis unsur-unsur linguistik terkecil 
dalam bentuk fonem atau bunyi huruf, kemudian 
menggabungkan lagi unsur terkecil linguistik 
menjadi unit yang semakin besar, menjadikan 
kegiatan ini sebagai struktural (dari perspektif 
linguistik), analisis (menganalisa komponen 
kalimat dan kemudian kata) dan sintesis 
(membaca dengan mengasosiasikan bunyi dengan 
huruf). Oleh karenanya disebut - Struktural,  
Analisis, Sintesis - atau SAS

SAS dapat menjadi alat penting dalam program 
membaca komprehensif. SAS mengajarkan siswa 
strategi penting dalam membaca kata-kata yang 
belum pernah mereka lihat sebelumnya - yaitu 
mereka dapat membagi kata menjadi suku kata 
dan kemudian menyebutkan suku kata tersebut 
dan kemudian menggabungkan kembali suku 
kata untuk membuat kata. Jika strategi itu 
tidak berhasil, maka anda dapat membagi suku 
kata ke dalam unit yang lebih kecil (huruf), 
mengasosiasikan bunyi dengan huruf, dan 
kemudian membaca kata dengan menggabungkan 
berbagai bunyi huruf dalam kata (atau suku kata).

Dalam kuliah ini, mahasiswa calon guru 
menganalisis pembelajaran mengajar berbasis SAS 
untuk mengidentifikasi berbagai langkah dalam 
kegiatan SAS dan target keterampilan membaca di 
setiap langkah. Mahasiswa calon guru kemudian 
bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi 
kalimat yang baik yang dapat menjadi dasar 
pembelajaran yang kaya-SAS. Kuliah berakhir 
dengan memeriksa fungsi SAS dalam program 
membaca komprehensif.

Dengan menggabungkan 1) bunyi huruf 
untuk membentuk suku kata dan 2) bunyi 
suku kata, anak-anak akan dapat membaca 
kata-kata yang tidak dikenal. 
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SEKILAS – ILUSTRASI PERKULIAHAN 

Membaca Mandiri Mahasiswa calon guru memnuyai waktu 10 menit untuk membaca dalam 
hati sebuah novel atau teks yang mereka pilih

1. Pemanasan dan 
Pengantar

Aktivitas 1: Mereviu nama huruf dan bunyi huruf

• Permainan mengecek pemhaman mahasiswa calon guru tentang 
perbedaan nama huruf dan bunyi huruf

• Lagu “Who let the letters out” untuk melatih perbedaan nama-nama 
huruf dan bunyi-bunyi huruf

Aktivitas 2:  Diskusi kelas besar untuk mengaktifkan pengetahuan latar 
mahasiswa calon guru tentang SAS

Aktivitas 3: Presentasi hasil pembelajaran

2. Definisi dan Prinsip 
SAS 

Aktivitas 1: Perkuliahan mini tentang asal dan prinsip SAS dan prinsip 
secara keseluruhan.  

3. Langkah-langkah 
dalam kegiatan 
mengajar dengan 
SAS dan target 
keterampilan 
membaca setiap 
tahapan

Aktivitas 1: kegiatan kelompok – Analisis bagian konteks pembelajaran 
model/contoh. 

Aktivitas 2: Pengajaran membaca sistematis (kegiatan pilihan) –Semua 
kelompok membuat kata dari huruf yang diberikan untuk memahami 
manfaat pengajaran membaca.

Aktivitas 3: Kegiatan kelompok - Analisis Pemanasan dan pengantar 
pembelajaran model/contoh  

Aktivitas 4: Kegiatan Jigsaw –Siswa berpindah dari kelompok dasar 
menjadi kelompok ahli, menjadi ahli dalam tahapan SAS, kemudian 
masing masing berpindah kembali ke kelompok dasar sebelumnya untuk 
menjelaskan langkah-langkah SAS ke masing-masing anggota, dan diikuti 
berbagai secara kelas besar.

4. Sumber yang dapat 
digunakan untuk 
pengajaran SAS

Aktivitas 1: Kuliah mini dan diskusi prinsip dasar SAS

Aktivitas 2: Kegiatan kelompok membuat kalimat yang sesuai 
perkembangan untuk kegiatan SAS.

5. Peranan SAS dalam 
program membaca 
komprehensif

Aktivitas 1: Kegiatan berpasangan – Mahasiswa calon guru bekerja dengan 
pasangannya untuk mengidentifikasi bagaimana SAS dapat digunakan 
untuk mengembangkan berbagai keterampilan membaca.

6. Refleksi dan Evaluasi
Mahasiswa calon guru mencatat 5 hal yang mereka pelajari tentang SAS 
sebagai hasil kuliah kemudian mereka berbagi apa yang mereka pelajari 
dengan kelas. 
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ILUSTRASI PERKULIAHAN

Tip Mengajar!

Ingat bahwa jika mahasiswa calon guru 
mengalami kesulitan membedakananatar 

nama huruf dan bunyi huruf, katakana 
pada mereka bahwa dengan menghilangkan 

bunyi vocal dari nama huruf akan 
menghasilkan bunyi huruf. Sebagai contoh: 

huruf B (diucapkan /be/) menghasilkan 
bunyi /b/; huruf K (diucapkan /ka/) 

menghasilkan bunyi /k/).

MEMBACA MANDIRI 

Berikan mahasiswa calon guru waktu 10 menit untuk membaca dalam hati materi yang 
mereka pilih. Jika waktu memungkinkan, beri mereka waktu 5 menit untuk berbagi jurnal 
membaca mereka dengan pasangannya (apa yang telah mereka baca minggu terakhir ini) dan 
mendiskusikan salah satu teks yang tercantum dalam jurnal membaca:
•	 Mengapa mereka memilih apa yang mereka baca.
•	 Apa yang mereka suka tentang apa yang mereka baca.
•	 Mengapa mereka akan atau tidak merekomendasikan buku tau teks tersebut ke teman.

PEMANASAN DAN PENGANTAR (20 MENIT)  
                                                                                  

Menyambut mahasiswa calon guru untuk 
mengikuti kuliah. Menjelaskan bahwa dalam 
minggu-minggu sebelumnya, mereka telah 
membahas berbagai keterampilan dasar yang 
diperlukan untuk membaca kata dan kalimat - 
konsep cetak, kesadaran fonologis, kesadaran 
alfabet, keterampilan membaca kata, dll. Minggu 
ini mereka akan melihat lebih dekat kegiatan 
mengajar atau teknik mengajar yang meninjau 
kembali semua keterampilan dan memperkuat 
kemampuan pembaca awal menuju kemampuan 
membaca kata-kata baru atau asing dengan 
mengasosiasikan bunyi dan huruf.

Aktivitas 1: Permainan dan lagu huruf untuk 
mereviu nama dan bunyi huruf - 13 menit 

Pembaca awal membaca kata-kata dengan 
mengasosiasikan bunyi dengan huruf yang mereka 
lihat dalam kata-kata. Untuk melakukan hal 
tersebut, mereka perlu belajar tidak hanya nama 
setiap huruf, tetapi juga bunyi setiap huruf. Hal 
ini hanya bisa terjadi jika guru mereka dapat 
membedakan antara nama huruf dan bunyi huruf 
dan jika mereka membuat upaya bersama di kelas 
untuk mengajarkan hal tersebut kepada siswa 
mereka.

SLIDE 2 – Anda mungkin ingin memulai 
pembelajaran dengan bermain permainan.  “Nama 
saya …”  untuk mengecek pemahaman mahasiswa 
calon guru tentang perbedaan antar nama huruf 
dan bunyi huruf.

Permainan “Nama saya …”  Mahasiswa calon guru 
berdiri, menyebutkan nama mereka, menyebutkan 
huruf awal nama mereka dan kemudian 
menyebutkan bunyi yang dihasilkan huruf, 
melakukan hanya itu saja. 

CATATAN: Ini adalah permainan yang dapat 
digunakan mahasiswa calon guru dengan siswa 
mereka.

Kegiatan terakhir di slide meminta mahasiswa 
calon guru untuk berdiri dan menyanyikan lagu 
huruf “Apa Bunyi Huruf” untuk memperkuat 
hubungan antara nama huruf dan bunyi huruf.

Aktivitas 2: Mengaktifkan pengetahuan latar 
mahasiswa calon guru tentang SAS - 5 menit 

Sejak SAS diperkenalkan di Indonesia pada 
tahun 1970-an, banyak mahasiswa calon guru 
yang mungkin belajar dengan SAS ketika mereka 
di kelas awal SD.  SLIDE 3 menyajikan suatu 
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kegiatan untuk melihat apakah mahasiswa calon 
guru ingat pernah belajar dengan SAS, dan jika 
demikian, menurut pendapat mereka untuk apa 
SAS dirancang. (SAS adalah teknik mengajar atau 
kegiatan mengajar untuk mengajar pembaca 
pemula dalam membaca kata dan kalimat.)

Kuliah hari ini akan melihat lebih dalam tentang 
SAS dan peranannya dalam program membaca 
dini.

Aktivitas 3: Presentasi hasil pembelajaran - 2 
menit

SLIDE 4 – Pada slide ini ditampilkan tujuan 
pembelajaran SAS:

•	 Definisikan SAS
•	 Deskripsikan dengan akurat berbagai langkah 

dalam kegiatan pengajaran SAS dan target 
keterampilan dasar membaca. 

•	 Deskripsikan berbagai sumber atau media yang 
dapat digunakan dalam kegiatan mengajar 
SAS dan bagaimana masing-masing sumber 
atau media dapat diadaptasikan agar dapat 
digunakan untuk pembelajaran SAS

•	 Buat kalimat dasar yang sesuai dengan tahapan 
perkembangan untuk kegiatan mengajar 
SAS bagi siswa P1 pemula dan deskripsikan 
keterampilan membaca spesifik dimana kalimat 
tersebut dirancang untuk a) memperkuat dan 
b) mengajar

•	 Deskripsikan peranan SAS dalam program 
membaca yang komprehensif

APA ITU SAS? (15 MENIT)

Aktivitas 1: Perkuliahan Mini
SLIDE 6 - Mereviu beberapa keterampilan 
membaca yang menjadi fokus SAS. Sebagaimana 
ditampilkan pada slide, ketika guru menggunakan 
SAS, mereka membahas sejumlah keterampilan 
membaca dalam waktu yang sangat singkat.

Pada slide juga dijelaskan bahwa SAS merupakan 
teknik untuk membantu anak-anak untuk 
membaca atau mendekode kata-kata. Jika anak-
anak mempelajari langkah-langkah di SAS, 
mereka dapat menggunakannya kapan saja mereka 
dihadapkan dengan kata yang mereka belum 
pernah lihat sebelumnya dan tidak tahu cara 
membaca.

SLIDE 7 - 10 – beberapa Slide memberikan 
gambaran singkat tentang asal-usul SAS dan 
menjelaskan bagaimana strategi SAS berasal 
dari tiga sumber: 1) psikologi anak; 2) linguistik 
struktural dan 3) phonics sintetis. 

Slide juga mereviu dua sifat SAS top down dan 
bottom up yang saling melengkapi – bahwa SAS 
dimulai dengan sebuah kalimat bermakna yang 
dapat dibagi-bagi oleh anak-anak menjadi bagian-
bagian kecil (kata, suku kata, huruf dan bunyi 
huruf) dan dibacakan. Anak-anak kemudian 
menggabungkan bunyi dari bagain component 
kecil, dalam urutan yang berlawanan, dari bawah 
ke atas untuk membaca kata dan kalimat.   

LANGKAH-LANGKAH DALAM SAS & TARGET 
KETERAMPILAN MEMBACA (75-95 MENIT)

Bagian ini merupakan jantung kuliah. Sayangnya, 
tidak ada video yang tersedia yang menunjukkan 
dengan jelas pembelajaran SAS yang sedang 
diterapkan di kelas. Sebagai gantinya, Fotokopi 
1 memberikan narasi pembelajaran membaca 
yang menggunakan SAS. Dengan membaca dan 
menganalisis narasi, mahasiswa calon guru mampu 
mengembangkan pemahaman yang jelas tentang 
berbagai langkah dalam pembelajaran SAS dan 
target keterampilan membaca yang spesifik dalam 
setiap tahap.

Anda mungkin ingin mulai dengan membagikan 
fotokopi skenario mengajar, dan kemudian 
menempatkan siswa dalam kelompok 
beranggotakan 5 orang. 

CATATAN: Menempatkan siswa dalam kelompok 
5 orang disesuaikan dengan kebutuhan ketika 
mengerjakan kegiatan Jigsaw dalam Kegiatan 3.

Aktivitas 1: Kegiatan kelompok– Analisis 
konteks pembelajaran model – 15 menit

SLIDE 12 Fotokopi 1 mencakup deskripsi 
konteks—apa yang telah dilakukan Bu Nina sampai 
saat ini di kelasnya. Konteks disertakan agar 
mahasiswa calon guru akan memahami bagaimana 
pembelajaran ini dibangun berdasarkan apa yang 
telah anak-anak pelajari di kelas sebelumnya.
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Tugaskan Kelompok A atau B untuk mengerjakan 
pertanyaan di SLIDE 12 dan beri mereka waktu 10 
menit untuk mempersiapkan jawaban mereka.

SLIDE 13 – Setelah 10 menit, minta semua 
kelompok yang mengerjakan pertanyaan A 
menampilkan jawaban mereka. Bandingkan 
dengan jawaban yang disarankan di SLIDE 
13. (Catatan: Slide dianimasi agar anda dapat 
menunjukkan jawaban dengan meng-klik Enter 
ketika anda siap.)

SLIDE 14 – Minta semua kelompok yang 
mengerjakan pertanyaan B menampilkan 
jawaban mereka. Bandingkan dengan jawaban 
yang disarankan di SLIDE 14. (Sekali lagi, Slide 
dianimasi sehingga anda dapat menunjukkan 
jawaban dengan meng-klik Enter ketika anda siap.)

Aktivitas 2: (Kegiatan pilihan) – Kegiatan 
kelompok tentang manfaat pengajaran 
membaca yang sistemasi (20 menit)

SLIDE 15 - 16 –0 (PILIHAN)  Salah satu prinsip 
dasar yang membimbing pengajaran membaca 
Ibu Ninan adalah keputusan untuk mengadopsi 
pendekatan sistematis, di mana bunyi-bunyi 
huruf diperkenalkan sesuai dengan frekuensi 
kemunculan huruf dalam bahasa. Hal ini 
dilakukan agar anak-anak berpindah dengan cepat 
dari bunyi huruf ke penggunaan pengetahuan 
mereka tentang bunyi huruf untuk membunyikan 
atau membaca kata dan kalimat.

Kegiatan ini merupakan pilihan karena kegiatan 
ynag serupa diusulkan di kuliah tentang membaca 
kata. Jika mahasiswa calon guru tidak melakukan 
kegiatan ini di kuliah sebelumnya, maka ini adalah 
ide yang baik untuk meminta mereka melakukan 
kegiatan ini.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
menunjukkan mahasiswa calon guru seberapa 
cepat jumlah kata yang dibaca anak meningkat 
ketika guru memperkenalkan bunyi huruf 
berdasarkan frekuensi bunyi huruf tersebut 
muncul dalam kata-kata.

SLIDE 17 – (slide yang dianimasi) Reviu manfaat 
program membaca sistematis. 

Aktivitas 3: Kegiatan Kelompok: Menganalisis 
Pemanasan dan Pengantar Pembelajaran 
Model (15 menit)

SLIDE 18 Deskripsi skenario juga mengandung 
ringkasan apa yang dilakukan Bu Nina untuk 
mennyiapkan tahapan untuk pembalajaran baru 
dalam kegiatan pemanasan dan pengantar. 

Anda mungkin ingin mempertimbangkan 
meminta mahasiswa calon guru, dalam kelompok 
masing-masing, mengidentifikasi dan menganalisis 
berbagai kegiatan dalam masing-masing bagian 
dan keterampilan membaca yang dibahas dalam 
masing-masing kegiatan.

SLIDE 19 - 20 Anda dapat meminta mahasiswa 
calon guru membandingkan pemahaman mereka 
terhadap hal-hal yang di tampilkan di berbagai 
slide. 

Aktivitas 4: Kegiatan Jigsaw: Memahami 
Langkah-Langkah SAS (45 menit)

Salah satu cara mahasiswa calon guru untuk 
memahami langkah-langkah SAS adalah dengan 
menyuruh mereka menggunakan kegiatan jigsaw 
untuk menganalisis langkah-langkah dalam 
pembelajaran Bu Nina.

Tugas 1 dan 2 di SLIDE 21 memberi pentunjuk 
utuk berpindah dari Kelompok basis atau asal ke 
Kelompok pakar/ahli.

1. Setiap orang dalam Kelompok dasar atau asal 
beranggotakan 5 orang diberi nomor 1 sampai 
5.

2. Untuk membentuk Kelompok ahli, semua yang 
mendapat nomor 1 berkumpul dan membentuk 
Kelompok ahli 1, semua yang mendapat nomor 
2 berkumpul untuk membentuk Kelompok ahli 
2, semua yang mendapat nomor 3 berkumpul 
untuk membentuk Kelompok ahli 3, dst.

3. Setiap Kelompok ahli menjadi ahli dalam 
langkah tertentu SAS. Misalnya, Kelompok ahli 
1 menjadi ahli pada langkah 1 SAS. Kelompok 
ahli 2 menjadi ahli pada langkah 2, dll.

CATATAN: Kelompok ahli tidak boleh 
beranggotakan lebih dari 5 anggota. Jika ada lebih 
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dari 5 nomor 1s dalam Kelompok ahli, misalnya, 
mereka harus membentuk dua atau tiga kelompok 
yang lebih kecil.

 Tugas 3 di SLIDE 21 memuat garis besar tugas 
yang harus dilakukan oleh masing-masing 
Kelompok ahli, dan dua pertanyaan yang harus 
mereka jawab dalam waktu 15 menit, yaitu:
•	 Apa kegiatan-kegiatan penting dalam 

langkahmu?
•	 Apa target keterampilan membaca dalam 

setiap kegiatan? 

Ketika Kelompok ahli sedang membaca dan 
mencoba memahami apa yang terjadi dalam 
langkah yang ditugaskan kepada mereka, 
anda mungkin ingin berjalan berkeliling dan 
mendengarkan diskusi yang dilakukan Kelompok 
dan membantu Kelompok yang kesulitan 
memahami keputusan yang dibuat Bu Nina.

SLIDE 22 – Berbagi Keahlian Tugas jigsaw 
berikutnya adalah semua anggota dalam Kelompok 
ahli kembali ke Kelompok awal/asal dan 
melaporkan apa yang telah mereka pelajari dari 
penugasan pada langkah-langkah SAS. Pastikan 
bahwa anggota kelompok melaporkan secara 
berurutan, yaitu, yang menjadi anggota Kelompok 
1 adalah yang pertama melaporkan langkah 1 SAS, 
diikuti oleh anggota Kelompok 2 melaporkan 
langkah 2 SAS, dst.  Ini adalah kesempatan 
baik bagi anda untuk berjalan berkeliling dan 
mendengarkan presentasi, untuk menilai apa yang 
telah atau belum dipahami oleh mahasiswa calon 
guru.

SLIDES 23 – 32 – slide ini memberikan 
kesempatan bagi semua kelompok untuk 
melaporkan ke kelas apa yang telah mereka pelajari 
tentang langkah SAS dan bagi anda sebagai dosen 
untuk memperbaiki kesalahpahaman yang ada. 
Presentasi dari setiap langkah SAS dimulai dengan 
slide deskripsi tentang apa yang terjadi dalam 
langkah SAS, diikuti dengan slide yang meminta 
mahasiswa calon guru mengidentifikasi kegiatan 
utama dalam langkah SAS dan keterampilan 
membaca yang dibahas dalam setiap kegiatan. 
Setelah presentasi oleh mahasiswa calon guru, 
anda dapat menampilkan jawaban yang tersedia 
dan bandingkan dengan jawaban yang dibuat 
mahasiswa calon guru.

Tabel dibawah ini adalah ringkasan kegiatan di 
setiap langkah dalam pembelajaran Bu Nina dan 
keterampilan membaca yang dibahas.
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Tabel 1: Ringkasan kegiatan kunci pembelajaran Bu Nina dan ketermapilan membaca yang 
dibahas

Keterampilan Membaca yang dilakukan Bu Nina Keterampilan Membaca yang dibahas dalam 
kegiatan

Langkah 1 – Membagi kalimat menjadi kata-kata
•	 Anak-anak mengidentifikasi jumlah kata dalam 

kalimat yang ditulis di papan tulis.
Konsep Print – konsep kata (spasi di sisi kanan 
dan kiri kata), konsep kalimat

•	 Guru mengucapkan satu kalimat. Anak-anak 
mengulangi kalimat tersebut, bertepuk tangan 
dan menghitung jumlah kata yang mereka 
dengar.   

Kesadaran Fonologi – Mampu membagi kalimat 
lisan menjadi beberapa kata dan menghitung 
jumlah kata tersebut

•	 Guru menunjuk dan membaca kata 
yang mengandung huruf baru yang akan 
dipelajari dalam pembelajaran. Anak-anak 
mengidentifikasi bunyi yang mereka dengar 
di awal kata dan huruf awal kata yang 
melambangkan bunyi tersebut. 

Kesadaran Alfabet – mengenali bentuk huruf; 
mengidentifikasi nama dan bunyi yang 
dihasilkan huruf tersebut. 

Langkah 2 – Membagi kata menjadi beberapa suku kata
•	 Guru meminta anak-anak melihat dan 

mengidentifikasi suku kata dalam setiap kata. 
Guru menuliskan kembali setiap kata, memberi 
spasi dalam suku kata untuk memfokuskan 
perhatian siswa kepada suku-kata.

Konsep print – kesadaran suku kata

(karena anak-anak melihat kata yang dicetak) 

•	 Anak-anak menyebutan setiap kata, 
memperpanjang bunyi suku kata ketika mereka 
membacanyat. Mereka bertepuk tangan setiap 
kali membaca suku kata —  kemudian mereka 
menghitung jumlah suku kata dalam kata.   

Konsep print – Kesadaran suku kata jika anak 
melihat kata tertulis  

Kesadaran Fonologi – Kesadaran suku kata – 
jika anak dapat mengetahui jumlah suku kata 
hanya dengan mendengar kata, bukan dengan 
melihatnya.

Langkah 3 – Membagi suku kata menjadi berbagai bunyi huruf
•	 Guru meminta anak-anak mengidentifikasi 

huruf-huruf dalam dalam setiap suku kata
Kesadaran alfabet – Mengidentifikasi nama-
nama huruf 

•	 Guru meminta anak-anak mengidentifikasi 
bunyi yang dihasilkan setiap huruf dalam suku 
kata

Kesadaran alfabet– Mengidentifikasi bunyi-bunyi 
huruf

Langkah 4 – Menggabungkan berbagai bunyi huruf menjadi suku kata 
•	 Guru meminta anak-anak mengidentifikasi 

bunyi yang dihasilkan setiap huruf dalam suku 
kata. 

Kesadaran Alfabet – Menidentifikasi bunyi yang 
dihasilkan huruf

•	 Guru meminta anak-anak menggabungkan 
bunyi-bunyi huruf dalam setiap suku kata untuk 
menghasilkan bunyi suku kata.  

Kesadaran Alfabet – menggabungkan bunyi 
huruf bersama.

Langkah 5 – Menggabungkan berbagai suku kata menjadi kata
•	 Guru meminta anak-anak menggabungkan 

bunyi beberapa suku kata untuk menghasilan 
kata

Membaca kata – mendekode

Langkah 6 – Membaca kata-kata secara beurutan menjadi kalimat
•	 Guru meminta siswa membaca kata-kata. Mulai 

dari awal hingga akhir kalimat, untuk membuat 
kalimat.

Membaca kata & kelancaran 
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SLIDE 33 –Bagian ini diakhiri dengan kesempatan 
bagi mahasiswa calon guru untuk mengidentifikasi 
apa menurut mereka, pada titik ini, yang menjadi 
kekuatan dan kelemahan SAS. Setelah diskusi 
terbuka, anda mungkin ingin menyajikan observasi 
di slide untuk melihat apakah ada keselarasan atau 
tidak dengan perspektif mahasiswa calon guru.

SUMBER PEMBEALAJARAN YANG DAPAT 
DIGUNAKAN UNTUK SAS (30 MENIT) 

Pada bagian ini kita melihat berbagai sumber 
dan pengalaman yang guru kelas dapat gunakan 
sebagai titik awal untuk mengembangkan 
pembelajaran SAS, dan kemudian meminta 
mahasiswa calon guru bekerja dengan sumber 
untuk mengidentifikasi kalimat yang tepat untuk 
digunakan dalam pembelajaran SAS. Prioritas 
membuat buku berjenjang untuk para pembaca, 
dan khususnya beberapa tingkat awal/pemula 
(buku merah dan buku hijau) bekerja dengan 
dalam pemberian level.

Aktivitas 1: Kuliah mini tentang prinsip dasar 
SAS (10 menit)

SLIDE  35 - 36 Reviu/ ulas salah satu prinsip dasar 
SAS, yaitu bahwa anak-anak harus diperkenalkan 
dengan kalimat atau teks yang bermakna untuk 
dibaca. Kalimat atau teks meminta mahasiswa 
calon guru untuk melakukan peta konsep materi 
yang ada di SD kelas awal yang dapat berfungsi 
sebagai inspirasi pembelajaran SAS, dan kemudian 
menyajikan beberapa bahan potensial (SLIDE 36).

Aktivitas 2: Menciptakan kalimat yang sesuai 
dengan perkembangan dalam kegiatan SAS – 
(20 Menit)

SLIDE 37 - Berisi peringatan untuk mahasiswa 
calon guru dalam pemilihan kalimat untuk 
pemnbelajaran SAS. Agar pembelajaran 
berlangsung dengan baik, kalimat harus dipilih 
secara strategis, dengan mengingat tiga kriteria 
pada SLIDE 37.

SLIDE 38 - 39 Anda mungkin ingin menilai 
apakah siswa guru telah menginternalisasi 
beberapa prinsip kunci SAS dengan meminta 
mereka memilih sumber daya dan mengidentifikasi 
kalimat yang tepat, berdasarkan sumber tersebut, 

Tiga kriteria untuk seleksi strategis 
kalimat-kalimat kunci SAS

•	Kalimat harus mengandung beberapa 
kata yang terlihat– kata-kata yang 
telah dipelajari anak lewat SAS dan 
dapat dikenali lewat penglihatan. 

•	Kalimat harus mengandung kata-kata 
yang belum pernah terlihat, tetapi 
teridir dari huruf-huruf yang telah 
dipelajari anak-anak dan dapat dibaca 
anak-anak jika mereka menerapkan 
SAS. 

•	Kalimat harus mengandung kata-kata 
yang mempunyai huruf-huruf baru, 
yanga akan menjadi focus guru.

untuk kegiatan SAS. Buku berjenjang PRIORITAS 
untuk pembaca (buku hijau dan merah) cocok 
digunakan dengan kegiatan ini.

Mahasiswa calon guru bekerja dalam kelompok 
kecil untuk mengembangkan kalimat berdasarkan 
tingkatan pembaca dan faktor-faktor yang 
diuraikan pada SLIDE 38 dan kemudian 
menyajikan kalimat mereka dan alasannya ke kelas 
(SLIDE 39).

SLIDE 40 – Buatlah ringkasan beberapa 
pembelajaran kunci dari bagian ini.

PERANAN SAS DALAM PROGRAM MEMBACA 
KOMPREHENSIF (10 MENIT)  

Aktivitas 1: Kegiatan berpasangan – 
Identifikasi bagaimana SAS dapat digunakan 
untuk mengembangkan berbagai keterampilan 
membaca (10 menit)

Bagian ini dirancang untuk meminta mahasiswa 
calon guru melakukan refleksi tentang peran SAS 
dalam program membaca komprehensif. Bagian ini 
meminta mahasiswa calon guru mengidentifikasi 
hubungan antara SAS sebagai strategi pengajaran 
dan berbagai keterampilan membaca atau 
komponen program membaca. Tujuannya adalah 
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agar mahasiswa calon guru mengidentifikasi 
SAS sebagai strategi pengajaran berharga yang 
memungkinkan guru untuk membahas berbagai 
keterampilan membaca dan dapat berkontribusi 
kepada siswa dalam mengembangkan keterampilan 
dasar yang penting untuk mendukung membaca 
independen.

SLIDE 42 dan 43 – SLIDE 42 menyajikan 
tampilan peta konsep dengan SAS di pusat dan 
berbagai keterampilan membaca atau komponen 
program membaca di sekitarnya. Mahasiswa 
calon guru bekerja berpasangan atau kelompok 
kecil untuk mengidentifikasi dan mendeskripsi 
sebanyak mungkin hubungan antara SAS dan 
keterampilan membaca atau komponen membaca 
(SLIDE 43).

REFLEKSI DAN EVALUASI  (10 MENIT) 

SLIDE 45 –Anda mungkin ingin mengakhiri 
sesi ini dengan menempatkan mahasiswa calon 
guru dalam Kelompok dan meminta mereka 
mengidentifikasi 5 hal yang mereka pelajari hari 
ini. Setiap Kelompok kemudian dapat berbagi ke 
kelas beberapa hal penting dalam daftar mereka.

PEKERJAAN RUMAH

Anda mungkin ingin menyediakan mahasiswa 
calon guru beberapa pilihan berikut:

Aktivitas 1: Tugas Kelompok kecil. 

Mahasiswa calon guru harus mengembangkan 
teks singkat (satu kalimat) yang sesuai untuk 
digunakan selama pembelajaran SAS untuk 
pembaca pemula yang telah belajar bunyi huruf a, 
n, e, i dan t dan yang telah belajar mengenali kata-
kata seperti abu, tidak, yang, kau, ini dan itu, dan 
yang siap belajar bunyi huruf k.

Setelah mengidentifikasi kalimat, mereka harus 
menyiapkan rencana pembelajaran singkat 10 
menit untuk kalimat dengan metodologi SAS, 
dan berlatih melaksanakan rencana pembelajaran 
mereka.

Minggu selanjutnya, mereka memiliki waktu 10 
menit untuk mempresentasikan pembelajaran 
mini mereka. Setelah presentasi, mereka harus 
menjelaskan 1) bagaimana kalimat mereka 
memenuhi kriteria seperti tersebut di atas dan 
2) bagaimana pembelajaran mini mereka sesuai 
dengan metodologi SAS.

Aktiftas 2: Tugas Individu.  
Mahasiswa calon guru harus mengembangkan 
poster yang memuat ringkasan metodologi SAS 
dan berbagai keterampilan membaca yang dibahas 
dalam setiap langkah. Poster harus: 1) menarik, 2) 
mudah dibaca dan dipahami, dan 3) informatif dan 
akurat.

Pada awal kelas, mahasiswa calon guru akan 
menempelkan poster mereka di kelas agar dapat 
dilihat dan dikomentari mahasiswa yang lain.

Aktivitas 3: Tugas Kelompok kecil 
menggunakan buku bacaan PRIORITAS 
Mahasiswa calon guru harus mengembangkan 
rencana pembelajaran SAS dengan menggunakan 
kalimat dari salah satu buku berjenajang 
PRIORITAS tingkat/level awal (buku hijau atau 
merah) dan berlatih melaksanakan rencana 
pembelajaran.
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Minggu selanjutnya, mereka memiliki 10 menit 
untuk mempresentasikan pembelajaran mini 
mereka. Setelah presentasi, mereka harus 
menjelaskan 1) bagaimana kalimat mereka 
memenuhi kriteria seperti tersebut di atas dan 
2) bagaimana pembelajaran mini mereka sesuai 
dengan metodologi SAS.

Aktivitas 4: Tugas Kelompok kecil 
menggunakan poster atau gambar. 

 Mahasiswa calon guru harus mengembangkan 
rencana pembelajaran SAS menggunakan kalimat 
yang terkait dengan poster atau gambar dan 
berlatih melaksanakan rencana pembelajaran. 
Dalam mempersiapkan pembelajaran, mereka 
harus mengidentifikasi tingkat kemampuan siswa 
yang menjadi target pembelajaran (bunyi-huruf 
apa yang mereka tahu, kata-kata apa yang sering 
atau umum yang sudah mereka pelajari, huruf-
huruf atau kata-kata baru apa yang menjadi target 
pembelajaran).

Minggu selanjutnya, mereka memiliki 10 menit 
untuk mempresentasikan pembelajaran mini 
mereka Setelah presentasi, mereka harus 
menjelaskan 1) tingkat kemampuanl siswa yang 
menjadi target pembelajaran dan pengetahuan 
latar yang mereka miliki; 2) pembelajaran atau 
kata-kata baru yang menjadi target pembelajaran; 
3) bagaimana kalimat yang menjadi target sesuai 
dengan poin 1 dan 2 dan akhirnya 4) bagaimana 
pembelajaran mini mereka sesuai dengan 
metodologi SAS.
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FOTOKOPI-FOTOKOPI          
 

FOTOKOPI 1: SKENARIO MENGAJAR 

Nita dan Rudi pergi ke Pasar

KONTEK: Anak-anak di kelas 1 Bu Nina telah belajar nama-nama huruf alfabet. Mereka dapat 
menyanyikan lagu alfabet dan menunjuk setiap huruf sambil menyebut nama huruf tersebut.

Bu Ninan sekarang mentransisi anak-anak dari mengenali huruf ke belajar membaca kata. 
Untuk itu, Bu Nina telah mengajarkan anak-anak bunyi yang dihasilkan huruf. Dia sadar bahwa 
jika anak-anak mengetahui bunyi yang dihasilkan huruf, mereka dapat mulai membaca kata-
kata dengan menyebutkan huruf-huruf yang ada dalam kata.

Bu Nina tidak mengajarkan bunyi-bunyi huruf seusai urutan alfabet. Malah beliau memulai 
dengan memperkenalkan huruf-huruf yang sering muncul dalam kata-kata. Jika anak-anak 
mengetahui bunyi-bunyi huruf, mereka dapat dengan cepat mulai membaca kata-kata dan ada 
banyak kata-kata yang hanya menggunakan huruf-huruf ini.

Sejauh ini, anak-anak telah belajar bunyi-bunyi dari beberapa huruf yang paling sering seperti: 
a, n, e, I, t, k, d dan u. Hari ini Bu Nina ingin mereka menggunakan pemahaman mereka 
untuk membaca (mengkode) kata-kata yang mengandung huruf-huruf ini. Dia juga ingin 
memperkenalkan mereka dengan salah satu dari bunyi 8 huruf yang paling sering – huruf r. 
Untuk itu, dia akan menggunakan teknik Structural Sintesis Analisis (SAS).

PEMANASAN            

Bu Nina memulai kelas dengan meminta anak-anak berdiri dan menyanyikan lagu alfabet. Dia meminta 
anak-anak menunjuk setiap huruf dalam tabel alfabet sambil menyebutkan nama huruf itu.

Dia lalu menunjuk satu per satu ke huruf a, n, e, i, t, k, d, dan u, huruf-huruf yang telah anak-anak 
pelajari. Setiap kali dia menunjuk ke huruf, anak-anak menyanyikan nyanyian bunyi-huruf, misalnya:
•	 Huruf a, huruf a, selalu disebut a, a, a
•	 Huruf n, huruf n, selalu disebut n, n, n.
•	 Dll. dll.

PENGANTAR 

Bu Nina memulai kelas dengan meminta seorang anak untuk maju ke depan kelas 
dan menggunakan strategi lima jari untuk merangkum cerita yang telah mereka baca 
kemarin berjudul Nita dan Rudi Pergi ke Pasar. Seorang anak perempuan datang ke depan kelas.

•	 Anak perempuan itu mengangkat satu jari dan mengatakan pertanyaan pertama adalah “Siapa? - 
Siapa yang ada dalam cerita”’Anak-anak mengangkat tangan mereka dan mengatakan “Nita dan Rudi” 

•	 Anak perempuan itu kemudian mengangkat jari kedua dan mengatakan jari ini “Apa?” - Apa yang 
terjadi dalam cerita?”’Anak-anak mengangkat tangan mereka dan mengatakan “Nita dan Rudi pergi ke 
pasar untuk membeli pisang” tapi mereka kehilangan uang yang diberikan ibu mereka karena kantong 
celana Rudi ada lubangnya.
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•	 Anak perempuan itu kemudian mengangkat jari ketiga dan mengatakan “Kapan – Kapan terjadinya 
cerita itu?’ dan meminta anak-anak untuk menjawab. 

•	 Anak perempuan itu kemudian mengangkat jari keempat dan mengatakan “Dimana?” – dimana cerita 
itu terjadi? Dan meminta anak-anak untuk menjawab.

•	 Akhirnya gadis itu memegang jari kelima dan mengatakan jari ini adalah “Mengapa” - mengapa Rudi 
kehilangan uang? Dan meminta anak-anak untuk menjawab.

PRESENTASI           

LANGKAH 1

Bu Nina mengatakan pada anak-anak bahwa mereka sekarang akan menggunakan pengetahuan mereka 
tentang huruf dan bunyinya untuk membaca satu kalimat tentang cerita itu.

Dia menulis kalimat Nita adik Rudi di papan tulis. Dia kemudian membaca kalimat secara perlahan, 
sambil menunjuk setiap kata yang dia baca.

Bu Nina : Anak-anak, berapa banyak kata dalam kalimat ini?

Anak-anak :  Tiga!!!

Bu Nina : Bagaimana kalian tahu ada tiga kata?

Anak 1 :  Karena selalu ada spasi diantara kata-kata. . . dan ada dua spasi dalam kalimat di papan 
tulis. Jadi ada tiga kata!

Bu Nina : Ya benar! Selalu ada spasi diantara kata.  Anak-anak, saya akan membaca kalimat itu 
lagi. Kemudian kalian akan membacanya juga.

Bu Nina membaca kata-kata, menunjuk kata-kata ketika dia membacanya. Dia kemudian menunjuk kata 
pertama, dan siswa membaca kalimat, kata demi kata (menggemakan bacaan)

Dia menunjuk kata terakhir, Rudi.

Bu Nina : Huruf apa yang kamu lihat di awal kata ini …Rudi..

Anak-anak :  R! Huruf R.

Bu Nina : Bagus sekali. Sekarang …dengarkan ketiak saya mengatakan kata ini …dan katakan 
bunyi apa yang kamu dengar di awal kata ….Rudi….Rudi….Rudi….

Anak-anak :  Bunyi …/r/…

Bu Nina : Ya benar. Huruf R menghasilkan bunyi /r/.  Dengarkan lagi …/r/…/r/….Sekarang ulangi 
bunyi tersebut bersama saya …

Bu Nina dan anak-anak bersama-sama:  /r/…/r/…/r/…..

Bu Nina :  Baik. Sekarang ayo menyanyikan huruf R. Siap semuanya?

Anak-anak : Huruf r, huruf r, huruf itu selalu berbunyi /r/…/r/…/r/!

Bu Nina : Hari ini kita akan belajar membaca sebuah huruf baru . . . huruf R.

LANGKAH 2

Bu Nina : Saya akan membaca kalimat itu lagi, tetapi lebih plean dan menyebutkan setiap suku 
kata dalam kata dengan hati-hati. Dengar.

  Bu Nina membaca kata-kata, suku kata per suku kata, sambil menunjuk setiap suku 
kata  yang dibacanya. 
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Bu Nina :  Ada berapa suku kata dalam kata pertama …kata ”Nita”?

Anak-anak : Dua!

Bu Nina :  Baik. Katakan dan sambil bertepuk tangan setiap suku kata dalam kata “Nita”.

Anak-anak :  Ni (bertepuk tangan)  …. Ta (bertepuk tangan)

Bu Nina :  Ada berapa suku kata dalam kata kedua …kata “adik”?

Anak-anak : Dua!!!

Bu Nina :  Baik. Katakan dan sambil bertepuk tangan setiap suku kata dalam kata “adik”.

Anak-anak :  A (bertepuk tangan)  …. dik (bertepuk tangan)! 

Bu Nina : Dan  …ada berapa suku kata dalam kata terakhir …kata “Rudi”?

Anak-anak : Dua lagi !!!

Bu Nina :  Baik. Katakan dan sambil bertepuk tangan setiap suku kata dalam kata “Rudi”.

Anak-anak : Ru (bertepuk tangan)  …. di(bertepuk tangan)! 

Guru (Bu Nina) kemudian menuliskan kembali kalimat tersebut dibawah kalimat yang asli/awal, dengan 
memisahkan kata menjadi suku kata.

                                                    Nita    adik      Rudi.

                                              Ni   ta    a    dik     Ru   di

Dia kemudian membaca kalimat tersebut, suku kata per suku kata, sambil menunjuk ke setiap suku kata 
ketika membacanya.

Bu Nina : Anak-anak, sekarang bacakan kalimat tersebut, suku kata per suku kata, ketika saya 
menunjuk setiap suku kata tersebut.

Dia menunjuk suku kata pertama, Ni. Anak-anak membaca suku kata itu. Dia kemudian 
melanjutkannnya sampai (suku kata terakhir).

Dia kemudian meminta anak-anak untuk mengidentifikasi jumlah huruf dalam setiap suku-kata, dan 
nama-nama setiap huruf.

LANGKAH 3 

Guru kemudian menuliskan kembali kalimat tersebut untuk ketiga kalinya, sambil memisahkan setiap 
huruf dalam setiap suku kata.

                                                    Nita    adik      Rudi.

                                         Ni   ta        a    dik           Ru   di

                               N   i   t   a         a    d   i   k       R   u   d   i

Bu Nina : Ayo kita dengan bunyi setiap huruf.  Apa bunyi huruf N?

Anak-anak : Huruf N, Huruf N, dibunyikan en..en..en  Huruf N berbunyi en!

Bu Nina : Benar sekali. Huruf N dibunyikan /en/.  

  Kemudian, dia menunjuk huruf i.

Bu Nina : Apa bunyi huruf i?
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Anak-anak : Huruf i bunyinya /i/!

Bu Nina : Sekarang, saya akan menunjuk setiap huruf. Ketika saya menunjuk setiap huruf, sebutkan 
bunyi huruf tersebut.

Dia (Bu Nina) menunjuk setiap huruf. Anak-anak menyebutkan bunyi huruf tersebut.

LANGKAH 4

Bu Nina kemudian menambahkan baris ke empat pada teks di papan tulis:

                                                       Nita    adik      Rudi.

                                         Ni   ta        a    dik           Ru   di

                               N   i   t   a         a    d   i   k       R   u   d   i

                                         Ni   ta        a    dik           Ru   di

Bu Nina : Coba lihat suku kata pertama. Apa bunyi huruf N?

  Anak-anak menyebutkan bunyi /n/.

Bu Nina : Apa bunyi huruf I?

  Anak-anak menyebutkan bunyi /i/.

Bu Nina : Apa bunyinya ketika huruf N dan huruf I digabungkan?

  Anak-anak menyebutkan bunyi /n/…./i/…./ni/!

Bu Nina mengulangi yang diatasnya untuk setiap suku kata. Anak-anak mengidentifikasi bunyi setiap 
huruf, kemudian menggabungkan setiap bunyi untuk menghasilkan bunyi suku kata.

LANGKAH 5 –SIMPULAN 

Bu Nina kemudian menambah baris ke lima pada teks di papan tulis:

                                                Nita    adik      Rudi.

                                         Ni   ta        a    dik           Ru   di.

                               N   i   t   a         a    d   i   k       R   u   d   i.

                                         Ni   ta        a    dik           Ru   di.

                                                 Nita    adik      Rudi.

Dia membaca kalimat tersebut, sambil menunjuk setiap kata ketika dia membacanya. Dia kemudian 
meminta anak-anak membaca kalimat tersebut, sambil menunjuk setiap kata ketika anak anak 
membacanya.
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EVALUASI 

Bu Nina memuji hasil membaca anak-anak, mempersilahkan anak-anak untuk menyalin kalimat tersebut 
kedalam buku catatan mereka dan membuat gambar sebagai penyerta. Bu Nina berkeliling, mengecek 
kalimat kalimat dan secara acak menunjuk salah satu kata dan meminta seorang anak membacanya 
untuk memastikan bahwa mereka semua dapat membaca. Atau dia dapat menunjuk sebuah huruf dalam 
kata dan meminta seoarang anak untuk mengidentifikasi bunyi huruf-huruf tersebut.

Malam itu, anak-anak harus menunjukkan halaman yang mereka pelajari ke orang tuanya dan 
membacakan kalimat yang mereka pelajari dan menjelaskan apa yang mereka gambar.

LANGKAH BERIKUTNYA

Besok, Bu Nina akan menulis kalimat-kalimat berikut di papan tulis dan meminta anak-anak bekerja 
berpasangan, dengan menggunakan SAS diman perlu, utuk membaca kalimat kalimat berikut.

−	 Nita kakak Rudi.

−	 Nita anak Rudi.

−	 Rudi adik Nita.

−	 Rudi dan Nita.

−	 Kita dan Nita.

−	 Aku dan Rudi.



19

UNIT 6

6.

RINGKASAN PENELITIAN

Istilah SAS adalah singkatan dari Struktural 
Analisis Sintesis. SAS merupakan strategi 
pengajaran yang dikembangkan pada tahun 
1974 untuk setiap pembaca awal (kelas 1) untuk 
membaca kata-kata dan kalimat-kalimat 
sederhana. Tujuan keseluruhan dari SAS adalah 
untuk menyediakan pembaca awal dengan strategi 
yang dapat mereka gunakan untuk membaca kata-
kata dan kalimat-kalimat sederhana dengan lancar 
dan tepat.

Strategi ini bersifat Struktural, Analisis and Sintesis 
untuk alasan berikut:
•	 Struktural, karena strategi ini dimulai dengan 

struktur, misalnya kalimat.
•	 Analisis (“membagi kedalam bagian-bagian 

atau menganalisa”) karena guru membantu 
anak-anak untuk menganalisa struktu menjadi 
bagian kecil dan semakin kecil:
o Kalimat dibagi menjadi beberapa kata
o Kata dibagi menjadi beberapa suku kata
o Suku kata dibagi menjadi beberapa bunyi 

huruf 
•	 Sintesis (“menggabung bagian-bagian atau 

mensintesa”) karena setelah anak memahami 
bagian terkecil– bunyi-bunyi setiap huruf – 
anak diajar untuk melakukan proses terbalik 
untuk membentuk kembali struktur asli/asal, 
yaitu,
o Bunyi-bunyi huruf digabung untuk 

menghasilkan bunyi suku kata
o Bunyi suku kata yang digabung untuk 

menghasilkan kata-kata
o Kata-kata yang dibaca, sesuai urutan, untuk 

menghasilkan kalimat.

Sintesis juga mengajarkan anak-anak untuk 
membaca dengan mengasosiasikan bunyi dengan 
huruf. Pendekatan ini, yang disebut synthetic 
phonics (fonik sintesis), mengajarkan anak-anak 
untuk membaca huruf atau kelompok huruf 
dengan menyebutkan bunyi yang mewakili 
huruf. Misalnya, anak-anak diajarkan bahwa 
huruf l menghasilkan bunyi / llllll /. Anak-anak 
kemudian dapat mulai membaca kata-kata dengan 
menggabungkan (mensintesa) bunyi-bunyi huruf 
untuk membuat kata.

SAS adalah pergerakan ke bawah - yaitu, bergerak 
dari seluruh (kalimat) ke bagian yang lebih kecil 
(suku kata dan kemudian bunyi huruf), diikuti 
selanjutnya dengan pergerakkan ke atas - yaitu, 
bergerak dari bagian terkecil (bunyi-bunyi huruf) 
ke bagian yang lebih besar (suku kata, kata dan 
akhirnya kalimat) yang membuat SAS unik. 

SAS berdasar pada sejumlah teori belajar 
psikologis, termasuk yang menyatakan bahwa 
belajar lebih bermakna dan bahwa anak-anak 
dapat belajar lebih baik ketika mereka berpindah 
dari keseluruhan (kalimat) ke bagian (bunyi bunyi 
huruf).  Itulah mengapa metode SAS selalu dimulai 
dengan kalimat bermakna - “struktur” - dan secara 
bertahap membantu anak-anak membagi kalimat 
ke dalam bagian-bagian melalui serangkaian 
analisis. Setelah anak-anak telah mampu 
mengidentifikasi bagian-bagian terkecil – bunyi 
huruf - mereka kemudian dapat menggabung 
bagian-bagian, selangkah demi langkah, untuk 
membuat keseluruhan, dalam hal ini kalimat asli/
awal/semula. 

Psikologi juga menyatakan bahwa cara kita 
mengobservasi/mengamati, awalnya selalu dimulai 
dari keseluruhan (struktur). Setelah kita melihat 
keseluruhan, kita dapat mulai mengidentifikasi 
dan menganalisa bagian-bagian. Akhirnya, setelah 
kita mengidentifikasi bagian-bagian terkecil, kita 
dapat memulai proses mengembalikan bagian-
bagian menjadi keseluruhan (mensintesis).

Sintesis
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SAS juga didasarkan pada beberapa prinsip dasar 
pedagogi efektif. Misalnya, SAS mengakui 
pentingnya bertanya (inkuiri) dalam belajar, dan 
pentingnya memberikan anak-anak kesempatan 
untuk membangun pemahaman mereka sendiri. 
Metode SAS mengakui bahwa dengan berusaha 
memberikan anak-anak beberapa strategi yang 
mereka butuhkan untuk menganalisis dan 
kemudian menyusun kembali kalimat baru, 
sehingga mereka dapat membacanya. Anak-
anak yang telah menguasai metode SAS dapat 
menggunakan metode tersebut setiap kali 
mereka menjumpai kata yang mereka tidak bisa 
membacanya.

SAS juga mengakui prinsip pedagogis yang teruji 
yang menyatakan bahwa bahan pembelajaran 
harus bermakna dan sesuai dengan tahapan 
perkembangan, dan selaras dengan minat anak-
anak. Pelajaran mini SAS terbaik dimulai dengan 
sebuah kalimat yang dibuat oleh anak anak-anak 
atau guru yang merupakan ringkasan pemikiran 
atau ide-ide anak-anak (sekitar cerita, gambar atau 
situasi). Kalimat-kalimat yang dihasilkan dengan 
cara sangat bermakna bagi anak-anak dan sesuai 
dengan tahapan perkembangan. Lebih penting 
lagi, anak-anak akan termotivasi untuk membaca 
kalimat tersebut.

Yang terakhir, SAS juga mengambil ide dari 
metodologi pengajaran bahasa yang disebut 
pengalaman bahasa. Ketika guru mengadopsi 
perspektif pengalaman bahasa, mereka 
membiarkan anak-anak untuk membuat kalimat 
lisan dan cerita. Guru kemudian menuliskan 
kalimat yang diusulkan anak-anak di papan tulis, 
sambil menciptakan sebuah cerita sederhana. 
Cerita itu kemudian berfungsi sebagai dasar untuk 
mengajar anak-anak bagaimana membaca. Guru 
yang menggunakan pendekatan pengalaman 
bahasa mengakui bahwa teks terbaik untuk 
mengajar anak-anak bagaimana membaca adalah 
teks yang dibuat anak-anak sendiri, meskipun 
secara lisan. Teks tersebut bermakna bagi anak-
anak, sesuai dengan perkembangan karena anak-
anak yang membuatnya, dan anak-anak akan 
termotivasi untuk belajar bagaimana membaca 
teks tersebut.

Catatan untuk dosen: Ada hubungan 
langsung antara SAS dan strategi 
pengajaran cara mendecode kata 
menggunakan hubungan huruf-bunyi 
yang telah dibahas di unit 5: Membaca 
Kata. SAS mengajarkan anak cara 
membaca kata dengan membunyikan 
huruf di setiap suku kata, dan kemudian 
menggabungkan huruf (dan kemudian 
suku kata) untuk membentuk kata. 
Mahasiswa harus dapat melihat hubungan 
antara SAS dan decode. SAS adalah proses 
langkah per langkah yang penting untuk 
membunyikan huruf dalam kata, dan 
kemudian menggabungkan bunyi ini 
untuk membentuk kata.

Akhirnya, menggunakan kalimat lisan atau pikiran 
anak-anak sebagai dasar untuk pelajaran mini 
SAS juga mengakui prinsip-prinsip linguistik 
bahwa anak-anak dapat membaca dan memahami 
apapun yang mereka bisa katakan secara lisan. Itu 
karena pada dasarnya bahasa lisan mendahului 
bahasa tulisan. Ketika guru menggunakan ucapan 
lisan anak-anak sebagai dasar untuk pelajaran 
membaca, permasalahan apakah anak-anak akan 
dapat memahami apa yang telah mereka baca 
hilang. Anak-anak akan dapat memahami kalimat 
yang ditulis karena mengandung kata-kata yang 
mereka gunakan secara lisan dalam percakapan 
sehari-hari. Kata-kata tersebut merupakan kata 
kata yang mereka mengerti.

MENGAPA SAS PENTING? BAGAIMANA 
MENURUT HASIL PENELITIAN? 

Ketika ditambahkan ke program membaca dan 
menulis awal yang kaya dan komprehensif, 
SAS dapat membantu anak untuk 1) menguasai 
langkah-langkah mendecode kata dan 2) membaca 
kata dan kalimat lebih lancar dan lebih otomatis. 
Ini terjadi karena karena SAS mengajarkan anak 
langkah membunyikan kata yang belum pernah 
mereka lihat sebelumnya dengan:
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BAGAIMANA ANDA MELAKSANAKAN SAS DI 
KELAS?

SAS adalah salah satu alat dalam program 
komprehensif literasi dini—yang lebih 
menekankan pengembangan kemampuan bahasa 
lisan anak (pemahaman mendengar lisan), dan 
kemampuan membaca dan menulis.

SAS umumnya digunakan ketika anak 
pertama kali belajar membaca - ketika mereka 
mencoba untuk “memecahkan kode” dengan 
memahami bagaimana cara membaca kata-kata, 
menghubungkan bunyi dan huruf. Setelah anak 
dapat melakukannya dengan cepat, SAS berhenti, 
dan strategi belajar yang berfokus pada kelancaran 
(membaca terbimbing, misalnya) dan pemahaman 
lebih disukai.

SAS dapat digunakan ketika anak pertama 
kali belajar membaca—ketika mereka telah 
belajar mengkombinasi bunyi-huruf dan guru 
ingin menunjukkan kepada mereka bagaimana 
menggunakan SAS untuk mengkode atau 
membaca kata-kata dan kalimat-kalimat 
sederhana.

Pada tahap paling awal, guru dapat membacakan 
cerita untuk anak-anak (buku besar, misalnya, atau 
membaca buku dengan suara keras), menunjukkan 
kepada mereka gambar, atau berbicara kepada 
mereka tentang sesuatu yang telah terjadi. 

•	 Mencari dan mengidentifikasi huruf-huruf 
dalam kata

•	 Membunyikan huruf-huruf dalam kata
•	 Menggabungkan bunyi huruf untuk 

membentuk suku kata dalam kata
•	 Menggabungkan suku-kata untuk 

menghasilkan kata.

SAS mengajarkan anak-anak bagaimana 
berpikir analisis dan sintesis, dan 

bagaimana membunyikan dan membaca 
kata-kata yang tidak dikenal dengan cepat 

dan tepat

Anak belajar membagi kata (atau kalimat) yang 
tidak diketahui menjadi bagian yang lebih kecil, 
membunyikan bagian yang lebih kecil, dan 
kemudian menggabungkan kembali bagian-bagian 
yang lebih kecil menjadi kata atau kalimat. Jika ini 
disajikan sebagai satu rangkaian langkah-langkah 
yang mudah diikuti, seperti dalam metode SAS, 
yang pertama adalah memecahnya (membagi 
menjadi bagian) dan kemudian mensintesis 
(merekatkan atau menggabung kembali bagian-
bagian) dan jika anak-anak diberi banyak 
kesempatan berlatih langkah-langkah ini, mereka 
akan belajar mendecode kata-kata dengan cepat 
dan akurat. Hal ini penting untuk kelancaran 
membaca.

Perlu dicatat bahwa banyak penelitian terkait 
SAS bersifat kualitatif atau lebih tepat dalam 
kategori penelitian tindakan dalam kelas (lihat, 
misalnya, Setyanai dkk.; Rusdiyanto, 2014). 
Namun, setidaknya ada satu studi terbaru, yang 
menggunakan desain kuasi-eksperimental, 
menemukan bahwa anak di kelas awal yang diajar 
guru dengan menggunakan metode SAS akan 
dapat membaca lebih lancar dari pada anak yang 
diajar guru dengan menggunakan metode yang 
lebih konvensional (lihat Endah 2014, misalnya).

Tiga Langkah Dasar SAS

1  Mulai dengan struktur keseluruhan 
bermakna – kalimat bermakna, 
misalnya.

2  Membantu siswa memecah  
(menganalisis) menjadi bagian  
yang lebih kecil (kata, suku kata, 
dan  bunyi huruf)

3  Membantu siswa menggabung 
atau mensintesis bagian-bagian 
membentuk kembali struktur 
semula.
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1Kegiatan bahasa lisan berfungsi sebagai dasar 
untuk mengidentifikasi kalimat dasar dan 
sederhana yang kemudian ditulis guru di papan 
tulis dan digunakan sebagai dasar untuk pelajaran 
mini SAS. Adalah hal penting bahwa kalimat 
mengandung kata-kata yang umum, kata-kata 
berfrekuensi tinggi yang pernah dilihat anak-anak 
atau yang perlu diketahui anak-anak bagaimana 
cara membacanya, atau kata-kata yang dapat 
dikoding anak-anak, yaitu, kata-kata yang terdiri 
dari bunyi-huruf yang telah anak-anak pelajari. 
2Guru yang tertarik dalam memperkenalkan bunyi-
huruf yang baru (belum dikenal) kepada anak-anak 
akan berusaha secara sadar untuk memastikan 
bahwa kalimat mengandung kata-kata yang juga 
mengandung huruf yang baru tersebut.

1 Ketika SAS diperkenalkan di tahun 1970-an, guru disa-
rankan menggunakan gambar atau kartu bergambar hitam 
putih dan membuat kalimat berdasarkan gambar. Sekarang, 
ruang kelas berisi banyak materi literasi– buku besar dan 
berwarna, buku perpustakaan, posters, cerita lewat audio, 
cerita dalam video, dll. Yang dapat berfungsi sebagai papan 
lompatan untuk mengidentifikasi kalimat yang sesuai/pantas.
2  Lihat Unit 5 – Membaca kata dan Unit 9 – Kelancaran un-
tuk diskusi teks yang dapat dikoding dan mengapa hal itu pen-
ting. Pembaca mencatat bahwa kalimat yang diusulkan dalam 
pelajaran mini SAS, dalam skenarionya dan di tempat lain 
dalam dokumen ini tidak selalu mengikuti petunjuk seperti 
tahun 1970-an. Hal ini disebabkan riset terbaru menekankan 
pentingnya menggunakan pendekatan yang sistematis dalam 
memperkenalkan kombinasi bunyi-huruf ketika mengajar 
pembaca pemula membaca – yaitu, kombinasi bunyi-huruf 
harus diperkenalkan berdasarkan frekuensi kemunculannya 
dalam bahasa, huruf yang paling sering muncul diperkenalk-
an lebih dulu dan yang jarang muncul diperkenalkan terakhir. 
Memperkenalkan bunyi-huruf seperti ini akan membuat 
anak-anak mampu membaca kata-kata real secepat mung-
kin. Harus diakui bahwa anak-anak ke sekolah dengan ha-
rapan dapat membaca sesegera mungkin. Memperkenalkan 
bunyi-huruf dengan strategis, sesuai kemunculannnya dalam 
bahasa, akan membuat anak-anak cepat membaca.
Untuk alasan tersebut, dalam memperkenalkan SAS ke 
mahasiswa calon guru, penting mereka pahami kalimat-ka-
limat yang dugunakan dalam pelajaran mini SAS harus 
bermakna dan dapat didecode siswa– yaitu, mayoritas kata 
dalam kalimat adalah kata berfrekuensi tinggi yang umum 
muncul dalam teks dan siswa harus belajar membaca kata 
yang terlihat atau kata yang terdiri dari huruf-huruf yang su-
dah mereka pelajari atau yang ingin dikenalkan guru dalam 
pelajaran .

Tabel: Rangkuman Langkah Langkah Analisis 
dan Sintesis

Kalimat ini  tika

Analisis Level 1 ini         tika

Analisis Level 2          i   ni    ti   ka 

Analisis Level 3 i   n   i       t    i    k    a

Sintesis Level 1           i   ni    ti   ka

Sintesis Level 2 ini         tika

Sintesis Level 3 ini  tika

Beberapa langkah dibawah ini merangkum 
bagaimana menggunakan pelajaran mini SAS 
di tahap paling awal, sebelum anak-anak dapat 
membaca cerita yang sederhana. Dalam kurung, 
setelah setiap langkah keterampilan literasi 
dibahas.

Pelajaran mini SAS tanpa buku

1. Diskusi – Guru dan siswa mendiskusikan 
poster, apa yang terjadi dalam cerita, apa yang 
terjadi dalam video, dll. Guru membimbing 
anak-anak berpikir lewat pertanyaan, sambil 
memikirkan jenis kalimat dan kata-kata yang 
ingin dikenalkan kepada anak-anak (bahasa 
lisan language, kosa kata, pemahaman 
mendengar- berbicara).

2. Mencatat – Guru menulis kalimat siswa di 
papan tulis (pengalaman bahasa)

3. Membaca Model– Guru membacakan kalimat 
tersebut kepada siswa, memberi contoh/model 
membaca lancar sambil menunjuk setiap kata 
ketika membacanya (kelancaran).

4. Analisis Level 1 – kata. Guru meminta siswa 
untuk mengidentifikasi jumlah berbagai kata 
dalam setiap kalimat (konsep print).

5. Analisis Level 2 – suku kata. Guru meminta 
siswa mengidentifikasi suku kata dalam kata 
(konsep print).

6. Analisis Level 3 – bunyi-bunyi huruf. Guru 
meminta siswa mengidentifikasi bunyi-huruf 
dalam suku kata yang diberikan (kesadaran 
alfabet).
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7. Sintesis Level 1 – bunyi-bunyi huruf 
menjadi suku kata – Guru meminta siswa 
menggabungkan bunyi-bunyi huruf menjadi 
suku kata (membaca kata).

8. Sintesis Level 2 – suku kata menjadi kata – 
Guru meminta siswa menggabung bunyi bunyi 
suku kata menjadi kata-kata (membaca kata).

9. Sintesis Level 3 – kata menjadi kalimat – 
Guru mengajarkan siswa membaca kata-kata 
berdasarkan urutan untuk menghasilkan 
kalimat awal/semula (membaca kata dan 
kelancaran).

Sebagaimana ditunjukkan dalam langkkah-
langkah diatas, pelajaran mini SAS menargetkan 
berbagai keterampilan membaca. Guru juga 
dapat memperkenalkan kegiatan-kegiatan untuk 
menargetkan keterampilan tambahan (misalnya, 
setelah membaca kalimat pada Langkah 3, guru 
dapat menambahkan aktivitas yang meminta 
anak-anak untuk mengidentifikasi kata-kata yang 
diawali atau diakhiri dengan bunyi suara tertentu, 
untuk mengembangkan keterampilan kesadaran 
fonologi anak)

Setelah anak mampu membaca kalimat dasar, 
guru dapat mengulangi langkah 2 sampai 9 
menggunakan kalimat yang telah guru siapkan 
yang menggunakan kata-kata yang memiliki bunyi 
huruf yang sama, dan kata-kata berfrekuensi 
tinggi yang sudah dipelajari sebelumnya. 
Misalnya, setelah menganalisis dan mensintesis 
kalimat INI TIKA, guru dapat memberikan anak-
anak kalimat INI RIKA, atau NITA Adik RIKA, 
dll untuk membaca menggunakan langkah-
langkah SAS. Guru terus memberikan anak-anak 
kalimat yang sama hingga anak-anak menguasai 
kombinasi bunyi-huruf yang ditargetkan dan 
kata-kata yang berfrekuensi tinggi. Setelah 
selesai, guru memulai kembali siklus sembilan 
langkah SAS, menggunakan kalimat dasar baru 
yang berisi huruf-huruf atau kata-kata baru yang 
berfrekuensi tinggi baru (sambil memastikan 
untuk mengintegrasikan ke dalam kalimat bunyi-
huruf dan kata-kata berfrekuensi tinggi yang telah 
diplejari sebelumnya).

Setelah anak telah cukup menguasai kombinasi 
bunyi-huruf dan dapat mengenali kata-kata 
yang berfrekuensi tinggi, mereka bisa beralih ke 
membaca teks. Pelajaran ini mengikuti langkah 
yang disebutkan di atas, dengan pengecualian 
bahwa pembahasan awal biasanya tentang teks 
sederhana yang akan dibaca anak-anak (ilustrasi 
di sampul dan petunjuk tergambar dalam 
ilustrasi yang mungkin menujukkan apa yang 
akan dibahas dalam buku tersebut) dan guru 
tidak menuliskan teks di papan. Sebaliknya, 
guru berpindah ke langkah 3, model membaca 
seluruh teks, sebelum meminta anak-anak bekerja 
menggunakan langkah-langkah yang tersisa untuk 
membaca setiap kalimat dalam teks. Akhirnya, 
ketika kemampuan membaca anak-anak lebih 
berkembang, SAS hanya digunakan ketika anak-
anak menemukan sebuah kata yang mereka tidak 
tahu. Ketika hal itu terjadi, mereka menganalisis 
kata untuk mengidentifikasi bunyi-huruf, 
menggabung bunyi-huruf bersama-sama menjadi 
suku kata dan kemudian kata, dan kemudian 
membaca kembali kalimat dengan kata baru dalam 
kalimat tersebut

Di tahun 1970-an, Ketika hampir tidak 
ada teks yang sesuai perkembangan 
untuk dibaca di kelas, SAS merupakan 
cara yang efisien untuk meminta anak-
anak membuat teks atau cerita pendek 
yang kemudian dapat digunakan untuk 
mengajarkan membaca.

Meskipun sekarang ada banyak teks yang 
sesuai dengan perkembangan untuk 
dibaca anak-anak di kelas, menggunakan 
SAS atau pengalaman bahasa untuk 
menghasilkan teks yang bermakna untuk 
dibaca anak-anak masih merupakan 
kegiatan bermakna untuk dilakukan 
bersama anak-anak.
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BAGAIMANA MENILAI HASIL BELAJAR 
SISWA KETIKA MENGGUNAKAN SAS?

SAS digunakan dengan pembaca pemula untuk 
mengembangkan kemampuan membaca mereka 
(mengkode) kata-kata dan kalimat dengan lancar. 
Evaluasi umumnya berfokus pada sejauh mana 
anak-anak dapat menggunakan strategi yang 
mereka pelajari melalui SAS untuk:
1. Membaca kata-kata yang tidak dikenal
2. Membaca kata-kata yang umum (sight words)
3. Membaca kalimat-kalimat dengan lancar.

Masing-masing jenis penilaian dijelaskan dibawah. 

CATATAN: tehnik penilaian yang sama dapat 
dilihat di unit Membaca Kata dan Kelancaran.

Menilai kemampuan siswa membaca kata-kata 
asing dengan menghubungkan bunyi dan 
huruf

Cara paling umum menilai sejauh mana siswa 
dapat dengan benar menghubungkan bunyi dan 
huruf dan kumpulan huruf untuk membaca kata-
kata asing/tidak dikenal adalah dengan meminta 
mereka membaca “non-kata “ atau kata tanpa 
makna. Kata-kata ini merupakan kata-kata yang 
mengikuti pola konsonan-vokal bahasa tetapi 
sebenarnya tidak ada dalam bahasa tersebut. Satu-
satunya cara bagi siswa untuk membacanya adalah 
dengan menghubungkan bunyi dengan huruf.

Penilaian yang umum adalah dengan menyajikan 
kepada anak-anak daftar 100 non-kata (lihat tabel), 
dan meminta mereka untuk membaca sebanyak 

Contoh (nonkata)

mungkin kata yang mereka bisa baca dalam satu 
menit. Penilai kemudian kemudian mencatat 
jumlah kata yang dibaca dengan benar, dan juga 
jumlah kata yang coba dibaca anak-anak dalam 
satu menit.

Penilaian berfokus pada 2 keterampilan:
•	 Akurasi keterampilan membaca 

(mendekode) anak-anak, dinyatakan dalam 
persentase kata dibaca dengan benar dan 
dikalkukalsi denafn menggunakan rumus 
berikut:           

	              

                                             

•	 Kelancaran membaca, dikalkulasi dengan 
menghitung jumlah kata yang dibaca dengan 
benar dalam satu menit (jumlah kata yang 
benar per menit).

Menilai kemampuan anak-anak mengenali 
kata-kata umum (sight words) (kata 
berfrekuensi tinggi atau kata umum dikenali 
anak-anak lewat penglihatan – berbeda dengan 
mengkode.)

Cara yang umum untuk menilai hal ini adalah 
dengan menyajikan kepada anak-anak daftar 100 

kata-kata umum dan berfrekuensi 
tinggi yang telah mereka lihat 
berulang kali dan kemudian meminta 
mereka untuk membaca sebanyak 
mungkin kata-kata yang mereka bisa 
baca dalam satu menit. Seperti kasus 
di atas, penilaian berfokus pada dua 
keterampilan terkait:
•	 Akurasi keterampilan 

membaca (mengkode) 
anak-anak, dinyatakan dalam 
persentase kata dibaca dengan 
benar dan dihitung dengan 
menggunakan rumus berikut:

Jumlah kata 
dibaca dengan 

benar

    Jumlah kata 
yang dicoba 

dibaca.

Persentase 
akurasi membaca 

(mengkode) = 
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•	 Kelancaran membaca, dihitung dengan 
menghitung jumlah kata yang dibaca dengan 
benar dalam satu menit (jumlah kata yang 
benar per menit).

Menilai kemampuan anak-anak untuk 
membaca kalimat/paragraf dengan lancar 

Dalam hal ini, anak-anak disajikan dengan teks 
yang sesuai kelas/level dan mereka diminta untuk 
membaca teks tersebut dengan keras selama 1 
menit. Penilai mencatat jumlah kata yang dibaca 
dalam waktu satu menit, serta jumlah total kata 
yang dicoba dibaca. Jumlah kata yang dibaca 
dengan benar dalam satu menit merupakan ukuran 
kelancaran kemampuan membaca mereka. Untuk 
keterangan lebih lengkap tentang bagaimana 
melakukan penilaian kelancaran, lihat unit tentang 
Kelancaran Membaca.

Persentase 
akurasi membaca 

(mengkode) =

 Jumlah kata 
dibaca dengan 

benar

Jumlah kata 
yang dicoba 

dibaca.
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23/10/2016 

1 

MENDUKUNG 
PENGEMBANGAN 

KETERAMPILAN MEMBACA 
KATA: SAS 

Apa yang telah kita pelajari tentang nama 
huruf dan bunyi huruf… 
A. Game…Nama saya... 
Ketika saya menunjuk anda. 

1. Berdiri 
2. Sebutkan nama anda (contoh: Nama saya Devi) 
3. Sebutkan huruf awal nama anda (contoh: Devi dimulai dengan huruf D) 
4. Sebutkan bunyi huruf tersebut (huruf D bunyinya /d/) 

 
B. Lagu huruf 
• (CATATAN: Tempelkan file audio, “who let the letters out”, di slide) 

2 

Ini   Tika 
I  ni        Ti   Ka  

I   n   i             T  I   k   a 
I  ni        Ti   Ka  

Ini   Tika 

Angkat tangan jika anda ingat pernah melihat sesuatu seperti ini di papan tulis ketika anda 
masih di kelas SD. 
 

• Apa yang anda ingat tentang ini? 
• Menurut anda, apa yang akan guru ajarkan kepada anda ketika dia melakukan aktifitas 

seperti ini? 

 
 Apa yang anda ingat tentang ini?  
 

3 

Hasil Pembelajaran 
Anda akan mampu 
• Mendefinisikan SAS 
• Mendeskripsikan dengan akurat berbagai langkah kegiatan mengajar 

dengan metode SAS and target keterampilan dasar membaca 
• Mendeskripsikan berbagai sumber atau media yang dapat digunakan 

dalam kegiatan mengajar dengan SAS  dan bagaimana setiap sumber dapat 
diadaptasikan untuk penggunaan pelajaran SAS 

• Buatlah kalimat dasar yang sesuai dengan perkembangan untuk kegiatan 
mengajar dengan SAS bagi siswa P1 pemula dan deskripsikan keterampilan 
membaca kalimat didesain untuk a) penguatan dan b) pengajaran 

• Deskripsikan peranan SAS dalam program membaca komprehensif. 
  4 

Apa itu SAS? 

5 

Apa itu SAS? 
• Tehnik atau kegiatan yang dapat digunakan guru SD untuk mengajar 

pembaca pemula: 
• Mengidentifikasi kata dalam kalimat (Konsep Print) 
• Mengidentifikasi suku kata dalam kata (Kesadaran Fonologi & Kesadaran Suku 

Kata) 
• Mengidentifikasi huruf‐huruf dalam kata (Kesadaran Alfabet) 
• Mengidentifikasi bunyi huruf (Kesadaran Alfabet) 
• Menggunakan pengetahuan bunyi‐bunyi huruf untuk membaca suku kata dan 

kemudian kata‐kata (Membaca Kata atau Mengkode Kata) 
• Strategi yang digunakan anak‐anak untuk mengkode atau membaca 

kata‐kata baru (kata‐kata yang belum pernah mereka lihat atau baca 
sebelumnya) 

6 

Tujuan Pembelajaran
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Apa itu SAS? 
Awalnya dikembangkan tahun 1970‐an 
Didasarkan pada: 

 a) psikologi anak,  
 b) linguistik struktural dan 
 c) fonik sintesis 
 

A. Psikologi Anak 
Anak‐anak belajar lebih baik ketika pembelajaran bermakna.  
• Pembaca awal harus menyajikan teks yang bermakna untuk 

dibaca, yaitu, kalimat sesungguhnya, terhubung dengan cerita 
yang pernah mereka baca atau dengar, diskusi yang mereka 
lakukan atau gambar yang telah mereka lihat. 

 
Anak‐anak belajar lebih baik ketika guru memulai dengan 
keseluruhan (kalimat) dan kemudian berindah ke bagian (kata, dan 
huruf).  
• Guru sebaiknya menyajikan anak‐anak dengan sebuah kalimat, 

meminta mereka pertama kali mengidentifikasi kata‐kata dalam 
kalimat, kemudian suku kata dalam kata‐kata dan akhirnya huruf‐
huruf dalam kata‐kata (pendekatan atas ke bawah) 

Huruf dan Bunyi Huruf 

Suku Kata 

Kata 

Kalimat 

ATAS ke BAWAH 

7 

Apa itu SAS? 
A. Psikologi Anak 

• Setelah anak‐anak membagi kalimat atau kata menjadi 
bunyi‐bunyi huruf secara individu, mereka kemudian dapat 
menggabungkan bunyi‐bunyi huruf tersebut menjadi suku 
kata dan kemudian menggabungkan suku kata menjadi 
kata (pendekatan dari bawah ke atas). 

• Mereka kemudian membaca keseluruhan kalimat dengan 
membaca semua kata. 

 
B. Linguistik Struktural 

• SAS berakar dari linguistic structural karena SAS mengakui 
bahwa kalimat terdiri dari beberapa kata, dan kata terdiri 
dari beberapa suku kata, dan suku kata terdiri dari 
beberapa huruf. 

• Untuk belajar membaca, anak‐anak harus mengenali dan 
berpindah antara dua struktur yang berbeda (Pendekatan 
Atas ke Bawah dan Bawah ke Atas) 

Huruf dan Bunyi 
Huruf 

Menggabung 
bunyi‐bunyi huruf 
menjadi suku kata 

Menggabung bunyi 
suku kata menjadi 

kata 

Membaca keseluruhan 
kalimat dengan 

membaca setiap kata 
dalam kalimat 

Bawah ke Atas  8 

Apa itu SAS? 

C. Fonik Sintesis 
• SAS berakar dari Fonik Sintesis karena SAS mengakui bahwa bagian 

penting dalam belajar membaca adalah mengetahui bahwa huruf‐
huruf yang menghasilkan bunyi – bahwa huruf l bunyinya seperti 
/llllll/ ketika kita menyebutnya. Pembaca pemula, ketika dihadapkan 
dengan sebuah kata yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, 
dapat membaca kata tersebut jika mereka membunyikan setiap huruf  
dan kemudian menggabungkan (atau mensintesa) bunyi‐bunyi 
tersebut sebagaimana terlihat dalam kata untuk membentuk kata. 
 

9 

Huruf dan bunyi 
Huruf 

Menggabungkan 
bunyi bunyi huruf 
menjadi suku kata 

Menggabungkan bunyi 
suku kata untuk 

membentuk kata 

Membaca keseluruhan 
kalimat dengan 

membaca setiap kata 
dalam kalimat 

Huruf dan bunyi 
huruf 

Menggabung 
bunyi‐bunyi huruf 
menjadi suku kata 

Menggabung bunyi 
suku kata menjadi 

kata 

Membaca keseluruhan 
kalimat dengan 

membaca srtiap kata 
dalam kalimat 

ATAS KE 
BAWAH 

BAWAH KE 
ATAS 

10 

Langkah‐langkah dalam kegiatan SAS 
dan keterampilan membaca yang 
dibahas dalam setiap langkah 

11 

Analisis pelajaran membaca menggunakan SAS   

TUGAS 1  ‐ Menganalisis konteks pelajaran 
Baca deskripsi konteks di bagian atas halaman 1 tentang skenario mengajar. Grup anda akan 
ditugaskan menjawab pertanyaan A atau pertanyaan B dibawah ini. 
 
PERTANYAAN A 

1. Apa keterampilan membaca yang telah diajarkan Bu Nina kepada siswa? 
2. Ketika mengajarkan bunyi‐bunyi huruf, Bu Nina tidak mengajarkan berdasarkan urutan 

alfabet. Dia tidak memulai dengan mengajarkan huruf a, b, c, d, e… Melainkan, dia 
mengajarkan huruf a, dikuti dengan huruf n, diikuit dengan huruf e, diikuti dengan huruf 
i, mengapa dia melakukan hal seperti itu? 

 
PERTANYAAN B 

3. Apa keuntungan mengajarkan seperti yang dilakukan Bu Nina?  
4. Apa kerugian mengajarkan seperti yang dilakukan Bu Nina? 
 

Anda memmpunya waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan. MULAI! 
12 
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1. Apa keterampilan membaca yang diajarkan Bu Nina kepada 
siswa? 

Huruf alfabet (nama‐nama huruf) 
Bunyi yang dihasilkan huruf‐huruf seperti a, n, e, I, t, k, d, u  
 

2. Ketika mengajarkan bunyi‐bunyi huruf, Bu Nina tidak 
mengajarkan berdasarkan urutan alfabet. Yaitu, dia tidak 
mengajarkan dimulai dengan huruf a, b, c, d, e… Melainkan, dia 
mengajarkan huruf a, diikuti dengan huruf n, diikuti dengan 
huruf e, diikuiti dengan huruf e, dll. Mengapa dia melakukan 
hal seperti itu? 

Dia memperkenalkan huruf berdasarkan frekuensi kemunculan huruf 
tersebut dalam kata. Huruf‐huruf yang sering muncul adalah huruf a, n, 
e, I, t, k, d dan u  

 

PERTANYAAN A 

13 

3. Apa keuntungan mengajarkan seperti yang dilakukan Bu 
Nina? 

Perpindahan anak‐anak ke membaca kata secepat mungkin. Sebagai 
contoh, setelah hanya membaca empat huruf – a, n, e dan i – anak‐anak 
dapat membaca banyak kata.  Hal ini membuat membaca lebih 
bermakna bagi anak‐anak. 
 
Memperkenalkan buyi huruf berdasarkan frekuensi kemunculan huruf 
dalam kata merupakan fitur penting  dalam program membaca 
sistematis. 
 
Ini merupakan prinsip mendasar SAS. 
 

4. Apa kerugian mengajarkan seperti yang dilakukan Bu 
Nina? 
 

Guru harus mengontrol kata kata, kalimat, dan teks yang dibaca anak‐anak, 
agar kata, kalimat, dan teks tersebut hanya mengandung huruf‐huruf yang telah 
anak‐anak pelajari. Jika guru tidak mempunyai akses ke teks yang 
dikembangkan untuk  mendukung program membaca sistematis, dia dapat 
membuatnya sendiri. 

PERTANYAAN B 

14 

Memahami dasar‐dasar program membaca sistematis – Grup 
terdiri dari 4 orang (KEGIATAN PILIHAN) 

Huruf  Frekuensi kemunculan huruf 
dalam kata 

a   20% 

n  9% 

e  8.3% 

i  8% 

t  5.4% 

k  5.1% 

d  5% 

Tantangan 1: Huruf a, n, e dan i 

Tantangan 2: Huruf a, n, e, i dan t 

Tantangan 3: Huruf a, n, e, i, t dan k 

Tantangan 4: Huruf a, n, e, i, t, k dan d 

TUGAS: Grup anda akan ditugaskan dengan salah satu tantangan dibawah ini.  
 

Tugas anda adalah membuat sebanyak mungkin kata dengan huruf‐huruf yang ditugaskan. Anda 
boleh mengulang satu huruf lebh dari satu kali dalam kata anda, dan anda tidak perlu menggunakan 
semua huruf dalam setiap kata, tetapi anda tidak dapat menggunakan huruf lain kecuali huruf yang 
sudah ditentukan. WAKTU ANDA 10 MENIT! 
Huruf yang sering muncul dalam Bahasa Indonesia 

15 

Kata apa yang anda buat dengan huruf‐hurufmu? 
(Kegiatan Pilihan) 

TANTANGAN 1 
a, n, e, i 

TANTANGAN 2 
a, n, e, i, t 

TANTANGAN 3 
a, n, e, i, t , k 

TANTANGAN 4 
a, n, e, i, t , k, d 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 

Keuntungan Program Membaca Sistematis 

• Karena huruf‐huruf diperkenalkan menurut 
frekuensi kemunculannya dalam bahasa, dan 
setiap kali sebuah huruf baru diperkenalkan,  
jumlah kata‐kata yang dapat dibaca anak‐anak 
meningkat secara dramatis.. 

 

• Setelah belajar hanya 10 huruf dan bunyinya, 
anak‐anak dapat membaca kata dalam jumlah 
besar. 

 

• Transisi anak‐anak yang lebih awal ke tahap 
mampu membaca teks‐teks yang bermakna 

17 

Pemanasan dan Perkenalan 
TUGAS:  Di kelompok anda, baca deskripsi skenario kegiatan pemanasan dan perkenalan dan 
jawab pertanyaan berikut: 
 
1. Apa kegiatan membaca yang dilakukan Bu Nina do dalam pemanasan dan perkenalan 
2. Apa keterampilan bahasa yang dibahas dalam setiap kegiatan? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Waktu anda 10 menit! 

Sesi dalam pelajaran  Aktifitas  Keterampilan membaca yang 
dibahas dalam kegiatan 
 

Pemanasan 
 

Pengantar 
 

18 
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Apa yang menjadi catatan anda dalam…Pemanasan? 

Kegiatan  Kegiatan Keterampilan membaca mengembangkan 

Anak‐anak menyanyikan lagu alfabet  Kesadaran alfabet – nama‐nama huruf 

Anak‐anak menunjuk huruf sambil 
bernyanyi 

 Kesadaran alfabet – bentuk huruf 

Anak‐anak menyanyikan lagu “huruf a, 
huruf a, bunyinya selalu a, a, a 

  Kesadaran alfabet – bunyi‐bunyi huruf 

19 

Apa yang menjadi catatan anda dalam …Perkenalan? 
Aktifitas  Reading skills activity develops 

Menjawab 
Pertanyaan dengan 
kata Siapa, Apa, 
Kapan, Dimana, dan 
Mengapa… tentang  
teks yang dibacakan 
guru kemarin 

Membaca pemahaman 
Bahasa lisan 
Dan mungkin kosakata 

Sebelum Bu Nina memulai bagian formal pelajaran, dia telah meminta anak‐anak 
mengerjakan lima hingga enam keterampilan membaca yang berbeda! 

20 

Memahami langkah langkah SAS ‐ JIGSAW 
TUGAS 1 –Menentukan peran (1 menit) 
1. Beri setiap orang dalam grup anda dengan angka 1 ‐ 5. 
 
TUGAS 2 – Bentuk grup ahli/pakar (ORANG YANG ANGKANYA SAMA BERKUMPUL ‐ 3 menit) 
1. Yang angkanya 1 berkumpul, yang angkanya 2 berkumpul, yang angkanya 3 berkumpul, dst dan membentuk 

grup ahli/pakar. 
2. Setiap grup ahli/pakar akan menjadi ahli dalam setiap langkah SAS. Contoh, Grup ahli beranggotakan angka 1 

menjadi ahli dalam langkah 1 SAS, Grup ahli beranggotakan angka 2 menjadi ahli dalam langkah 2 SAS, dst.  
3. Grup ahli tidak boleh lebih dari 5 orang. Jika ada lebih dari 5 orang dalam Grup ahli 1, maka mereka harus 

membentuk grup ahli baru yang lebih kecil. 
 
TUGAS 3 – Menjadi ahli dalam salah satu langkah SAS (15 menit) 
1. Grup ahli harus menjawab dua pertanyaan berikut sesuai dengan langkah SAS: 

• Apa yang menjadi kegiatan utama langkah SAS menurut grupmu? 
• Apa keterampilan membaca yang menjadi target setiap aktifitas?  
Pastikan anda siap menjawab dua pertanyaan ini ke grup asal/awal/semula.   
 

LANJUT DAN MULAI. ANDA MEMILIKI WAKTU 15 MENIT UNTUK MENJADI AHLI SESUAI LANGKAH SAS YANG 
TELAH DITENTUKAN.  21 

Memahami Langkah‐Langkah SAS ‐ JIGSAW 
 

TUGAS 4 – Melaporkan kembali ke grup asal/awal (15 menit) 
1. Kembali ke grup asal dan jelaskan Langkah SAS yang ditugaskan 

kepada anda. 
2. Orang dengan angka 1 harus memulai lebih dahulu, 

menjelaskan semua kegiatan dalam Langkah 1 SAS; Orang 
dengan angka 2 akan menyajikan berikutnya, diikuti dengan 
orang dengan angka 3, 4 dan 5. 

3. Diakhir presentasi/penyajian, semua anggota dalam grup asal 
harus memahami setiap Langkah‐Langkah SAS. 

 
  22 

Gambaran Umum Langkah 1‐SAS 
•   
Dia menulis sebuah kalimat Nita Adik Rudi di papan tulis. Dia kemudian membaca kalimat itu dengan perlahan, sambil menunjuk kata 
yang dia baca. 
  
Bu Nina     : Anak anak, berapa kata yang ada di kalimat ini? 
Siswa     :  Tiga!!! 
Bu Nina     : Bagaimana kalian tahu kalau ada tiga? 
Siswa 1    :  Karena selalu ada spasi di antara kata itu…dan…. Ada dua spasi di papan tulis itu. Jadi ada tiga kata.  
Bu Nina   : Benar! Selalu ada spasi di antara kata. Anak anak, saya akan membaca kalimat itu lagi, kemudian kalian membaca ya.   
Dia membaca kata, menunjuk kata yang dibacanya. Kemudian dia menunjuk kata pertama dan siswa membaca kalimatnya, kata per kata 
(Membaca bergema).  
  
Dia menunjuk kata terakhir yaitu “Rudi” dan mengatakan : 
Bu Nina     : Huruf apa yang kamu lihat di awal kata “Rudi” 
Siswa     :  “R! Huruf R” 
Bu Nina    : Bagus sekali! Sekarang, dengarkan ketika saya membaca …dan katakan, bunyi apa yang kamu dengar di awal kata 
Rudi…Rudi…Rudi… 
Siswa     :  Bunyi…/r/… 
Bu Nina     : Benar. Huruf R berbunyi /r/.  Dengar lagi…/r/…/r/…Sekarang, ucapkan bersama sama. 
Bu Nina dan para siswa bersama‐sama:  /r/…/r/…/r/….. 
Bu Nina     :  Bagus. Sekarang lagu untuk huruf R, siap?  
Siswa     : Huruf r, huruf r, dibunyikan /r/…/r/…/r/! 
Bu Nina     : Hari ini kita belajar membaca huruf baru, Huruf R. 

 

 

Nita    adik      Rudi. 
 

23 

Analisis Langkah 1‐ SAS : Membagi kalimat 
menjadi beberapa kata 
Apa kegiatan Utama LANGKAH 1 SAS dan apa keterampilan membaca yang 
menjadi target setiap kegiatan? 
 

Kegiatan Langkah 1                    Keterampilan membaca yang dibahas 
Konsep Print – Konsep kata (spasi dialah satu sisi), konsep 
kalimat 

Kesadaran Fonologi – Mampu membagi kalimat lisan 
memnjadi kata=kata yang berbeda dan menghitung 
jumlah kata 

Kesadaran Alfabet – mengenali bentuk huruf; 
mengidentifikasi nama dan bunyi huruf 

Anak‐anak mengidentifikasi jumlah kata dalam 
kalaimat di papan tulis.  

Guru menyebutkan kalimat. Anak‐anak 
mengulangi kalimat, bertepuk tangan, dan 
menghitung jumlah kata yang mereka dengar.  

Guru menunjuk dan membaca kata yang memiliki 
huruf baru untuk dipelajari selama pelajaran. Anak‐
anak mengidentifikasi bunyi yang mereka dengar di 
awal kata dan huruf diawal kata yang memberikan 
bunyi awal.   24 
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Kutipan dari Langkah 2 ‐ SAS 
Bu Nina    : Saya akan baca kalimatnya lagi, tapi lebih perlahan dan 

melafalkan setiap suku katanya dengan hati‐hati. Dengarkan! Dia 
membaca kata, per suku kata, sambil menunjuk ke setiap suku 
kata yang dibacanya.  

Bu Nina     : Berapa suku kata di kata pertama…Nita?  
Siswa     : Dua! 
Bu Nina     : Okay. Katakan dan tepukan suku kata dalam kata Nita   
Siswa     :  Ni (tepuk)  …. Ta (tepuk). 
Bu Nina     : Berapa suku kata di kata yang kedua, adik?  
Siswa     : dua!!! 
Bu Nina     :  Okay. Katakan dan tepukan suku kata di kata adik  
Siswa     :  A (tepuk)  …. dik (tepuk)!  
Bu Nina     : Dan…..Berapa suku kata dalam kata terakhir,,,Rudi?  
Siswa     : Dua lagi !!! 
Bu Nina     :  bagus. Katakan dan tepukan suku kata di kata Rudi   
Siswa     : Ru (tepuk)  …. di(tepuk)!  

  
 

 
Nita    adik      Rudi. 

 
Ni   ta    a    dik     Ru   di 

 

25 Guru kemudian menulis kembali kalimat di bawah kalimat aslinya, dengan memisahkan kata per suku katanya. 
 

Analisis Langkah 2‐ SAS : Membagi Kata 
menjadi beberapa suku kata 
Apa kegiatan utama dalam LANGKAH 2 SAS dan apa keterampilan 
membaca yang menjadi target setiap kegiatan? 
 

Kegiatan Langkah 2       Keterampilan membaca yang dibahas 

  Konsep Print – Kesadaran suku kata 
(karena anak‐anak melihat kata yang di‐print)  

Konsep Print – Kesadaran suku kata jika anak‐anak 
melihat kata tertulis 
  
Kesadaran Fonologi – Kesadaran suku kata – jika anak‐
anak mengidentifikasi jumlah suku kata dengan 
mendengarkan kata tersebut dan tanpa melihatnya. 

Guru meminta anak‐anak melihat dan 
mengidentifikasi suku kata dalam setiap kata. Guru 
menuliskan kembali setiap kata, memberi spasi 
dalam suku kata untuk memfokuskan setiap suku 
kata. 
Siswa menyebutkan setiap kata, memperpanjang 
bunyi kata ketika mereka membacanya. Mereka 
bertepuk tangan setiap kali mengucapkan suku 
kata – dan kemudian menghitung jumlah tepuk 
tangan untuk menentukan jumlah suku kata setiap 
kata.   26 

Kutipan Langkah 3 ‐SAS 
• Guru kemudian menulis kembali kalimat itu untuk ketiga kalinya, dengan memisahkan semua huruf dalam 

setiap suku kata.  
 
 
 

 
• Bu Nina : mari kita lihat bunyi yang dihasilkan setiap huruf, bunyi apa yang dihasilkan huruf “N”? 
• Siswa   : Huruf N, Huruf N, dibunyikan en..en..en  Huruf N dibunyikani en! 
• Bu Nina : Benar sekali. N menghasilkan bunyi /en/.  Dia menunjuk ke arah huruf i  
• Bu Nina : bunyi apa yang dihasilkan huruf i? 
• Siswa : huruf i menghasilkan bunyi /i/! 
• Bu Nina : SEKARANG saya akan menunjuk ke setiap huruf. Ketika saya tunjuk, suarakan bunyinya.  
 
• Dia menunjuk ke arah salah satu huruf. Anak anak mengucapkan bunyinya.  
  

Nita    adik      Rudi. 
Ni   ta        a    dik           Ru   di 

N   i      t   a         a     d   i   k       R   u        d   i 

27 

Analisis Langkah 3 – SAS: Membagi suku kata 
menjadi bunyi huruf 
Apa yang menjadi kegiatan Utama dalam LANGKAH 3 SAS dan apa 
keterampilan membaca yang menjadi target setiap kegiatan? 
 

Kegiatan langkah 3                    Keterampilan membaca yang dibahas 
Kesadaran Alfabet – Mengidentifikasi nama‐nama huruf 

Kesadaran Alfabet – Mengidentifikasi bunyi‐bunyi huruf 

Guru meminta anak‐anak mengidentifikasi berbagai 
huruf dalam setiap suku kata 

Guru meminta anak‐anak mengidentifikasi bunyi 
setiap huruf dalam suku kata 

28 

Kutipan dari Langkah 4 SAS 
• Kemudian bu Nina menambahkan baris ke empat di papan tulis: 
 
 
 
 

• Bu Nina : Ayo kita lihat suku kata pertama. Bunyi apa yang dihasilkan huruf N? 
• Siswa mengatakan /n/. 
• Bu Nina : Bunyi apa yang dihasilkan I? 
• Siswa mengatakan /i/. 
• Bu Nina: Bunyi apa yang didapat ketika huruf N dan i bersama?  
• Siswa mengatakan /n/…./i/…./ni/! 
• Bu Nina mengulangi hal di atas untuk setiap suku kata. Anak anak mengenali bunyi dari setiap 

huruf, kemudian menggabungkan bunyi itu untuk menghasilkan bunyi suku kata. 
 
 

Nita    adik      Rudi. 
Ni   ta        a    dik           Ru   di 

N   i   t   a         a    d   i   k       R   u   d   i 
Ni   ta        a    dik           Ru   di 
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Analisis Langkah 4 – SAS: Menggabung bunyi‐bunyi 
huruf menjadi suku kata 
Apa kegiatan utama dalam LANGKAH 4 SAS dan apa keterampilan 
membaca yang menjadi target dalam setiap kegiatan? 
 

Kegiatan Langkah 4                    Keterampilan membaca  yang dibahas 

  Kesadaran Alfabet – mengidentifikasi bunyi‐bunyi huruf 

Kesadaran Alfabet – Menggabung bunyi‐bunyi huruf 

Guru meminta anak‐anak mengidientifikasi bunyi 
setiap huruf dalam suku kata 

Guru meminta anak‐anak menggabung bunyi‐
bunyi huruf dalam setiap suku menjadi bunyi suku 
kata.  

30 
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Gambaran Umum Langkah 5 SAS 

• Bu Nina kemudian menambahkan baris kelima di teks di papan tulis: 
 
 
 
 

• Dia membaca kalimat itu, menunjuk setiap kata saat membacanya. 
Kemudian, dia menyuruh anak anak untuk membaca kalimatnya, 
menunjuk kata itu ketika dibaca.  
 
 

Nita    adik      Rudi. 
Ni   ta        a    dik           Ru   di. 

N   i   t   a         a    d   i   k       R   u   d   i. 
Ni   ta        a    dik           Ru   di. 

Nita    adik      Rudi. 
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Analisis Langkah 5 ‐ SAS: Menggabung bunyi 
suku kata menjadi kata 
Apa kegiatan Utama dalam LANGKAH 5 SAS dan apa keterampilan 
membaca yang menjadi target setiap kegiatan? 
 

Kegiatan Langkah 5                    Keterampilan membaca yang dibahas 

 
Membaca kata Guru meminta anak‐anak 

menggabungkan bunyi sukukata 
menjadi kata 

32 

Berpindah ke Anda… 
Menurut anda, apa yang menjadi kekuatan SAS? 
• SAS mengajarkan anak‐anak strategi yang dapat mereka gunakan ketika dihadapkan dengan 

sebuah kata yang mereka tidak tahu bagaiman cara membacanya (membagi kata tersebut 
menjadi suku kata, kemudian menjadi huruf huruf, menghubungkan bunyi dengan huruf, dan 
menggabungkan semua bunyi huruf untuk membentuk kata) 

• SAS dapat digunakan untuk memperkuat keterampilan membaca kata yang telah dipelajari 
anak‐anak atau untuk memperkenalkan keterampilan membaca yang baru (huruf‐huruf baru, 
misalnya) 

• SAS sangat cocok dengan program membaca sistematis. 
• Ketika diterapkan seperti yang dilakukan Bu Nina,  SAS membahas sejumlah keterampilan 

membaca dalam waktu yang sangat singkat – dan dengan cara yang natural dan terintegrasi. 
 

Menurut anda, apa yang menjadi kelemahan SAS? 
• SAS bukanlah sprogram membaca secara keseluruhan. SAS perlu digabungkan dengan 

program yang mencakup banyak unsur lain (membaca berbagi, membaca terbimbing, bahasa 
lisan dsb.) 

33 

Berbagai sumber atau media 
yang dapat digunakan sebagai 
titik awal kegiatan SAS 

34 

Salah Satu Prinsip Dasar SAS 
Anak‐anak belajar lebih baik ketika pembelajaran tersebut 
bermakna 
Ketika anak‐anak mulai belajar membaca, mereka sebaiknya 
disajikan dengan kalimat‐kalimat bermakna untuk mereka baca. 
Iti berarti bahwa kalimat‐kalimat otentik terhubung dengan : 
•  Cerita yang pernah mereka dengan atau dibacakan ke 

mereka  
•  Diskusi yang pernah mereka lakukan 
•  Gambar yang pernah mereka teliti 
•  Pengalaman yang pernah mereka berbagi/ceritakan 
•  Dll. 
 

Pikirkan semua sumber yang tersedia untuk guru SD sekarang 
ini. Apa sumber yang dapat digunakan guru SD primary sebagai 
titik awal untuk membuat kalimat sebagai bacaan pembaca 
pemula?  35 

Contoh sumber yang dapat digunakan untuk 
kegiatan SAS 
• Gambar – dari buku besar yang guru 

bacakan kepada anak‐anak, dari buku 
perpustakaan yang guru bacakan kepada 
anak‐anak dengan keras … 

• Buku – Buku besar, buku berlevel, buku 
perpustakaan. 

• Poster (atau gambar kalender) 
• Video 
• Cerita audio atau radio 
• Diskusi tentang sesuatu yang telah terjadi 

kepada anak‐anak 
• Dll. 

Bebera banyak dari sumber ini yang 
telah anda identifikasi?  36 
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PERINGATAN! 
Meskipun media dapat menjadi inspirasi untuk membuat kalimat dasar, 
guru perlu memilih kalimat secara strategis. 

• Kalimat harus mengandung kata‐kata yang umum (sight words) – Kata‐kata 
yang telah dipelajari anak‐anak lewat SAS dan dapat mereka kenali dengan 
melihatnya. Mereka tidak perlu membagi kata menjadi huruf dan 
menghubungkannya  dengan bunyi huruf untuk dapat membaca kata 
tersebut. 

• Kalimat harus mengandung kata‐kata yang bukan kata umum, tetapi terdiri 
dari huruf‐huruf yang telah anak‐anak pelajari dan dapat mereka baca jika 
mereka menggunakan SAS untuk membagi kata menjadi suku kata dan huruf, 
menghubungkan bunyi dengan huruf  dan menggabungkan bunyi huruf untuk 
menghasilkan bunyi suku kata dan kemudian menjadi kata. 

• Kalimat harus mengandung kata‐kata yang mengandung satu huruf baru 
yang akan menjadi fokus guru.  37 

Berpindah ke Anda…Kegiatan 
Grup kecil (tidak lebih dari 4 orang) 
• Grup anda akan menerima fotokopi bacaan berlevel dari Prioritas untuk pembaca 

pemula (merah atau hijau) 
• Lihat cerita 
• Buat kalimat, terkait cerita, yang anda akan gunakan dalam pelajaran SAS untuk 

memperkuat keterampilan membaca. 
 

KONTEKS 
• Anak‐anak di kelas anda telah belajar huruf (dan bunyi huruf) a, n, i, e, t, d dan u.  
• Anda ingin memperkenalkan huruf k dan bunyi huruf /k/. 
• Buat kalimat yang sesuai. Bersiap untuk menjelaskan kalimat anda. : 

1. Apakah terkait dengan cerita? 
2. Apakah memenuhi kriteria yang digariskan diatas dan di slide sebelumnya? 

38 

Penyajian Kalimat‐Kalimat SAS 
Jika grup anda dipilih untuk melakukan presentasi… 
• Berikan ringkasan pendek buku anda 
• Berikan kalimat yang adan buat untuk pelajaran SAS 
• Jelaskan bagaimana kalimat yang anda buat memenuhi kriteria dibawah ini: 
Mengandung beberapa kata umum (sight words) 
Mengandung beberapa kata yang bukan kata umum, tetapi beberapa huruf yang 

telah dipelajari anak‐anak dan yang dapat mereka baca jika mereka 
menggunakan SAS 
Mengandung beberapa kata yang mengandung sebuah huruf baru yang akan 

menjadi fokus anda, sebagai guru 
 

 
39 

Pemahaman Kunci… 

• SAS perlu ditanamkan dalam kalimat bermakna, yang muncul dari 
buku‐buku yang mereka telah baca, pengalaman yang telah mereka 
miliki, video yang telah mereka tonton, dll. 

 
• Guru perlu memilih kalimat dengan sangat, sangat hati‐hati. Kalimat 

harus memenuhi 3 kriteria yang sudah dibahas. 
 

40 

Peranan SAS dalam Program 
Membaca Komprehensif 
Sesi 4 

41 

Membaca 
Berbagi  Bahasa 

Lisan 

Kesadaran 
Alfabet 

Kesadaran 
Fonologi 

Konsep 
Print 

Kelancaran 

Menulis 
Budaya 

Membaca 

Membaca Untuk 
Kesenangan 

Membaca 
Terbimbing 

SAS? 

Membaca 
Kata Umum 

Membaca Kata 
dengan 
membunyikan 
huruf‐huruf  

Apa hubungan yang anda lihat antara SAS 
dan kompone  lain dari prohram membaca 

yang kaya? 

Pilih beberapa 
komponen di slide 
dan lihat, jika ada, 
apa hubungan yang 
anda lihat antara SAS 
dan beberapa 
komponen tersebut. 

Contoh, hubungan antara 
SAS dan konsep print 
adalah bahwa Langkah 1 
SAS dapat digunakan 
untuk mengembangkan 
konsep print siswa (kata, 
tanda baca, dll.) 
 

Anda memiliki waktu 5 
menit.  42 
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Membaca 
Berbagi  Bahasa 

Lisan 

Kesadaran 
Alfabet 

Kesadaran 
Fonologi 

Konsep 
Print 

Kelancaran 

Menulis 
Budaya 

Membaca 

Membaca 
untuk 

Kesenangan 

Membaca 
Terbimbing 

SAS? 

Membaca 
Kata Umum 

Membaca Kata 
dengan 
Membunyikan 
Huruf 

Apa hubungan yang 
anda temukan? 

43 

Refleksi dan Evaluasi 

 
• Di grup anda, tampilkan 5 hal penting yang telah anda pelajari hari ini 

tentang SAS. Anda mempunyai waktu 5 menit. 
 

• Berbagi satu hal yang telah dipelajari grup anda hari ini. 

44 
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ILUSTRASI PERKULIAHAN 

Membaca Mandiri 
Mahasiswa diberikan waktu 15 menit untuk membaca 
senyap novel  atau teks yang mereka pilih sendiri.  

Mengingat pelajaran sebelumnya (Opsional)  

Apa yang dimaksud dengan kelancaran 
membaca dan mengapa kelancaran 
membaca penting?   

Kegiatan 1: Analisis Video, diikuti dengan diskusi dan 
kuliah singkat  

Strategi untuk mengembangkan kelancaran 
membaca 

Kegiatan 1: Kuliah singkat mengenai prinsip 
pengembangan kelancaran membaca 

Kegiatan 2: Analisis Video tentang kegiatan membaca 
kor dan bergema, diikuti dengan diskusi 

Kegiatan 3: Praktik, membaca berpasangan, diikuti 
dengan diskusi 

Pentingnya penggunaan teks berjenjang 
dalam mengembangkan kelancaran 
membaca 

Kegiatan 1: Kerja kelompok: Nilai buku yang ada 
berdasarkan tingkat kesulitan dan mengidentifikasi 
apa yang membuat sebuah teks lebih sulit atau mudah 
dibaca 

Kegiatan 2: Kuliah singkat, pentingnya memastikan 
bahwa anak membaca buku dengan tingkat kesulitan 
yang tepat 

Menggabungkan semuanya – membaca 
terbimbing 

Kegiatan 1: Analisis Video dan diskusi mengenai 
kegiatan membaca terbimbing

Kegiatan 2: Merencanakan dan mempresentasikan 
kegiatan membaca terbimbing  

Menilai kelancaran membaca Kegiatan 1: Kuliah mini & diskusi 

Evaluasi & refleksi 

Mahasiswa melengkapi tabel untuk mengidentifikasi 
apa saja yang telah mereka pelajari tentang pengajaran 
kelancaran membaca dan pertanyaan yang masih 
mereka miliki 
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GAMBARAN UMUM

Ketika anak mulai paham bahwa ada hubungan 
huruf-bunyi dan bagaimana menggunakan 
hubungan tersebut untuk membaca kata, mereka 
dapat mulai membaca teks. 

Untuk dapat menikmati dan memahami apa 
yang mereka baca, anak perlu mengembangkan 
kelancaran dalam membaca. 

Kelancaran didefinisikan sebagai kemampuan 
membaca dengan akurat, cepat, dengan 
pemenggalan kata dan ekspresi yang tepat. 
Kelancaran akan berkembang dengan berjalannya 
waktu, karena anak memiliki banyak kesempatan 
untuk mendengar contoh bagaimana membaca 
lancar, serta membaca teks secara mandiri 
berulang-ulang.  Salah satu cara penting yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan kelancaran 
membaca anak adalah dengan memberikan umpan 
balik terkait kemampuan mereka dalam membaca 
secara lancar ketika mereka membaca, dan juga 
memberikan saran apa yang dapat anak lakukan 
untuk meningkatkan kelancaran dalam membaca. 
Dengan membaca ulang teks, anak akan dapat 
memperbaiki kemampuan membaca mereka dan 
menggunakan berbagai komponen kelancaran 
ketika mereka membaca. 

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan guru di 
kelas untuk meningkatkan kelancaran anak dalam 
membaca, yaitu: 
•	 Melakukan kegiatan membaca bersama setiap 

hari; guru memberikan contoh membaca lancar 
dan ekspresif.

•	 Meminta anak membaca nyaring bersama-
sama dengan guru beberapa kali menggunakan 
teks yang sesuai dengan tingkatan kemampuan 
membaca anak.

•	 Meminta anak membaca bergema bersama-
sama dengan guru menggunakan teks yang 
sesuai dengan tingkatan kemampuan membaca 
anak.

UNIT 9 
MENDUKUNG PEMAHAMAN: 
MENGEMBANGKAN KELANCARAN MEMBACA  

•	 Meminta anak membacakan teks dengan 
teman yang sudah lebih lancar membaca. 

•	 Meminta anak menampilkan teater membaca 
dengan membaca teks yang telah mereka baca 
sebelumnya.

Satu hal penting yang harus dipertimbangkan 
untuk mengembangkan kelancaran anak dalam 
membaca adalah dengan meyakinkan bahwa 
anak tersebut membaca teks yang sesuai dengan 
tingkatan kemampuan membacanya. Para ahli 
dalam bidang membaca membedakan teks ke 
dalam tiga tingkatan: 
•	 Teks Mudah (teks yang dapat dibaca anak 

secara mandiri) – Teks yang dapat dibaca 
sendiri oleh anak, dengan sedikit bantuan dari 
guru.  Teks jenis ini sesuai untuk anak yang 
sedang berlatih membaca lancar.  

•	 Teks Instruksional (teks yang sesuai 
dengan kemampuan membaca anak) – 
Teks dimana anak dapat membaca 90% kata 
pada teks tersebut. Teks ini sesuai untuk 
alat pembelajaran, untuk meningkatkan 
kemampuan anak membaca kata dan 
kemampuan menggunakan berbagai petunjuk 
untuk memahami makna kata. 

•	 Teks Sulit (Teks yang sulit dibaca anak 
sehingga menimbulkan frustasi) – Teks yang 
sangat sulit untuk dibaca sendiri oleh anak , 
tapi mungkin cocok untuk kegiatan membaca 
bersama.  

•	 Membaca terbimbing adalah strategi 
pengajaran membaca yang efektif dimana 
siswa dikelompokkan sesuai dengan tingkat 
kemampuan membaca mereka dan guru 
bersama dengan siswa membaca dan 
memahami cerita yang sesuai dengan level 
mereka. PRIORITAS telah membuat buku 
cerita berjenjang yang bisa digunakan untuk 
kegiatan ini. 
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TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan dapat: 
1. Menjelaskan makna kelancaran membaca 

dan pentingnya kelancaran membaca dalam 
meningkatkan pemahaman anak dalam 
membaca.  

2. Mengevaluasi teks dengan berbagai tingkat 
kesulitan untuk mengidentifikasi kriteria 
yang dibutuhkan untuk menentukan tingkat 
kesulitan buku.

3. Menjelaskan pentingnya menggunakan teks 
yang sesuai dengan tingkat kemampuan 
membaca anak dalam mengembangkan 
kelancaran membacanya.  

4. Memahami perbedaan antara membaca 
bersama (shared reading), kor (choral 
reading), bergema (echo reading), berpasangan 
(paired reading), dan terbimbing (guided 
reading), serta mendeskripsikan peran dari 
setiap kegiatan membaca tersebut dalam 
mengembangkan kelancaran membaca anak.

5. Mendeskripsikan bagaimana cara guru dapat 
menilai kelancaran membaca anak.

MATERI/BAHAN YANG DIBUTUHKAN 

•	 Power point slides –  Supporting Understanding: 
Developing Children’s Reading Fluency 
(Mendukung Pemahaman: Mengembangkan 
Kelancaran Membaca Anak).

•	 File Video 
o Contoh pembaca yang lancar  dan yang 

tidak lancar   dari SD Labschool Unnes
o Membaca bersama dan membaca 

terbimbing https://www.youtube.com/
watch?v=tZ2rL0eByfc 

o Membaca bersama:  Prioritas video – shared 
reading

o Membaca kor: https://www.youtube.com/
watch?v=o_-z8d0sRUA 

o Membaca bergema  https://www.youtube.
com/watch?v=Z6M0KPOFPBk 

o Membaca terbimbing Video Membaca 
Terbimbing (prioritas video on guided 
reading)

•	 Salinan buku berjenjang dari koleksi buku 
berjenjang milik Prioritas: 8 buku merah, 8 

buku biru, 8 buku hijau, dan 8 buku kuning 
•	 Fotokopi 1: Membaca berpasangan, Teks: 

Dinosaurus (1 per mahasiswa)
•	 Fotokopi 2: Langkah melakukan sesi membaca 

terbimbing dalam kelompok kecil

Apa yang dimaksud dengan kelancaran 
membaca dan mengapa kelancaran dalam 
membaca itu penting?  (25 Menit)

Selamat datang pada perkuliahan ini. Minggu 
lalu, kita telah mempelajari membaca kata dan 
khususnya berbagai strategi yang digunakan anak 
dalam membaca kata dan apa yang perlu guru 
lakukan di kelas untuk memastikan bahwa siswa 
telah menguasai strategi tersebut. 

Minggu ini, kita akan mempelajari apa yang dapat 
dilakukan guru di kelas, ketika siswa telah dapat 
membaca kata dasar, untuk mengembangkan 
kemampuan anak untuk membaca dengan lancar .  

SLIDE 2 Tujuan pembelajaran untuk unit ini 
adalah mahasiswa akan dapat: 
•	 Menjelaskan makna kelancaran membaca 

dan pentingnya kelancaran membaca dalam 
meningkatkan pemahaman anak dalam 
membaca  

•	 Mengevaluasi teks dengan berbagai tingkat 
kesulitan untuk mengidentifikasi kriteria 
yang dibutuhkan untuk menentukan tingkat 
kesulitan buku

•	 Menjelaskan pentingnya menggunakan teks 
yang sesuai dengan tingkat kemampuan 
membaca anak dalam mengembangkan 
kelancaran membacanya  

•	 Memahami perbedaan antara membaca 
membaca bersama (shared reading), kor 
(choral reading), bergema (echo reading), 
berpasangan (paired reading), dan terbimbing 
(guided reading), serta mendeskripsikan peran 
dari setiap kegiatan membaca tersebut dalam 
mengembangkan kelancaran membaca anak

•	 Mendeskripsikan bagaimana cara guru dapat 
menilai kelancaran membaca anak 
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Kegiatan 1: Analisis Video, diikuti dengan 
diskusi dan ceramah singkat (20 MENIT)

Cara mudah namun efektif agar mahasiwa dapat 
mendefinisikan makna dari kelancaran membaca, 
dan mengidentifikasi berbagai komponen 
kelancaran, adalah dengan cara meminta 
menyaksikan video tentang anak yang telah dapat 
membaca dengan lancar dan anak yang belum 
lancar membaca dan membuat catatan tentang apa 
saja yang mereka lakukan  ketika membaca.  

SLIDE 4  Jelaskan pada mahasiswa bahwa mereka 
akan menyaksikan sebuah video tentang anak yang 
telah dapat membaca dengan lancar dan anak yang 
belum lancar membaca. Minta mereka menyalin 
tabel yang ada pada SLIDE 4 dan mencatat, ketika 
mereka menyaksikan video tersebut, apa saja yang 
dilakukan pembaca lancar dan yang belum lancar. 

Apa yang dilakukan 
pembaca lancar  ketika 

membaca

Apa yang dilakukan 
pembaca belum lancar  

ketika membaca

SLIDE 5 – Video tentang 2 anak yang sedang 
membaca (durasi 2 menit). Walaupun videonya 
dalam bahasa Inggris, mahasiswa akan dapat 
mengamati perilaku dengan mudah walaupun 
mereka tidak memahami bahasanya.

Setelah menyaksikan video tersebut, minta 
mahasiswa mengutarakan hasil pengamatan 
mereka terkait perilaku 1) pembaca lancar dan 
2) pembaca belum lancar ketika mereka sedang 
membaca.  

Bandingkan hasil pengamatan dengan SLIDE 6.

Pembaca Lancar
Pembaca yang belum 

Lancar
•	 Mengenali kata 

secara otomatis
•	 Mengelompokkan/

memenggal kata 
dengan cepat 
untuk membantu 
mereka memahami 
makna kalimat yang 
dibacanya

•	 Membaca dengan 
nyaring tanpa 
kesulitan dan 
menggunakan 
ekspresi 

•	 Nada ketika mereka 
membaca terdengar 
alami, seolah-olah 
sedang berbicara 

•	 Membaca dengan 
pelan

•	 Membaca kata per 
kata

•	 Pemenggalan kata 
yang kurang pas 

•	 Memfokuskan 
perhatian untuk 
men-decode / 
memecah kata

•	 Kurang 
memperhatikan 
pemahaman

SLIDE 7 – Ceramah singkat tentang empat 
komponen kelancaran 
•	 Otomatisasi – mampu mengenali kata dengan 

cepat.  
•	 Akurasi – mampu membaca kata dengan benar 

baik dengan cara men-decode atau dengan 
mengenalinya secara sekilas. Anak perlu dapat 
membaca kata dengan akurat agar dapat 
menjadi pembaca lancar.  

•	 Kecepatan – kecepatan anak dalam membaca 
kata. Anak perlu dapat membaca kata dengan 
cepat. Jika anak menemui kata yang tidak 
mereka ketahui, mereka bisa melambat untuk 
mencari tahu tentang kata tersebut, tapi 
mereka perlu segera membaca kata lain dalam 
kalimat tersebut.

•	 Ekspresi – mampu membaca kata dengan 
pemenggalan frasa, ekspresi, dan intonasi 
yang benar. Untuk membaca dengan ekspresi, 
pembaca harus dapat membagi teks ke dalam 
potongan-potongan yang bermakna. Mereka 
harus tahu kapan harus berhenti sejenak 
di tengah dan di akhir kalimat, dan kapan 
merubah penekanan dan nada. Ketika anak 
membaca dengan pemenggalan, ekspresi, 
dan intonasi yang tepat, ini menunjukkan 
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bahwa mereka berusaha membangun makna 
(memahami apa yang dibacanya). Ketika anak 
membaca dengan lancar dan menggunakan 
ekspresi yang benar, mereka akan terdengar 
seperti berbicara.

SLIDE 8 – Ceramah singkat tentang mengapa 
kelancaran dalam membaca itu penting 
Kelancaran dalam membaca sangatlah penting 
karena kelancaran berhubungan dengan 
pemahaman. Ada hubungan langsung antara 
kelancaran dan pemahaman: semakin lancar anak 
membaca, semakin baik mereka memahami teks 
yang mereka baca. 

Salah satu cara untuk memulai diskusi tentang 
pentingnya kelancaran adalah dengan meminta 
mahasiswa berpasangan melengkapi kalimat 
seperti yang ada pada SLIDE 8: 

Pengembangan kelancaran membaca pada anak 
sangat penting karena ....  

Setelah 5 menit melakukan brainstorming, minta 
beberapa pasangan mahasiswa menyampaikan 
hasil diskusi mereka di kelas.  

SLIDE 9 sampai 11 – Mereview beberapa 
hasil penelitian tentang pentingnya kelancaran 
membaca. 

SLIDE 9 menjelaskan salah satu alasan penting 
mengapa kelancaran membaca penting; kelancaran 
membaca dibutuhkan untuk memahami bacaan. 
Ketika anak membaca dengan lambat, pada saat 
mereka sampai di akhir kalimat, mereka tidak 
ingat lagi apa yang mereka baca di awal kalimat. 
Ingatan jangka pendek yang dimiliki anak tidak 
dapat menyimpan informasi terlalu lama. Ketika 
mereka membaca dengan lambat, kata yang 
mereka baca di awal kalimat akan menghilang dari 
ingatan mereka sebelum mereka sampai di akhir 
kalimat. 

Ketika anak membaca dengan lancar,  pada saat 
mereka sampai di akhir kalimat, mereka akan 
masih dapat mengingat apa yang mereka baca di 
awal kalimat. Hal ini akan membuat mereka dapat 
memahami apa yang mereka baca. 

Itulah hubungan langsung antara kelancaran 
membaca dengan pemahaman untuk anak di kelas 
awal. Anak yang membaca dengan lancar akan 
memiliki pemahaman yang lebih baik pada teks 
yang mereka baca.

SLIDE 10 menggunakan sebuah jembatan 
untuk menjelaskan hubungan antara membaca 
kata, kelancaran, dan pemahaman. Membaca 
kata terletak pada salah satu sisi, sedangkan 
pemahaman membaca terletak pada sisi yang lain. 
Kelancaran adalah jembatan yang membawa anak 
dari membaca kata sebagai kata yang terpisah 
menuju pemahaman mereka terhadap isi bacaan. 

SLIDE 11 menyebutkan dua alasan lain mengapa 
kelancaran itu penting, 
1. Anak yang membaca lancar akan menikmati 

apa yang dibacanya dan akan membuat mereka 
ingin membaca lebih banyak lagi. Anak yang 
tidak membaca dengan lancar akan merasa 
frustasi ketika membaca dan akan cenderung 
menghindari kegiatan membaca. Sayangnya, 
hal ini akan membuat pembaca yang lancar 
akan semakin menjadi pembaca yang lebih 
baik lagi (karena mereka menikmati ketika 
membaca dan ingin membaca lebih banyak 
lagi), dan anak yang belum dapat membaca 
dengan lancar, akan semakin menjadi pembaca 
yang lemah (karena mereka tidak suka 
membaca dan tidak mau membaca kecuali 
ketika mereka harus membaca). Oleh karena 
itu, perlu kiranya dipastikan bahwa semua anak 
akan dapat membaca dengan lancar pada akhir 
kelas awal di SD. 

2. Karena ada hubungan yang erat antara 
kelancaran dan pemahaman di kelas awal, 
kelancaran seringkali dijadikan alat untuk 
mengukur semua kemampuan membaca anak.  

Melihat kembali prediksi Anda – Anda mungkin 
ingin mengakhiri sesi ini dengan meminta 
mahasiswa untuk membandingkan alasan yang 
ada pada powerpoint tentang alasan mengapa 
kelancaran itu penting dengan ide yang diberikan 
oleh mahasiswa di awal sesi. Ide mereka mana yang 
sama dengan hasil penelitian? Dan mana yang 
tidak?
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STRATEGI UNTUK MENGEMBANGKAN 
KELANCARAN MEMBACA  (45 MENIT)

Kegiatan 1: Ceramah singkat tentang prinsip 
dasar pengembangan kelancaran membaca 
anak (10 menit) 

Sesi ini menunjukkan strategi yang dapat 
digunakan untuk mengembangkan kelancaran 
membaca anak. Anda dapat dimulai dengan 
mebahas beberapa prinsip dasar pengembangan 
kelancaran membaca: 

SLIDE 13  Kelancaran membaca anak akan 
berkembang seiring dengan meningkatnya 
kesempatan untuk membaca berbagai jenis teks, 
dan membaca ulang teks tersebut. Ketika anak 
mendapatkan kesempatan untuk membaca ulang 
sebuah teks beberapa kali, mereka akan dapat 
memperbaiki cara membaca mereka dan mereka 
akan semakin lancar. 

Kelancaran membaca anak akan semakin 
berkembang ketika mereka mendapatkan umpan 
balik terhadap cara membaca mereka: hal apa yang 
telah mereka lakukan dengan baik dan apa yang 
dapat mereka lakukan dengan lebih baik, ketika 
mereka telah lebih baik, menjadi pembaca yang 
lebih lancar.  

Kelancaran membaca anak meningkat ketika 
mereka membaca di depan orang dewasa, dan 
khususnya gurunya, dan mendapatkan umpan 
balik tentang apa yang telah dapat mereka lakukan 
dengan baik dan apa yang perlu mereka lakukan 
untuk menjadi pembaca yang lebih baik, yang 
lebih lancar. 

SLIDE  14 Slide ini menampilkan 3 kegiatan 
berkelompok yang dapat dilakukan guru untuk 
meningkatkan kelancaran membaca anak:
1. Guru dapat membacakan cerita dengan suara 

yang nyaring untuk mencontohkan bagaimana 
perilaku membaca dengan lancar. 

2. Guru dapat membacakan frase atau kalimat 
pendek untuk mencontohkan membaca lancar, 
dan meminta anak mengulanginya.

3. Guru meminta anak membaca sendiri dalam 
hati. 

Membaca bersama (Shared reading) (ketika guru 
membacakan cerita untuk siswa di kelas atau 
untuk kelompok kecil, untuk memberikan contoh 
bagaimana membaca lancar) dan membacakan 
cerita untuk anak (nomor 1) telah dibahas pada 
bab bahasa lisan dan akan dibahasa lagi pada bab 
kosakata dan pemahaman. Membaca mandiri atau 
membaca senyap (dalam hati) (nomor 3) akan 
dibahas nanti. 

Perkuliahan pada hari ini akan fokus pada 
nomor 2, dan akan membahas lebih detil tentang 
membaca kor (choral reading), membaca bergema 
(echo reading), membaca berpasangan (paired 
reading), dan membaca terbimbing (guided 
reading).  

Kegiatan  2: Analisis Video membaca bersama 
(choral reading) & membaca bergema (echo 
reading), diikuti dengan diskusi (20 menit)

Membaca Kor (Choral Reading)
Ketika membaca kor (choral), atau membaca 
serempak,  guru memulai dengan membaca buku 
dengan nyaring untuk mencontohkan membaca 
lancar, dan siswa mengikutinya. Tentunya, untuk 
melakukan kegiatan ini, siswa harus dapat melihat 
teks yang sama dengan yang dibaca guru. Mereka 
akan mengikuti ketika guru membaca dari buku 
besar (big book), atau mereka membaca dari buku 
mereka sendiri (buku yang sama dengan yang 
dibaca guru). 

Ketika siswa telah melihat contohnya, guru dan 
siswa membaca buku tersebut bersama, mulai dari 
awal. Guru terus membaca ulang buku tersebut, 
mendorong siswa untuk membaca bersama karena 
mereka bisa. Siswa harus membaca buku tersebut 
bersama dengan guru sebanyak 3 sampai 5 kali 
(walaupun tidak harus dilakukan di hari yang 
sama). Setelah 3 sampai 5 kali membaca bersama, 
siswa seharusnya sudah dapat membaca teks secara 
mandiri. 

Sekali lagi, cara yang terbaik bagi mahasiswa untuk 
memahami membaca kor (choral reading) adalah 
dengan menyaksikan guru melakukannya. 
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SLIDE 15 – Sebelum menyaksikan video, 
sampaikan kepada mahasiswa bahwa tugas mereka 
setelah menonton video, mereka harus menjawab 
pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan membaca 
kor (choral reading) dan bagaimana kegiatan 
membaca bersama ini akan mengembangkan 
keterampilan kelancaran membaca? 

Setelah menyaksikan video, minta mahasiswa 
menyampaikan hasil observasi mereka. 
Bandingkan dengan jawaban yang ada  pada SLIDE 
16 dan 17.

Membaca Bergema (Echo Reading)
Ketika melakukan membaca bersama, guru 
membaca satu atau dua kalimat. Anak-anak 
kemudian membaca ulang kalimat tersebut, 
menggunakan ekspresi, pemenggalan frasa, dan 
intonasi yang sama seperti yang dilakukan guru. 
Kegiatan ini terus dilakukan hingga guru dan 
siswa selasai membaca semua kalimat dalam teks 
tersebut. 

Sekali lagi, cara yang terbaik bagi mahasiswa untuk 
memahami membaca bergema (echo reading) 
adalah dengan menyaksikan guru melakukannya. 

SLIDE 18   berisi sebuah video yang menampilkan 
guru yang melakukan kegiatan membaca 
bergema (Echo Reading).  Minta mahasiswa 
menyaksikan video tersebut dengan tujuan untuk 
mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 
membaca bergema dan alasan mengapa kegiatan 
membaca bergema dapat mengembangkan 
keterampilan kelancaran membaca. 

Setelah menyaksikan video, minta mahasiswa 
menyampaikan hasil observasi mereka. 
Bandingkan dengan jawaban yang ada pada SLIDE 
19.

Kegiatan 3: Mempraktikkan kegiatan membaca 
berpasangan, diikuti dengan diskusi (Handout 
2) (15 menit)

Membaca Berpasangan 
Dalam melakukan kegiatan membaca 
berpasangan, siswa dipasangkan untuk membaca 
nyaring secara bergiliran dan saling memberikan 
umpan balik terhadap kemampuan membaca 
mereka dan untuk memantau pemahaman mereka. 

Itu meningkatkan kelancaran, keterampilan 
decoding, dan keterampilan pemahaman. Hal ini 
dapat berfungsi dengan baik jika siswa yang telah 
lancar membaca dipasangkan dengan yang masih 
belum lancar membaca. Siswa yang sudah lancar 
membaca sebuah kalimat, paragraf atau halaman 
dulu, untuk memberikan contoh membaca lancar. 
Kemudian pembaca yang belum lancar membaca 
teks yang sama dengan nyaring. Siswa yang sudah 
lancar membaca akan membantu mengenali kata 
dan memberikan umpan balik dan dorongan 
kepada temannya yang belum lancar tersebut. 
Pembaca yang belum lancar membaca ulang teks 
itu sampai ia bisa membacanya secara mandiri.

SLIDE 20 mengulas membaca berpasangan.
Kali ini, kegiatan dilakukan bukan dengan 
menampilkan video, namun dengan meminta 
siswa melakukan kegiatan membaca berpasangan. 
Puisi Dinosaurus, Fotokopi 2, dapat digunakan 
untuk kegiatan ini. Puisi tersebut sengaja diberikan 
dalam berbahasa Inggris dengan harapan bahwa 
mahasiswa akan mengalami kesulitan membaca 
beberapa kata dan harus bekerjasama untuk 
membacanya, dengan cara yang sama anak-anak 
harus bekerja sama untuk membaca teks secara 
berpasangan.

SLIDE 21 memberikan instruksi cara melakukan 
kegiatan membaca berpasangan.
Pahami instruksinya, dan minta mahasiswa 
melakukan kegiatan membaca berpasangan untuk 
membaca puisi tersebut. Catatan: Jika tidak ada 
fotokopi, tampilkan SLIDE 22, dimana ada salinan 
puisi tersebut. 

Diskusi: Setelah membaca berpasangan, minta 
mahasiswa menyampaikan pendapat mereka 
tentang kegiatan yang mereka lakukan: apakah 
mereka dapat bekerja sama untuk saling membantu 
membaca teks tersebut? Keuntungan apa yang dapat 
mereka lihat dari kegiatan membaca berpasangan?

SLIDE 23 Anda mungkin ingin membandingkan 
persepsi mahasiswa terkait keuntungan kegiatan 
membaca berpasangan dengan menampilkan 
SLIDE 23.
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Anda mungkin dapat mengakhiri sesi ini dengan 
mereview beberapa kunci penting terkait 
bagaimana mengembangkan  keterampilan 
membaca lancar anak, dan catatan akhir tentang 
kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan.

SLIDE 24 and 25 menampilkan ringkasan 
beberapa poin utama, yaitu:  

•	 Guru perlu memberikan contoh membaca 
lancar setiap hari 

•	 Anak perlu mengulangi membaca seperti yang 
dicontohkan – dengan membaca kor (choral 
reading), membaca bergema (echo reading), 
dan membaca berpasangan (paired reading)

•	 Guru harus memberikan umpan balik kepada 
siswa terhadap cara membaca mereka – 
dan apa yang harus mereka lakukan untuk 
meningkatkan kelancaran membaca mereka 

•	 Guru perlu mendiskusikan bersama dengan 
anak makna kata pada teks yang mereka baca 

•	 Guru perlu mengukur perkembangan 
kelancaran membaca  anak 

•	 Salah satu kegiatan yang harus dihindari untuk 
dilakukan di kelas adalah round robin reading 
(lihat SLIDE 25).

PENTINGNYA PENGGUNAAN TEKS 
BERJENJANG DALAM MENINGKATKAN 
KELANCARAN MEMBACA (30 MENIT)

Kegiatan 1: Tugas kelompok untuk menilai 
buku sesuai dengan tingkat kesulitan, diikuti 
dengan diskusi (20 Menit)

Sebuah faktor penentu utama dalam apakah 
pembelajaran membaca yang dilakukan efektif 
terletak pada pemilihan buku yang tepat bagi 
pembaca. Tidak peduli seberapa terampil guru, 
jika teks terlalu sulit bagi siswa, ia tidak akan 
mampu menerapkan keterampilan atau strategi 
yang diajarkan. Di sisi lain, jika teks terlalu mudah, 
siswa tidak akan merasa tertantang untuk belajar 
bagaimana menerapkan strategi dengan tuntutan 
teks yang tingkat kesulitannya meningkat secara 
bertahap. 

Agar mahasiswa memahami apa yang dimaksud 
dengan buku berjenjang, dan hal-hal yang 
membuat teks menjadi lebih atau kurang sulit 

dibaca oleh anak, lakukan kegiatan berkelompok 
yang ada pada  SLIDE 27.

SLIDE 27 - Pemahaman tentang teks berjenjang

Kelompokkan mahasiswa, masing-masing 4 orang, 
dan beri 4 buku pada setiap kelompok dari buku 
berjenjang dari PRIORITAS. Setiap buku harus 
berbeda warna, untuk meyakinkan bahwa ada 4 
tingkat buku berjenjang yang digunakan. 

CATATAN: setiap warna menunjukkan tingkatan 
membaca yang berbeda.

Minta mahasiswa mengurutkan buku, dari yang 
paling sulit ke yang paling mudah, dan catat 
kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat 
kesulitan buku.

Setelah 10 menit, minta mereka membagi hasil 
penilaian mereka dan kriteria yang mereka buat. 

Mengapa memberikan teks yang tepat, 
sesuai dengan kemampuan membaca 
anak, sangat penting – analogi elastis 
•	 Jika teks terlalu mudah, tali karet 

tidak akan melar. 
•	 Jika teks terlalu sulit, tali karet akan 

terlalu melar dan putus.  
•	 Jika teks tidak terlalu mudah 

atau tidak terlalu sulit, sebuah 
teks yang tepat, tali karet akan 
melar “secukupnya” dan siswa 
akan meningkatkan keterampilan 
membaca mereka.

SLIDE 28 menampilkan kriteria tingkat kesulitan 
buku. Bandingkan dengan kriteria yang telah 
teridentifikasi oleh mahasiswa.

Kegiatan 2: Ceramah singkat -  Pentingnya 
meyakinkan bahwa siswa membaca buku 
dengan tingkat kesulitan yang tepat (10 Menit)

Anda mungkin ingin memulai perkuliahan dengan 
bertanya kepada mahasiswa mengapa sekarang 
mereka membahas tentang berbagai tingkat 
kesulitan teks pada bab kelancaran. Mengapa 
tingkat kesulitan teks penting diperhatikan ketika 
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kita sedang berusaha mengembangkan tingkat 
kelancaran membaca anak?

SLIDE 29 menampilkan elemen utama mengapa 
anak akan dapat mengembangkan kemampuan 
kelancaran membaca mereka jika mereka 
membaca buku pada tingkat kesulitan yang tepat.   
•	 Jika buku terlalu sulit bagi anak, mereka tidak 

akan dapat membacanya dan mereka akan 
menjadi frustrasi.

•	 Jika buku terlalu mudah, anak tidak akan 
merasa tertantang dan kelancaran membaca 
mereka tidak akan meningkatkan

•	 Jika buku yang dipilih tepat, anak-anak akan 
sedikit tertantang (yang akan membantu 
mereka meningkatkan kemampuan membaca) 
tetapi tidak frustrasi.

SLIDE 30 – mengulas tiga tingkatan kategori 
teks yang digunakan untuk membaca dan 
anak-anak dapat belajar trik sederhana untuk 
mengidentifikasi apakah buku tersebut tepat 
untuk mereka.  

SLIDE 31 menampilkan ringkasan tentang 
beberapa kunci  terkait tingkat teks dan 
kelancaran: 
•	 Jika anda ingin anak berlatih membaca 

lancar (membaca ulang teks secara mandiri 
untuk meningkatkan kecepatan dan ekspresi 
membaca)
o Pastikan anak membaca teks yang berada 

pada tingkat mandiri, yaitu dengan cara 
meminta anak membaca halaman pertama 
dan mengetahui semua kata di halaman 
tersebut. 

Tingkatan Deskripsi Cara mudah mengidentifikasi

Tingkat mandiri
(teks mudah)

Teks yang dapat dibaca anak, tanpa 
bantuan guru. 

Anak membaca halaman pertama dan 
tahu semua kata

Tingkat 
instruksional (teks 
yang sesuai)

Teks yang dapat dibaca dengan 
dukungan guru. Teks yang sedikit 
lebih menantang tapi tidak luar 
biasa dalam tuntutannya.

Anak membaca halaman pertama dan 
ada 3 kata yang dia tidak tahu

Tingkat frustasi 
(teks sulit)

Teks yang terlalu sulit dan tidak 
sesuai untuk digunakan siswa. 
Tergantung pada teks, namun, 
guru bisa menggunakannya 
sebagai dibacakan.

Anak membaca halaman pertama dan 
ada 5 atau lebih yang dia tidak tahu

•	 Jika anda ingin mengajarkan strategi membaca 
yang baru agar mereka dapat membaca dengan 
lebih lancar (bagaimana cara mengucapkan 
kata, bagaimana mengetahui makna kata, dsb)
o Pastikan anak membaca teks yang berada 

pada tingkat instruksional, yaitu dengan 
cara meminta anak membaca halaman 
pertama dan ternyata mereka menemukan 
3 kata yang tidak mereka ketahui. 

Sebuah teks yang berada pada tingkat mandiri 
untuk anak yang sudah lancar membaca, mungkin 
akan berada pada tingkat instruksional atau 
bahkan tingkat frustasi untuk anak yang belum 
dapat membaca dengan lancar. 

Selain untuk memastikan bahwa guru dan siswa 
memilih buku dan teks yang berada pada tingkat 
yang tepat bagi siswa, meletakan pembaca 
pada tingkatan yang berbeda penting untuk 
melaksanakan program membaca terbimbing, 
yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

MENGGABUNGKAN SEMUANYA – MEMBACA 
TERBIMBING  (60 MENIT)

Membaca terbimbing adalah komponen akhir dari 
program membaca yang komprehensif. Kegiatan 
ini memberikan kesempatan bagi guru untuk 
bekerja dengan anak-anak pada teks yang berada 
pada tingkat yang sesuai dengan anak-anak dan 
menggunakan teks-teks ini sebagai model dan 
menunjukkan strategi membaca yang baik dan 
memberikan siswa praktek membaca terbimbing. 
Agar kegiatan ini berhasil, bahan bacaan perlu 
berada di tingkat membaca instruksional siswa 
sehingga mereka secara aktif dapat bergulat 
dengan teks.
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Teks berjenjang PRIORITAS dikembangkan untuk 
membantu guru melaksanakan program membaca 
terbimbing di kelas mereka.

Kegiatan 1: Analisis Video dan diskusi 
(30 menit) 

Sekali lagi, anda dapat meminta mahasiswa 
memperhatikan apa yang dilakukan guru ketika 
melakukan membaca terbimbing agar mereka 
lebih memahami apa yang dapat dilakukan guru 
untuk meningkatkan kelancaran membaca anak. 
PRIORITAS telah membuat beberapa video contoh 
membaca terbimbing, termasuk yang ada pada 
SLIDE 34.  

SLIDE 33 – Jika anda memilih kegiatan analisis 
video, ulas terlebih dulu poin utama yang 
harus diperhatikan mahasiswa ketika mereka 
menyaksikan video.  

SLIDE 34 – Video dari PRIORITAS berdurasi 12 
menit. 

Setelah menyaksikan video, minta mahasiswa 
mendiskusikan jawaban mereka terhadap 
pertanyaan yang ada pada SLIDE 33. Lalu 
bandingkan dengan jawaban yang ada pada  SLIDE 
35 dan 36.

Pada saat ini, bagikan Fotokopi 2: langkah-
langkah pada sesi membaca terbimbing dalam 
kelompok kecil. Pahami langkah-langkah yang 
ada dan bandingkan dengan apa yang disaksikan 
mahasiswa dalam video. 

SLIDE 37 membahas keuntungan melakukan 
kegiatan membaca terbimbing

Kegiatan 2: Perencanaan dalam Kelompok 
dan Presentasi Pembelajaran Membaca 
Terbimbing  (30 Menit)

Mahasiswa perlu mempraktikan strategi yang 
mereka saksikan di video. Mungkin anda dapat 
mempraktikan kegiatan yang ada pada SLIDE 38. 
Kelompokkan mahasiswa dengan 6 mahasiswa 
di setiap kelompoknya dan minta mereka 
menyiapkan pembelajaran singkat menggunakan 
kegiatan membaca terbimbing. Salah satu 
mahasiswa berperan sebagai guru, dan yang lain 
berperan sebagai siswa.

Untuk melakukan latihan praktik ini, 
mahasiswa dapat menggunakan koleksi 
buku berjenjang dari  PRIORITAS.

Setiap kelompok akan membutuhkan 6 
kopi dari satu buku berjenjang Prioritas. 

Setiap kelompok harus mengulas catatan pada 
video yang digunakan, dan langkah-langkah 
yang ada pada handout (atau catatan video dari 
internet) – tentang bagaimana cara melakukan 
membaca terbimbing. Mereka harus bekerjasama 
untuk mempraktikkan kegiatan tersebut.  

Ketika mahasiswa bekerja dalam kelompok, dosen 
harus selalu mengecek kegiatan mereka untuk 
meyakinkan bahwa mahasiswa memahami dengan 
benar cara yang harus dilakukan untuk melakukan 
pembelajaran membaca terbimbing. 

Jika masih ada waktu, minta salah satu 
kelompok menampilkan hasil kerja mereka 
dengan mempraktikkan rencana pembelajaran 
mereka). Jika tidak ada waktu, minta mahasiswa 
mempraktikkannya pada awal pertemuan yang 
akan datang. 

MENILAI KELANCARAN  (15  MENIT)

Kegiatan 1: Ceramah dan diskusi 

Seperti penilaian yang dilakukan pada 
keterampilan yang lain, kelancaran membaca 
anak dilakukan dengan menginterview anak satu 
per satu. Anak diberikan sebuah teks yang sesuai 
dengan tingkat kemampuan membaca mereka dan 
diminta untuk membacanya.

SLIDE 40 – Mengulas dua cara penilaian yang 
dapat dilakukan. Satu cara lebih bersifat kualitatif 
dan fokus untuk mengevaluasi kualitas membaca. 
Cara yang lain bersifat lebih kuantitatif dan fokus 
mengevaluasi jumlah kata yang benar dibaca per 
menit.

SLIDE 41 dan 42 – Mengulas penilaian kualitatif 
dan menunjukkan rubrik sederhana yang dapat 
digunakan guru untuk menilai kualitas membaca 
anak.  
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SLIDE 41 – Mengulas langkah-langkah cara 
menghitung jumlah kata yang dibaca dengan 
benar per menit. Cara yang sama telah dijelaskan 
sebelumnya ketika menghitung hasil tingkat 
kelancaran membaca siswa kelas 3. Proses ini dapat 
juga digunakan untuk menghitung persentase kata 
yang dibaca dengan benar.

CATATAN: Jika masih ada waktu, berikan tugas 
kepada siswa seperti yang disebutkan pada bagian 
evaluasi dan refleksi berikut ini. 

SLIDE 41 – cara penilaian kuantitatif – cara 
menghitung kecepatan anak dalam membaca 
(dimunculkan dalam bentuk jumlah angka 
yang berhasil dibaca dengan benar dalam 
waktu 1 menit), dan keakuratan bacaan mereka 
(dimunculkan dalam bentuk persentase jumlah 
kata yang dibaca dengan benar).  Hasil penilaian 
nasional EGRA yang dilakukan pada tahun 2014 
untuk mengukur kemampuan membaca anak 
kelas 2 (EGRA) baik pada aspek kecepatan dan 
keakuratan. 

Walaupun anak perempuan dapat membaca lebih 
lancar dibanding anak laki-laki dari hasil penilaian 
EGRA dalam mengukur tingkat aspek kelancaran 
dan keakuratan membaca anak telah cukup untuk 
mendukung pemahaman anak pada apa yang 
mereka baca. 

SLIDE  42 – membahas penilaian kualitatif dan 
menampilkan rubrik penilaian sederhana yang 
dapat digunakan guru untuk menilai kualitas 
membaca anak. 

Minta mahasiswa mendiskusikan tentang hasil 
dari tes EGRA yang di luar dugaan mereka dan 
mengapa mereka mereka berpikir bahwa anak 
perempuan dapat membaca dengan lebih baik 
daripada anak laki-laki. 

Bagian 7: Evaluasi dan Refleksi (5 menit)

SLIDE 43  minta mahasiswa mengisi kolom di 
sebelah kanan pada tabel di bawah ini: Apa yang 
telah saya pelajari tentang kelancaran. Lalu minta 
mereka menyebutkan 1 hal yang telah mereka 
pelajari. Tulis hal inti yang telah dipelajari di papan 
tulis.

Apa yang saya ketahui 
tentang kelancaran 

membaca

Apa yang telah 
saya pelajari 

tentang kelancaran  
membaca

TUGAS DI RUMAH

Mahasiswa harus menyelesaikan tugas mereka 
dalam menyiapkan pembelajaran membaca 
terbimbing.

Minta mereka untuk mengulas catatan pada video 
dari pelajaran ini, langkah-langkah pembelajaran 
pada Fotokopi 2, atau catatan video lain dari 
internet untuk memastikan bahwa mereka benar-
benar memahami cara melakukan pembelajaran 
membaca terbimbing. Mereka juga harus siap 
mempresentasikan pembelajaran yang telah 
mereka siapkan di pertemuan selanjutnya. 
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FOTOKOPI 1 – Teks untuk Kegiatan Membaca Berpasangan  

Dinosaurs

Dinosaurs, dinosaurs,  Where have you been? 

I’ve only seen you  In books that you’re in. 

Dinosaurs, dinosaurs,  Why aren’t you here? 

I want to know what  Made you all disappear!

Dinosaurs, dinosaurs,  How you would roam! 

Forests and beaches  Were your private home. 

Dinosaurs, dinosaurs,  How you could eat! 

Dining on plant life  Or dining on meat.

Dinosaurs, dinosaurs,  Where did you go? 

Once you were giants,  And how you did grow! 

Dinosaurs, dinosaurs,  What made you die? 

So many guesses,  But no one’s sure why.

Meish Goldish
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FOTOKOPI 2: Cara Melaksanakan Pembelajaran Membaca Terbimbing 

CATATAN:  Hal terpenting yang harus dilakukan siswa ketika melakukan pembelajaran membaca terbimbing 
adalah MEMBACA. Siswa harus membaca sepanjang waktu pembelajaran.

Frekuensi  pelaksanaan membaca terbimbing tergantung pada kemampuan membaca mereka. 
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APA YANG HARUS DILAKUKAN KETIKA 
MELAKSANAKAN KEGIATAN MEMBACA 
TERBIMBING ? 

Sebelum memulai sesi membaca terbimbing
•	 Tentukan teks yang sesuai dengan kemampuan 

membaca anak  (tidak terlalu sulit, dan tidak 
terlalu mudah).

Sebelum meminta siswa membaca  
•	 Minta siswa melihat judul dan gambar yang ada 

di halaman, minta mereka memprediksi apa 
yang akan terjadi di cerita

•	 Berikan contoh membaca untuk siswa. Anak 
mengikuti dengan menunjuk kata dengan jari 
mereka ketika guru membaca.

•	 Setelah selesai membaca, guru harus 
melontarkan beberapa pertanyaan pada siswa 
untuk membangun pemahaman mereka pada 
teks dan pemahaman mereka pada kosakata 
kunci. 

Ketika siswa sedang membaca teks 
•	 Minta siswa membaca teks dengan 

menggunakan berbagai strategi: 
o Membaca berbisik (anak membaca nyaring 

dengan suara yang pelan)
o Membaca Berpasangan (pasangkan siswa 

utnuk bersama-sama membaca nyaring)
o Membaca bergema (guru memberi contoh 

membaca sebagian teks dengan akurasi, 
kelancaran, dan ekspresi yang baik. Anak 
mengulangi membaca yang dicontohkan)

o Membaca kor (Choral reading) (semua anak 
membaca nyaring bersama dengan guru) 

•	 Dengarkan ketika siswa membaca. Berikan 
umpan balik terkait apa yang telah mereka 
dapat lakukan dengan baik dan apa yang masih 
perlu mereka perbaiki. 

Setelah siswa selesai membaca
•	 Tanya pendapat mereka tentang buku 

yang telah mereka baca dan minta mereka 
menghubungkan cerita yang ada di buku 
dengan pengalaman yang pernah mereka alami.  

•	 Tanyakan beberapa pertanyaan tambahan 
untuk membangun pemahaman siswa pada 
teks yang mereka baca. 

•	 Minta siswa meringkas teks yang telah mereka 
baca. 

RINGKASAN PENELITIAN

APA ITU KELANCARAN MEMBACA?   

Kelancaran membaca ialah kemampuan untuk 
membaca teks secara akurat, cepat, dan dengan 
menggunakan ekspresi. Ketika pembaca lancar 
membaca dengan senyap (tanpa suara), mereka 
dapat mengenali kata secara otomatis. Mereka 
dapat mengelompokkan kata dengan cepat untuk 
membanu mereka menangkap makna dari teks 
yang mereka baca. Intonasi membaca mereka 
terdengar natural, seolah-olah mereka sedang 
berbicara.  Pembaca yang belum lancar akan 
membaca dnegan lambat, kata per kata. Ketika 
membaca, mereka membaca terbata-bata / 
terpotong-potong. 

Sebagai contoh dari membaca yang tidak lancar  
dan yang yang lancar, berikut ini bacaan yang 
sama diketik dua kali (seperti di bawah ini) untuk 
meniru hasil suara bacaan. Bayangkan Anda adalah 
seorang siswa SD kelas tinggi yang membaca 
dengan suara nyaring. Pertama, baca bagian dari 
pembaca yang tidak lancar  membacanya dari kiri 
ke kanan, dari atas ke bawah.  Lalu, baca bagian 
dari pembaca yang lancar.

Contoh bacaan dari cara baca yang tidak lancar  

Ban...jir me...ru...sak... ta...na...man....

Ban...jir jir...  men...ja...di ben... ben...ca...na... 
bencana  

Ba...nyak... pe...pe...nyakit .. yang ... yang... ada...  

Contoh bagian bacaan yang dibaca secara 
lancar 

Banjir merusak tanaman 

Banjir menjadi bencana 

Banyak penyakit yang ada 

Ada empat komponen kelancaran membaca:  
1. Otomatisasi - Mampu mengenali kata-kata 

dengan cepat
2. Akurasi - Mampu membaca kata-kata dengan 

benar, baik dengan decoding atau dengan 
melihat sekilas
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3. Kecepatan  - Kecepatan siswa membaca 
nyaring

4. Prosodi (Ekspresi) - Mampu membaca 
dengan kalimat, ekspresi dan intonasi yang 
benar. Untuk membaca dengan ekspresi, 
pembaca harus mampu membagi teks ke dalam 
potongan bermakna. Pembaca harus tahu 
untuk berhenti tepat di dalam dan di ujung 
kalimat dan kapan harus mengubah penekanan 
dan nada. Ketika siswa membaca kalimat 
dengan ekspresi dan intonasi yang benar, itu 
adalah indikasi bahwa mereka membangun 
makna secara aktif.

Apa perbedaan antara otomatisasi 
(automaticity) dan kelancaran?  Meskipun 
istilah otomatisasi dan kelancaran sering 
digunakan secara bergantian, keduanya bukanlah 
hal yang sama.  Otomatisasi adalah pengenalan 
kata tanpa usaha yang keras dan dengan cepat, 
yang merupakan hasil dari banyak latihan 
membaca.  Pada tahap awal belajar membaca, 
pembaca mungkin saja membaca secara akurat tapi 
lambat dan tidak efisien dalam mengenali kata.  
Latihan membaca yang berkelanjutan membantu 
menjadikan pengenalan membaca lebih otomatis, 
cepat, dan mudah. 

Otomatisasi hanya merujuk pada pengenalan 
kata dengan cepat dan tepat, bukan membaca 
dengan ekspresi. Oleh karena itu, otomatisasi 
(atau pengenalan kata otomatis) diperlukan, tetapi 
belumlah cukup untuk kelancaran membaca.

MENGAPA KELANCARAN MEMBACA 
PENTING? 

Kelancaran dalam membaca penting karena 
memberikan jembatan antara pengenalan kata dan 
pemahaman. Ketika pembaca lancar  membaca 
senyap, mereka mengenali kata-kata secara 
otomatis. Mereka mengelompokkan kata dengan 
cepat untuk membantu mereka mendapatkan 
makna dari apa yang mereka baca. Pembaca lancar  
membaca nyaring dengan mudah dan dengan 
ekspresi. Bacaan mereka terdengar alami, seolah-
olah mereka berbicara. Pembaca yang belum 
lancar, akan membaca perlahan, kata demi kata. 
Mereka membaca secara lisan terputus-putus.

Jumlah kata yang benar per menit yang mampu 
dibaca siswa adalah cara yang efisien dan akurat 
untuk mengidentifikasi kemampuan membaca 
secara keseluruhan, khususnya di kelas rendah. 
Hal ini dikarenakan pembaca lancar  tidak perlu 
berkonsentrasi pada pengartian kata sehingga 
mereka dapat fokus pada makna bacaan (Samuels, 
1997). Mereka dapat membuat hubungan antara 
ide-ide dalam teks dan pengetahuan yang 
mereka miliki. Dengan kata lain, pembaca lancar  
mengenali kata-kata dan memahaminya pada 
waktu yang sama. Pembaca yang kurang lancar  
harus memusatkan perhatian mereka untuk 
mencari tahu kata-kata, mengurangi perhatian 
mereka untuk memahami makna teks.

Siswa yang lambat dalam membaca di SD terus 
mengalami kesulitan selama masa remaja 
(Torgesen, Wagner, & Rashote, 1994).

BAGAIMANA CARA MENGEMBANGKAN 
KELANCARAN MEMBACA?

Kelancaran membaca akan berkembang dengan 
berjalannya waktu dan dengan melakuka latihan. 
Pada tahapan yang perkembangan membaca paling 
awal, kemampuan membaca lisan anak biasanya 
lambat dan mengalami kesulitan karena siswa baru 
belajar “memecahkan kode” – menghubungkan 
bunyi huruf dengan hurufnya dan menggabungkan 
bunyi huruf menjadi kata yang dapat dikenali. 

Perubahan kefasihan, tergantung pada apa yang 
pembaca baca, tingkat pengenalan mereka dengan 
kata-kata tersebut, dan banyaknya latihan dalam 
membaca teks. Bahkan pembaca sangat terampil 
dapat membaca lambat, ketika membaca teks 
dengan banyak kata-kata yang sulit atau topik 
asing. Misalnya, pembaca yang biasanya fasih 
mungkin tidak dapat membaca materi teknis, 
seperti buku tentang fisika nuklir atau artikel 
dalam jurnal medis.
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APA YANG DAPAT DILAKUKAN GURU DALAM KELAS 
UNTUK MENINGKATKAN KELANCARAN MEMBACA 
SISWA?

Kelancaran membaca akan berkembang secara 
bertahap, karena siswa juga belajar lebih banyak 
kata dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan. 

Meningkatkan keakuratan anak dalam 
membaca kata  

Karena akurasi adalah komponen yang 
fundamental dalam kelancaran membaca, 
guru yang mengajar pembaca pemula harus 
memfokuskan jumlah waktu yang signifikan pada 
pembelajaran keterampilan pengenalan kata dan 
keterampilan analisis kata yang mendasar (Pikulski 
dan Chard, 2005). Untuk melakukan ini secara 
efektif, guru harus memberikan pengajaran yang 
secara sistematis memberikan kesempatan kepada 
siswa setiap harinya untuk belajar membaca kata 
secara akurat (Snow, Burns, dan Griffith, 1998) 
- langkah pertama yang penting untuk menjadi 
pembaca terampil, mahir, dan termotivasi.  
Mendorong siswa untuk “membaca cepat” terlalu 
dini dapat menyebabkan beberapa siswa hanya 
menebak atau menjadi kurang fokus ketika 
membaca.

Diagram di bawah ini menunjukkan evolusi keterampilan kelancaran membaca, dari pembaca dengan 
kemampuan membaca rendah ke menengah:

Kontinuum Keterampilan Membaca Fasih

Terbatas Awal Transisi Menengah
•	 Mengenali sedikit 

kata yang mudah 
dikenali secara 
sekilas

•	 Perlu berulang 
kali ditunjukkan 
kata tersebut 
sehingga mereka 
dapat beralih dari 
tahap decoding ke 
tahap pengenalan 
otomatis.

•	 Jumlah kata 
terbaca secara 
sekilas meningkat  

•	 Perlu paparan terus 
menerus terhadap 
kata agar hapal

•	 Perlu mendengar 
contoh model dari 
guru atau orang 
dewasa untuk  
membaca dalam 
bentuk frasa, 
dengan ekspresi

•	 Perlu berlatih 
untuk membangun 
kelancaran

•	 Perlu membaca 
secara ekstensif dan 
berlatih membaca: 
dengan waktu 
terbatas, dengan 
teman, dengan 
berteater, ddl (Lihat 
bagian praktek 
instruksional di 
bawah ini)

•	 Terus bertambah 
tingkatan teks 
bacaannya sehingga 
sesuai dengan 
kemampuan 
kelasnya dan 
dengan latihan

•	 Butuh latihan 
membaca teks 
naratif dan 
ekpositori

Untuk dapat membaca dengan lancar, siswa 
harus mempelajari: 
•	 cara men-decode kata (kata terpisah dan 

dalam teks
•	 bagaimana cara mengenali kata secara 

otomatis (secara akurat dan cepat 
dengan sedikit usaha 

•	 bagaimana cara meningkatkan 
kecepatan membaca sambil menjaga 
keakuratan 

Selain itu, guru perlu menekankan agar siswa 
menyadari struktur bahasa, dan kata, memiliki 
keterampilan men-decode kata dengan baik. 
Guru perlu mendiskusikan dengan siswa struktur 
gramatikal kata, mengajar kata dan maknanya, 
mengajar siswa bagaimana menggunakan konteks 
untuk mengetahui arti dari kata-kata baru (lihat 
kotak).

Apakah peningkatan keterampilan pengenalan 
kata cukup untuk mengembangkan 
kelancaran membaca?

Pengenalan huruf yang terpisah sangat diperlukan 
namun tidak mencukupi untuk dapat membaca 
lancar. Sudah sekianlama, orang-orang berpikir 
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bahwa kelancaran adalah hasil kecepatan dalam 
mengenali kata. Oleh karena itu, pembelajaran 
harus berfokus pada peningkatan kecepatan 
anak dalam mengenali kata. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengenalan kata tidaklah 
cukup. Dengan meminta anak mengulas dan 
menggunakan sejumlahkata (contohnya dengan 
menggunakan flashcard) dapat meningkatkan 
kemampuan mereka dalam mengenali kata 
secara terpisah, namun kemampuan tersbut tidak 
dapat serta merta meningkatkan kemampuan 
pengenalan kata dalam teks. Untuk emningkatkan 
kelancaran membaca anak, guru perlu 
menggunakan berbagai kegiatan seperti yang 
dijabarkan berikut ini.  

DUA KELOMPOK KEGIATAN UNTUK 
MENINGKATKAN KELANCARAN MEMBACA 

Ada dua kategori utama strategi mengembangkan 
kelancaran siswa: 1) membaca lisan yang berulang, 
dengan pemantauan/monitoring guru dan 2) 
membaca dalam hati secara mandiri (lihat figur 1).

Figure 1: Dua kategori strategi pembelajaran 
untuk meningkatkan kelancaran membaca 

siswa  

Membaca lisan beri=ulang, dengan pemantauan 
guru  

Strategi terbaik untuk mengembangkan 
kelancaran membaca adalah dengan memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk banyak membaca 
bacaan yang sama secara lisan beberapa kali dan 
memberikan umpan balik tentang apa yang telah 
mereka lakukan dengan baik, juga apa yang perlu 
mereka lakukan untuk meningkatkan kelancaran 
membaca mereka.  Penelitian dalam dua dekade 

terakhir ini telah mengidentifikasi membaca 
secara berulang sebagai strategi kunci untuk 
meningkatkan keterampilan kelancaran membaca 
siswa (NICHD, 2000). Siswa yang membaca dan 
membaca berulang bacaan secara lisan dan juga 
yang mendapat bimbingan dan/atau umpan balik 
menjadi pembaca yang lebih baik.  

Membaca bersuara atau membaca lisan yang 
berulang secara substansial meningkatkan 
pengenalan kata, kecepatan, ketepatan dan juga 
kelancaran membaca. Untuk tingkat yang lebih 
rendah tetapi yang masih dianggap cukup besar, 
membaca bersuara atau membaca lisan berulang 
kali juga dapat meningkatkan pemahaman 
membaca.  Membaca berulang secara lisan 
meningkatkan kemampuan membaca semua siswa 
sepanjang tahun belajar di sekolah dasar.

Namun, hasil penelitian menyarankan bahwa 
agar efektif, kegiatan membaca berulang perlu 
menyertakan tiga elemen penting (Shaywitz, 
2003):
1. Siswa harus diberikan suatu model 

(misalnya, guru membaca teks kepada siswa 
dengan lancar  dan dengan menggunakan 
ekspresi, memodelkan seperti apa membaca 
lancar  itu terdengar). Dengan mendengarkan 
model membaca lancar  yang baik, siswa 
belajar bagaimana suara pembaca dapat 
membuat tulisan atau teks dimengerti.

2. Siswa perlu diberikan kesempatan untuk 
membaca ulang teks yang sama. Setelah 
guru memodelkan cara membaca teks, siswa 
perlu diberi kesempatan untuk membaca 
ulang teks tersebut. Biasanya, setelah siswa 
membaca teks secara berulang sebanyak 
empat kali, sudah cukup untuk meningkatkan 
kelancaran membaca.  Namun, ingat bahwa 
waktu untuk pembelajaran terbatas, dan itu 
merupakan waktu yang sebenarnya di mana 
siswa secara aktif terlibat dalam membaca yang 
menghasilkan pemerolehan membaca.

3. Siswa perlu menerima koreksi dan 
bimbingan dari guru (jika diperlukan) 
terhadap apa yang mereka lakukan dengan 
baik, dan juga apa yang bisa mereka 
perbaiki kemudian untuk meningkatkan 
kelancaran membaca mereka. Bagian yang 
terakhir sangat penting dilakukan untuk 
meningkatkan kelancaran membaca siswa.
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Ada banyak cara untuk melakukan kegiatan 
membaca lisan berulang, termasuk: 
•	 Membaca terbimbing (Guided reading)
•	 Membaca bergema (Echo reading)
•	 Membaca kor (Choral reading)
•	 Membaca bergantian (Alternate reading)
•	 Membaca berpasangan (Paired or partner 

reading)
•	 Membaca berulang (Repeated reading)
•	 Membaca bersama siswa & orang dewasa 

(Student-adult reading)
•	 Membaca didampingi suara (Audio-assisted 

reading)
•	 Teater pembaca (Readers’ theatre)

Kegiatan harian untuk meningkatkan 
kelancaran membaca 

Guru harus membacakan cerita dengan suara 
nyaring untuk siswa setiap hari. Dengan 
membaca tanpa kesulitan dan dengan 
menggunakan ekspresi, guru memberikan 
contoh bagi siswa bagaimana seorang 
pembaca lancar membaca. Guru secara 
eksplisit menunjukkan bagaimana membaca 
akurat dapat dilaukan pada kecepatan 
yang pas dan dengan pemenggalan kata, 
pengunaan intonasi dan ekspresi yang 
benar. Pada awal kelas rendah, guru dapat 
membacakan cerita dengan nyaring sehingga 
siswa dapat menyimak. 

Dorong orang tua atau anggota keluarga yang 
lain untuk membacakan s=cerita bagi anak. 
Semakin banyak model membaca lancar 
yang didengar oleh anak, akan semakin baik. 
Tentu saja, mendengar contoh membaca 
lancar bukanlah satu-satunya manfaat 
membacakan cerita bagi anak. Membacakan 
cerita untuk anak akan meningkatkan 
pengetahuan, kosakata,  keakraban mereka 
dengan bahasa tertulis (bahasa buku), dan 
minat membaca.

Masing-masing kegiatan akan dijabarkan pada 
bagian di bawah ini. 

Membaca terbimbing 
Ketika melakukan kegiatan membaca terbimbing, 
guru memilih teks sesuai dengan kemampuan 
membaca anak (tidak terlalu sulit, tidak terlalu 
mudah) dan membaca bersama siswa untuk 
mengembangkan kemampuan mereka memahami 
teks dan membaca lancar. Guru memulai kegiatan 
ini dengan membaca teks dengan nyaring, untuk 
memberikan contoh. Kemudian, anak mencoba 
membaca tersebut, dengan bimbingan guru. 
Guru mendengarkan ketika siswa membaca, 
dan menyela jika diperlukan untuk mengajarkan 
berbagai strategi membaca untuk membantu 
mereka mengatasi masalah yang mereka temui 
ketika membaca. Guru dan siswa juga dapat 
melakukan kegiatan membaca bergema (guru 
membaca, kemudia anak membaca) atau membaca 
kor/choral (membaca bersama-sama dengan suara 
nyaring). Tujuannya kegiatan ini adalah membuat 
siswa mampu membaca teks di akhir pelajaran 
secara mandiri.

Ketika anak dapat membaca teks tersebut secara 
mandiri, dia dapat berlatih dengan membaca 
ulang tersebut, hingga mereka benar-benar bisa 
membaca teks tersebut dengan lancar. (lihat 
kotak tentang langkah pembelajaran membaca 
terbimbing).

LANGKAH PEMBELAJARAN MEMBACA 
TERBIMBING 

Sebelum memulai sesi membaca terbimbing
•	 Tentukan teks yang sesuai dengan kemampuan 

membaca anak  (tidak terlalu sulit, dan tidak 
terlalu mudah) 

Sebelum meminta siswa membaca  
•	 Minta siswa melihat judul dan gambar yang ada 

di halaman, minta mereka memprediksi apa 
yang akan terjadi di cerita

•	 Berikan contoh membaca untuk siswa. Anak 
mengikuti dengan menunjuk kata dengan jari 
mereka ketika guru membaca.

•	 Setelah selesai membaca, guru harus 
melontarkan beberapa pertanyaan pada siswa 
untuk membangun pemahaman mereka pada 
teks dan pemahaman mereka pada kosakata 
kunci. 
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Ketika siswa sedang membaca teks 
•	 Minta siswa membaca teks dengan 

menggunakan berbagai strategi: 
o Membaca berbisik (anak membaca nyaring 

dengan suara yang pelan)
o Membaca Berpasangan (pasangkan siswa 

utnuk bersama-sama membaca nyaring)
o Membaca bergema (guru memberi contoh 

membaca sebagian teks dengan akurasi, 
kelancaran, dan ekspresi yang baik. Anak 
mengulangi membaca yang dicontohkan)

•	 Membaca bersama (Choral reading) (semua 
anak membaca nyaring bersama dengan guru). 
Dengarkan ketika siswa membaca. Berikan 
umpan balik terkait apa yang telah mereka 
dapat lakukan dengan baik dan apa yang masih 
perlu mereka perbaiki. 

Setelah siswa selesai membaca
•	 Tanya pendapat mereka tentang buku 

yang telah mereka baca dan minta mereka 
menghubungkan cerita yang ada di buku 
dengan pengalaman yang pernah mereka alami.  

•	 Tanyakan beberapa pertanyaan tambahan 
untuk membangun pemahaman siswa pada 
teks yang mereka baca. 

•	 Minta siswa meringkas teks yang telah mereka 
baca. 

Membaca bergema/echo (Echo reading)
Guru membaca satu baris atau satu atau dua 
kalimat. Anak-anak kemudian membaca ulang 
baris atau kalimat yang sama, menggunakan 
ekspresi, pemenggalan frasa dan intonasi yang 
sama yang digunakan guru.  Hal ini terus berlanjut 
sampai guru dan siswa membaca seluruh teks.

Membaca bergema akan memberikan keuntungan 
bagi pembaca – khususnya yang masih belum bisa 
membaca dan yang masih dalam tingkat rata-rata. 
Membaca bergema memberikan kesempatan pada 
siswa untuk mendapatkan contoh yang baik dalam 
memabca dengan lancar dan kesempatan untuk 
mendengar contoh membaca lancar dan langsung 
mempraktikkannya. 

Membaca Kor (Choral reading)
Dalam membaca bersama, guru memulai 
dengan membaca buku dengan suara nyaring 

untuk memberikan contoh membaca lancar, dan 
siswa menirukannya bersama. Tentu saja, untuk 
melakukannya, siswa harus dapat melihat teks 
yang sama yang sedang dibaca guru.  Mereka dapat 
mengikuti sewaktu guru membaca dari buku besar, 
atau mereka dapat membaca dari buku mereka 
sendiri yang sama dengan yang sedang dibaca 
guru.

Setelah siswa melihat model yang diberikan, 
guru dan siswa membaca buku bersama-sama, 
mulai dari awal. Guru terus membaca ulang buku 
tersebut, mendorong siswa untuk membaca 
bersama sewaktu mereka mampu melakukannya. 
Siswa harus membaca buku tersebut bersama 
guru tiga sampai lima kali (meski tidak harus pada 
hari yang sama). Setelah 3 sampai 5 kali membaca 
secara bersama-sama dengan seluruh siswa, siswa 
harus mampu membaca teks tersebut secara 
mandiri.

Membaca kor (secara bersama-sama dalam kelas) 
akan sangat berhasil bila buku atau teks yang 
digunakan tidak terlalu panjang dan sesuai dengan 
tingkat membaca siswa masing-masing.  Buku 
yang berpola atau dapat dengan mudah diprediksi 
akan sangat berguna untuk membaca kor bersama 
pembaca pemula, karena cara yang digunakan 
secara terus menerus akan membuat siswa 
melakukan hal yang sama.

Siswa di kelas yang lebih rendah dapat 
menggunakan penanda, atau jarinya untuk 
menunjukkan kata ketika mereka membaca 
nyaring bersama dengan guru dan teman-
temannya. 

Membaca kor (Choral Reading) memberikan 
siswa contoh yang baik untuk membaca lancar, 
kesempatan untuk segera meniru pembaca lancar, 
dan praktek prosodi. Hal ini meningkatkan 
pengetahuan kata yang dikenali. Pembaca kurang 
mampu perlu berlatih dan menerima umpan 
balik. Ini adalah praktek yang menguntungkan 
bagi pembca dengan kemampuan rata-rata dan 
kemampuan yang sangat baik.

Membaca bergantian (alternate reading)
Dalam kegiatan ini, guru membagi teks menjadi 
beberapa bagian sehingga: 1) guru dan siswa 
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bergantian membaca setiap bagian/sesi atau 2) 
kelompok siswa bergantian membaca setiap bagian 
lainnya.

Membaca berpasangan (paired or partner 
reading) 
Secara berpasangan, siswa bergiliran membaca 
dengan keras satu sama lain dan saling 
memberikan umpan balik untuk memantau 
pemahaman mereka. Itu membangun kelancaran, 
keterampilan decoding, dan keterampilan 
pemahaman. Ini bekerja ketika siswa diajarkan 
beberapa teknik untuk memberikan umpan 
balik dan mengelola waktu mereka, dan ketika 
pasangannya dipilih oleh guru.

Membaca berpasangan memungkinkan waktu guru 
untuk bergerak di sekitar ruangan, mengamati 
siswa, perhatikan kesalahan, menawarkan umpan 
balik individu dan koreksi, dan meberikan 
komentar positif.

Cara memasangkan siswa - Untuk membaca 
berpasangan, pembaca yang lebih lancar dapat 
dipasangkan dengan pembaca yang kurang 
lancar.  Pembaca yang lebih lancar membaca 
suatu paragraf atau satu halaman terlebih dulu, 
memberikan memberikan membaca lancar. 
Kemudian pembaca yang kurang lancar membaca 
teks yang sama dengan nyaring.  Siswa yang 
lebih lancar membacanya memberikan bantuan 
terhadap pengenalan kata dan memberikan umpan 
balik serta dorongan kepada pasangan/mitranya 
yang kurang lancar. Pasangan siswa yang masih 
kurang lancar  membaca ulang bagian tersebut 
hingga ia bisa membacanya secara mandiri.

Salah satu teknik untuk menetapkan pasangan 
ialah guru membagi kelas dalam pembaca lancar 
dan kurang lancar. Siswa kemudian dipasangkan 
dengan cara memasangkan siswa yang paling 
lancar membaca dengan siswa paling baik tapi di 

kelompok yang kurang lancar membaca.  Siswa 
terbaik kedua dalam kelompok lancar membaca 
dipasangkan dengan siswa terbaik kedua pada 
kelompok kurang lancar membaca, dan demikian 
seterusnya sampai semua siswa mendapat 
pasangan.  Dengan memberi peringkat dan 
memasangkan siswa dengan cara ini, meskipun 
masing-masing pasangan memiliki pembaca lancar 
dan pembaca yang kurang lancar, kemamuan 
mereka tidak terlampau berbeda jauh dalam hal 
kebutuhan pembelajaran mereka. Perbedaan 
kemampuan siswa tidak begitu besar ini akan 
mengurangi rasa malu atau kebingungan pada 
siswa.

Membaca berpasangan tidak perlu dilakukan 
dengan siswa yang lebih lancar  dan yang kurang 
lancar membaca. Dalam bentuk lain dari membaca 
berpasangan, anak-anak yang membaca pada 
tingkat yang sama dipasangkan untuk membaca 
ulang suatu cerita yang digunakan dalam 
pengajaran yang telah mereka terima pada bagian 
pelajaran yang dipandu guru. Dua pembaca dengan 
kemampuan yang sama dapat berlatih membaca 
berulang-ulang setelah mendengar guru membaca 
bagian bacaan tersebut.

Sesekali, pembaca yang lebih lancar membaca 
dapat diminta untuk membaca dulu, memberikan 
model membaca lancar. Kemudian pembaca yang 
kurang lancar  membaca teks yang sama dengan 
nyaring.  Siswa yang lebih lancar dapat membantu 
dengan pengenalan kata dan memberikan umpan 
balik dan dorongan kepada pasangan yang kurang 
lancar. Teknik lain yang efektif ialah memasangkan 
siswa yang membaca pada tingkat yang sama dan 
meminta mereka untuk membaca ulang cerita 
yang telah digunakan dalam pengajaran yang 
telah mereka lakukan sebelumnya bersama guru 
(Osborn dan Lehr, 2004).

Membaca berulang
Siswa terlibat dalam 1 menit praktek membaca 
untuk penguasaan teks, siswa kembali membaca 
teks sampai mereka dapat membaca dengan 
akurasi 90-100 %. Jika siswa tidak dapat 
mencapainya, dengan 3-5 membaca ulang, berarti 
teks ini terlalu sulit.
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Membaca antara siswa-dan-orang dewasa 
(student-adult reading)
Dalam membaca bersama siswa-dan-orang 
dewasa, siswa membaca bersama dengan orang 
dewasa. Orang dewasa yang dimaksud bisa sebagai 
guru, orang tua, seorang yang membantu di kelas, 
atau seorang tutor.  Orang dewasa membaca 
teks terlebih dulu, dengan memberikan model 
membaca lancar bagi siswa. Kemudian siswa 
membaca bagian bacaan yang sama dan orang 
dewasa memberikan bantuan dan dorongan. 
Siswa membaca ulang bacaan tersebut sampai ia 
membaca dengan cukup lancar. Kegiatan membaca 
berulang ini dapat dilakukan sekitar tiga sampai 
empat kali.

Membaca dengan bantuan audio/rekaman 
(audio-assisted reading)
Siswa mendengarkan, dan membaca bersama 
dengan mendengarkan rekaman seorang pembaca 
lancar  yang membaca sebuah cerita untuk 
memberikan contoh pengucapan, kecepatan, dan 
ekspresi yang benar. 

Dalam membaca yang dibantu rekaman, siswa 
membaca bersama menggunakan buku mereka 
saat mereka mendengar seorang pembaca lancar  
membaca buku tersebut dalam suatu rekaman. 
Untuk membaca yang dibantu rekaman, guru 
perlu sebuah buku pada tingkat membaca mandiri 
siswa dan rekaman bacaan dari buku tersebut 
oleh pembaca yang lancar  pada sekitar 80-100 
kata per menit. Rekaman tersebut tidak boleh ada 
efek suara atau musik. Ketika membaca pertama 
kali, siswa harus mengikuti rekaman tersebut, 
menunjuk ke setiap kata dalam buku sewaktu 
pembaca membacanya. Berikutnya, siswa harus 
mencoba untuk membaca keras-keras bersama 
dengan rekaman itu. Membaca bersama dengan 
rekaman tersebut harus terus berlanjut hingga 
siswa mampu membaca buku tersebut secara 
mandiri, tanpa bantuan dari rekaman itu.

Teater pembaca 
Dalam kegiatan teater pembaca, siswa berlatih 
dan menampilkan drama untu orang lain. Mereka 
membaca skrip yang telah diambil dari buku 
yang banyak dialognya. Siswa memerankan 
karakter yang membaca baris atau narator yang 

membacakan informasi latar belakang cerita. 
Teater pembaca juga memberikan pembaca suatu 
alasan yang logis agar mereka  membaca ulang teks 
dan untuk berlatih kelancaran membaca. Teater 
pembaca juga mendukung interaksi kooperatif 
dengan teman-teman dan membuat tugas 
membaca menjadi menarik.

Teater pembaca dan membaca puisi yang mana 
keduanya melibatkan performa siswa dalam 
membaca telah populer dilakukan dalam beberapa 
tahun terakhir. Secara khusus, banyak yang telah 
metulis tentang Teater Pembaca, dan tentang 
value/nilai dengan membuat siswa berpartisipasi 
dalam membaca dramatis (Rasinski, 2006). Jenis 
kegiatan ini memberikan siswa kesempatan 
untuk membaca teks yang menyenangkan – dan 
memberikan insentif yang jelas bagi siswa untuk 
membaca, dan membaca ulang bagian dari puisi 
yang ditugaskan untuk mereka.

CATATAN: Membaca Round robin, dimana siswa 
hanya membaca nyaring sedikit kalimat dan 
kemudian guru meminta siswa lain untuk membaca 
kalimat berikutnya, tidak muncul pada daftar 
di atas karena tidak meningkatkan kelanacaran 
membaca anak. Secara tradisional, banyak guru 
mengandalkan membaca round-robin untuk 
mengembangkan kelancaran membaca lisan.   
Dalam membaca round-robin, siswa bergiliran 
membaca bagian teks dengan keras/nyaring 
(meskipun biasanya tidak berulang-ulang). Akan 
tetapi membaca round-robin itu sendiri tidak 
meningkatkan kefasihan membaca. Ini mungkin 
karena siswa hanya membaca sejumlah kecil teks 
saja, dan mereka biasanya membaca sebagian kecil 
bacaan hanya sekali.
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PENTINGNYA MEMINTA ANAK MEMBACA 
TEKS YANG SESUAI DENGAN KEMAMPUAN 
MEMBACANYA 

Perlu diingat bahwa membaca lisan secara 
berulang dapat meningkatkan kelancaran 
membaca siswa JIKA DAN HANYA JIKA siswa 
diminta untuk membaca teks yang dapat dibacanya 
secara mandiri.  Sebagaimana ditunjukkan tabel 
di bawah, sebuah teks dikatakan sesuai dengan 
tingkat kemampuan membaca mandiri siswa 
jika mereka dapat membaca 95% dari kata-kata 
dalam teks tersebut secara akurat.  Jika siswa dapat 
melakukan hal tersebut, mereka dapat belajar 
meningkatkan kecepatan dan ekspresi (dan bukan 
memfokuskan semua perhatian mereka pada 
decoding).

Cara cepat menentukan bahwa teks yang 
dibaca terlalu sulit - Jika siswa melakukan 
kesalahan membaca pada setiap kata ke-10 (atau 
kurang dari kata ke-10), teks tersebut terlalu sulit 
digunakan untuk mengembangkan kelancaran 
membaca.  Siswa membutuhkan banyak waktu 
untuk decoding kata-kata yang mereka tidak tahu 
sehingga mereka tidak dapat berlatih membaca 
dengan lancar .

Panjang teks Teks yang digunakan siswa Anda 
untuk berlatih membaca bersuara atau membaca 
lisan secara berulang harus relatif singkat - 
mungkin 50-200 kata, tergantung pada usia siswa.  
Anda juga harus menggunakan berbagai variasi 
bahan bacaan, termasuk cerita, nonfiksi, dan puisi. 
Puisi secara khusus cocok untuk latihan kelancaran 
membaca karena puisi untuk anak-anak sering 
kali pendek dan berisi irama (rhythm), rima, 
dan makna, membuat latihan menjadi mudah, 
menyenangkan, dan bermanfaat.

Tabel 1: Tingkat-Tingkat Bacaan

Tingkat Mandiri/

Independen (Independent Level)

Relatif mudah dibaca anak (membaca 95% kata 
secara akurat)

Tingkat Instruksional/ Pengajaran 
(Instructional Level)

Menantang tapi dapat dibaca oleh pembaca 
dengan baik(90% kata  dapat dibaca secara 
akurat)

Tingkat yang Memfrustasikan (Frustration 
Level)

Teks yang sulit dibaca anak (kurang dari 90% 
kata dapat dibaca secara akurat)

Membaca senyap secara mandiri – 
Kategori kegiatan yang kedua adalah untuk 
mengembangkan kelancaran membaca lisan 
adalah membaca senyap secara mandiri. Ketika 
melakukan kegiatan membaca senyap secara 
mandiri siswa didorong untuk membaca sendiri 
secara ekstensif.   

Aktifitas latihan mandiri memungkinkan siswa 
untuk berlatih keterampilan-keterampilan yang 
telah diajarkan sebelumnya. Berbagai kegiatan 
yang termasuk dalam strategi ini ialah: drop 
everyting and read (DEAR) (tinggalkan segalanya 
dan baca), di mana waktu membaca mandiri 
dijadwalkan selama seminggu untuk semua anak di 
kelas untuk membaca buku atau teks yang mereka 
pilih sendiri secara mandiri.

Tidak ada bukti penelitian saat ini yang 
mengkonfirmasi bahwa waktu yang dihabiskan 
untuk membaca senyap secara mandiri dengan 
bimbingan dan umpan balik yang minimal 
dapat meningkatkan kelancaran membaca dan 
prestasi membaca secara keseluruhan.  Akan 
tetapi, penting bagi siswa untuk diberikan waktu 
menerapkan keterampilan membaca mereka 
melalui membaca senyap sebuah buku secara  
mandiri (dapat membaca 95% kata secara akurat).

CATATAN: Dalam kelas tradisional, siswa 
menghabiskan sekitar dua pertiga dari waktu 
belajar membaca mereka ketika melakukan 
kegiatan mandiri (Ford & Optiz, 2002). Di kelas 
awal di SD, ini menjadi kekhawatiran, mengingat 
tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa 
membaca mandiri dapat meningkatkan kelancaran 
membaca.
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Kapan sebaiknya guru SD mulai 
mengembangkan kelancaran membaca siswa? 

Pengajaran kelancaran sangat berguna dilakukan 
ketika siswa belum mengenali kata pada teks 
secara otomatis. Bagaimana kita dapat mengatakan 
bahwa siswa kita belum otomatis? Indikasi kuat 
bahwa siswa kita membutuhkan pengajaran 
kelancaran adalah: 
•	 Jika ketika Anda meminta siswa tersebut 

membaca lisan sebuah teks yang belum pernah 
dibaca, dia akan melakukan kesalahan lebih 
dari 10% dari jumlah kata yang ada pada teks;

•	 Jika siswa tidak membaca teks dengan ekspresi; 
atau

•	 Jika siswa tidak memahami teks yang dibaca.

Tidak ada panduan dari hasil penelitian empiris 
tentang kapan sebaiknya guru harus mulai 
mendorong siswa dengan kemampuanmembaca 
masih rendah untuk meningkatkan kecepatan 
membacanya, tapi biasanya guru menunggu 
hingga pertengahan kelas satu. Peneliti dalam 
bidang kelancaran membaca Stahl dan Kuhn 
(2002) menyarankan bahwa siswa sebaiknya 
diberikan kesempatan untuk membaca ulang 
kalimat yang dibacanya dan didorong untuk 
membuat cara membaca mereka seolah-
olah mereka sedang berbicara segera setalah 
mereka bisa melakukan decoding dengan baik, 
menunjukkan pemahaman bagaimana seharusnya 
membaca, dan menunjukkan kepercayaan diri – 
yang dapat terjadi di tingkat TK maupun kelas 1. 

BAGAIMANA CARA MENILAI KELANCARAN 
MEMBACA?

Ketika menilai kelancaran membaca siswa, guru 
biasanya menilai tiga hal berikut: 
•	 Keakuratan siswa dalam membaca, dinilai 

dengan menghitung persentase kata pada teks 
yang bisa dibaca siswa dengan benar.  

•	 Kecepatan membaca siswa, dihitung dengan 
menghitung banyaknya kata yang berhasil 
dibaca dengan benar oleh siswa dalam waktu 1 
menit 

•	 Ekspresi siswa ketika membaca, dinilai 
dengan menggunakan rubrik yang 
menunjukkan kriteria membaca ekspresif.  

Strategi yang biasa digunakan untuk mengukur 
setiap komponen di atas dideskripsikan di bawah 
ini.  

MENGUKUR KEAKURAN MEMBACA SISWA

•	 Sediakan teks yang berisi 60-100 kata untuk 
siswa, tergantung pada tingkat usia. Pastikan 
teks tersebut belum pernah dibaca siswa. 
Pastikan anda juga memiliki teks yang sama 
untuk mencatat kesalahan, kata yang tidak 
terbaca, dsb. 

•	 Minta siswa membaca teks tersebut dengan 
nyaring. Dorong mereka untuk membaca 
dengan baik. Mulailah mencatat waktu ketika 
siswa mulai membaca teks dan berhenti ketika 
siswa telah membaca selama 1 menit. 

•	 Ketika mereka membaca, catat pada teks 
yang anda pegang kesalahan, kata yang tidak 
terbaca, dsb. Coret semua kata yang dibaca 
dengan salah oleh siswa. (Catatan: Jika seorang 
siswa membaca kata salah, kemudian kembali 
dan perbaiki kesalahannya, kata tersebut 
terhitung dibaca dengan benar). Catat juga 
kata terakhir yang dibaca siswa dalam waktu 1 
menit.

•	 Hitung jumlah kata yang dibaca salah dalam 1 
menit, dan jumlah kata yang terbaca oleh siswa.

•	 Hitung persentase keakuratan dengan 
menggunakan rumus berikut: 

Persentase keakuratan =        

Ketika siswa membaca tes yang sesuai dnegan 
kemampuan membaca mereka, mereka akan 
dapat membaca 95-100% kata dengan benar, jadi 
tingkat keakuratannya adalah 95-100%. Ketika 
siswa bisa membaca sekitar 95-100% kata dengan 
benar dalam sebuah teks, maka mereka akan dapat 
memahami teks tersebut.

Jumlah kata yang 
dibaca dengan benar

Jumlah kata yang 
dibaca

SEBERAPA AKURAT SISWA KELAS 2 DALAM 
MEMBACA?

Berdasarkan hasil penelitian nasional terhadap 
keterampilan membaca anak kelas 2 yang diadakan 

pada tahun 2014 di Indonesia (RTI, 2016), siswa 
kelas 2 SD memiliki tingkat keakuratan membaca 

yang tinggi. Pada umumnya, mereka dapat 
membaca 83% kata dalam teks kelas 2 dengan 

benar.
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•	 Kurangi jumlah kata yang dibaca salah dari 
jumlah kata baca. Hasilnya adalah jumlah kata 
dibaca dengan benar dalam 1 menit. Sebagai 
contoh, jika seorang siswa membaca 98 kata 
dalam 1 menit dan melakukan 18 kesalahan, 
siswa membaca 80 kata yang benar per menit 
(WCPM)

•	 Jika siswa selesai membaca teks sebelum waktu 
berakhir, perhatikan berapa lama mereka 
mengambil untuk membaca teks (misalnya. 
50 menit) serta jumlah kata dengan benar 
membaca (misalnya, 60). Kemudian gunakan 
rumus berikut untuk menghitung jumlah kata 
dengan benar membaca dalam satu menit:    

Pada contoh di atas (60 kata yang dibaca dengan 
benar dalam waktu 50 detik), perhitungannya 
menjadi:              

MENGUKUR KELANCARANMEMBACA 
SISWA, DALAM JUMLAH ANGKA YANG 
DIBACA DENGAN BENAR DALAM (1 MENIT) 

•	 Sediakan teks yang berisi 60-100 kata untuk 
siswa, tergantung pada tingkat usia. Pastikan 
teks tersebut belum pernah dibaca siswa. 
Pastikan anda juga memiliki teks yang sama 
untuk mencatat kesalahan, kata yang tidak 
terbaca, dsb. 

•	 Minta siswa membaca teks tersebut dengan 
nyaring. Dorong mereka untuk membaca 
dengan baik. Mulailah mencatat waktu ketika 
siswa mulai membaca teks dan berhenti ketika 
siswa telah membaca selama 1 menit. 

•	 Ketika mereka membaca, catat pada teks 
yang anda pegang kesalahan, kata yang tidak 
terbaca, dsb. Coret semua kata yang dibaca 
dengan salah oleh siswa. (Catatan: Jika seorang 
siswa membaca kata salah, kemudian kembali 
dan perbaiki kesalahannya, kata tersebut 
terhitung dibaca dengan benar). Catat juga 
kata terakhir yang dibaca siswa dalam waktu 1 
menit.

•	 Hitung jumlah kata yang dibaca salah dalam 1 
menit, dan jumlah kata yang terbaca oleh siswa.

( Jumlah kata yang dibaca 
dengan benar x 60 detik) 

 50 detik

= Jumlah kata yang 
dibaca dengan benar 
dalam waktu 1 menit

( 60 kata yang benar 
dibaca x 60 detik)

 50 detik

= 72 kata yang 
benar dibaca 

per menit



27

UNIT 9

9.

SEBERAPA CEPAT SISWA KELAS 2 DAPAT MEMBACA?

Berdasarkan hasil penelitian nasional terhadap keterampilan membaca anak kelas 2 yang 
diadakan pada tahun 2014 di Indonesia (RTI, 2016), siswa kelas 2 SD memiliki tingkat kecepatan 
membaca yang relatif cepat. Rata-rata, mereka dapat membaca 52 kata per menit. Siswa yang 
dapat membaca 52 kata atau lebih dengan benar per menit juga membaca dengan pemahaman 
– mereka daat menjawab 90% pertanyaan untuk mengecek pemahaman siswa. Hanya 6% siswa 
tidak bisa membaca kata dalam teks. 

FAKTOR DI LUAR SEKOLAHYANG MEMPENGARUHI KELANCARANMEMBACA SISWA  

Jenis kelamin: siswa perempuan memiliki kelancaran membaca yang lebih baik jika dibandingkan 
dengan anak laki-laki.  

Keterpencilan: Siswa yang tidak tinggal di daerah terpencil lebihlancar membaca daripada mereka 
yang tinggal di daerah terpencil.  

Pengalaman sekolah TK: Siswa yang sebelumnya sekolah TK memiliki nilai yang jauh lebih tinggi 
dari siswa yang duluya tidak sekolah TK. Siswa yang dulunya sekolah TK dapat membaca rata-rata 
20 kata lebih banyak dengan benar per menit daripada siswa yang dulunya tidak sekolah TK.  

Bahasa yang digunakan di rumah: Siswa yang belajar dalam bahasa yang sama dengan bahasa 
yang mereka gunakan di rumah memiliki nilai yang jauh lebih baik daripada siswa yang di rumah 
menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang digunakan di sekolah.

Status sosial ekonomi: Siswa dari keluarga yang kaya dapat membaca lebih lancar jika dibandingkan 
dengan siswa yang kurang kaya.  

FAKTOR DI SEKOLAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN MEMBACA  

•	 Umpan balikyang ditulis guru di buku latihan  
•	 Kebersihan sekolah dan toilet  
•	 Adanya kebutuhan dasar (listrik) di sekolah  
•	 Bantuan orang tua dalm mengulas pekerjaan rumah siswa  
•	 Adanya dan penggunaan perpustakaan sekolah  
•	 Adanya diskusi di tingkat yang lebih tinggi di kelas  

MENILAI KOMPONEN KELANCARAN 
MEMBACA PRODIK (TERMASUK EKSPRESI)  

Penggunaan rubrik seperti yang tercantum di 
bawah ini dapat membantu guru mengidentifikasi 
hal-hal yang masihperlu diasah pada para siswa 
untuk meningkatkan keterampilan membaca 
mereka. Rubrik ini juga akan membantu siswa 
menyadari tentang keterampilan apa saja yang 
dibutuhkan untuk menjadi pembaca lisan yang 
baik. 

Pada sebuah penelitian berskala besar terhadap 
kelancaran membaca lisan anak kelas 4 (Pinnel, 
et.al., 1995) menilai kemampuan membaca lisan 
anak menggunakan rubrik yang terdiri dari 4 
poin. Para peneliti menemukan bahwa nilai 
yang menunjukkan kemampuan anak membaca 
lisan sangat berhubungan dengan tes membaca 
pemahaman. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 
ekspresi anak dalam membaca prosodik dapat 
digunakan menjadi indikator yang dapat dipercaya 
dalam mengukur kemampuan membaca anak 
secara keseluruhan. 
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Tabel 1: Rubrik Holistik, Membaca Prosodi Siswa

Skor Deskripsi Performa

4

Siswa membaca dengan memenggal kelompok frasa yang banyak mengandung kata dan 
bermakna. Meskipun dia kadang mengulangi kata atau melenceng dari teks, deviasi ini 
tidak mengurangi pemahaman pada teks yang dibaca. Siswa menghormati sintaksis yang 
digunakan penulis. Sebagian besar cerita dibaca dengan interpretasi ekspresif. Siswa 
membaca dengan kecepatan yang pas. 

3

Siswa membaca dengan memenggal kelompok frasa yang terdiri dari 3-4 kata, walaupun 
kadang membaca kelompok frasa yang mengandung lebih sedikit huruf. Namun, 
pemenggalan frasanya masih berterima dan sejalan dengan sintaksis penulis. Siswa tersebut 
berusahan membaca dengan ekspresif dan sebagian cerita dibaca dnegan menggunakan 
ekspresi. Dia biasanya membaca pada kecepatan yang sesuai. 

2

Pada umumnya siswa membaca dengan memenggal kelompok frasa yang terdiri dari 2-3 
kata, walau terkadang membaca kelompok kata yang terdiri dari 3-4 kata. Siswa membaca 
kata per kata. Pemenggalan katanya terdengar aneh dan tidak sesuai dengan konteks kalimat 
atau paragraf. Hanya sebagian kecil teks yang dibaca dnegan ekspresi. Siswa membaca teks 
dengan kecepatan yang terlalu lambat atau terlalu cepat. 

1
Siswa membaca kata per kata. Terkadang dia membaca dengan memenggal 2-3 kata, 
namun sangat jarang melihat pemaknaan sintaksis. Tidak ada interpretasi ekspresif. Siswa 
membaca dengan sangat lambat. 

CATATAN: Siswa yang membaca terlalu cepat, mengabaikan tanda baca dan batasan frasa, dan 
membaca dengan sedikit atau tanpa espresi, mendapatkan skor 1.  a 

RUBRIK MULTIDIMENSIONAL 

Sebuah rubrik multidimensional (lihat rubrik di bawah ini), membagi komponen kelancaran membaca 
menjadi komponen-komponen penyusunnya, mempermudah guru memberikan umpan balik yang 
lebih tepat terhadap apa yang telah dapat dilakukan siswa dengan baik, dan juga komponen yang harus 
lebih mereka perhatikan agar dapat membaca dengan lebih lancar. Dan, jika guru melihat banyak siswa 
yang kesulitan melakukan pemenggalan kata, mereka dapat membuat dan menerapkan kegiatan yang 
mengacu pada keterampilan ini. 
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Tabel 2: Rubrik Multidimensional untuk mengevaluasi membaca prosodik 

Kriteria 1 2 3 4
Ekspresi dan 
Volume suara

•	 Membaca 
dengan sedikit 
atau tanpa 
ekspresi. 

•	 Membaca kata 
seolah-olah 
hanya dengan 
menariknya.

•	 Tidak ada usaha 
untuk membaca 
teks dengan 
bahasa yang 
alami.

•	 Cenderung 
menggunakan 
suara yang lirih.

•	 Menggunakan 
sedikit ekspresi.

•	 Mulai 
menggunakan 
suara agar 
terdengar seperti 
berbicaradi 
sebgaian teks. 
Lebih fokus pada 
pengucapan 
kata. 

•	 Masih membaca 
dengan suara 
yang lirih.

•	 Terdengar lebih 
alami, walau 
terkadang 
masih salah 
menggunakan 
ekspresi.

•	 Volume 
suara sudah 
sesuai ketika 
membaca.

•	 Membaca 
dnegan ekspresi 
yang baik.

•	 Terdengar 
seperti 
berbicara. 

•	 Pembaca dapat 
merubah-
rubah volume 
suara agar 
sesuai dengan 
interpretasi teks.

Pemenggalan 
frasa

•	 Monoton 
dengan sedikit 
pemahaman 
terhadap 
pemenggalan 
frasa, lebih 
sering membaca 
kata per kata.

•	 Sering 
memenggal frasa 
yang terdiri dari 
2-3 kata sehingga 
seperti terbata-
bata; penekanan 
dan intonasi 
yang tidak 
pak sehingga 
penggunaan 
intonasi di 
akhir kalimat 
tdak dilakukan 
dengan baik.

•	 Masih muncul 
pembacaan 
yang tidak 
memperhatikan 
tanda baca, 
atau berhenti 
di tengah 
kalimat untuk 
menarik nafas; 
menggunakan 
intonasi/
penekanan yang 
sesuai.

•	 Memenggal 
frasa dengan 
baik, umumnya 
dalam bentuk 
kalimat atau 
klausa, dengan 
memperhatikan 
ekspresi.

Kelancaran •	 Sering 
berhenti, ragu, 
mengulang. 

•	 Beberapa kali 
berhenti dan 
ragu, sehingga 
mengganggu.

•	 Terkadang 
berhenti karena 
menemukan 
kata atau tata 
bahasa yang 
sulit.

•	 Membaca 
dengan lancar. 
Dapat mengatasi 
masalah jika 
menemukan 
kata dan tata 
bahasa yang 
sulit, dan 
memperbaiki 
sendiri.

Kecepatan •	 Pelan dan 
terlihat 
kesulitan.

•	 Agak pelan. •	 Campuran yang 
tidak seimbang 
antara membaca 
cepat dan pelan.

•	 seperti 
bercakap-cakap.

Diadaptasi dari “Training Teachers to Attend to Their Students’ Oral Reading Fluency,” oleh J. Zutell and 
T. V. Rasinski
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VIDEOGRAFI

Contoh pembaca yang lancar dan yang tidak 
lancar – tentang anak yang dapat membaca lancar 
dan yang belum lancar ketika membaca teks yang 
sama (dalam bahasa Inggris) 

Cara melakukan membaca yang nyaring baik  
https://www.youtube.com/watch?v=tZ2rL0eByfc 

Video berdurasi 11 menit, guru dan penulis 
menunjukkan cara membaca nyaring dengan anak 
usia dini, dan kemudian mendiskusikan berbagai 
strategi yang digunakan.

Shared reading - Membaca Bersama di 
SD Dyatmika - https://www.youtube.com/
watch?v=CiUxa8RxwPQ&nohtml5=False

Video PRIORITAS berdurasi 7 menit, dalam 
bahasa Indonesia, yang mencotntohkan membaca 
bergantian yang dilakukan bersama anak kelas 1 
SD.

Membaca Kor (Choral reading): https://www.
youtube.com/watch?v=o_-z8d0sRUA

Video berdurasi 4 menit, berbahasa Inggris, yang 
menampilkan guru melakukan kegiatan membaca 
kor (Choral reading) dalam pembelajaran 
membaca terbimbing.

Membaca bergema dan tertutup (Echo and 
cloze reading) https://www.youtube.com/
watch?v=Z6M0KPOFPBk 

Video berdurasi 9 menit dalam bahasa Inggris, 
yang menampilkan guru melakukan kegiatan 
membaca bergema dan tertutup untuk 
mengembangkan kelancaran membaca anak usia 
dini.  

Membaca terbimbing (Guided reading)  https://
www.youtube.com/watch?v=dCV49uVj2uw  
Video PRIORITAS berdurasi 12 menit, berbahasa 
Indonesia, tentang guru yang melakukan kegiatan 
membaca terbimbing dengan anak dalam 
kelompok kecil.  

Teater Pembaca (Readers’ theatre)  www.
thebestclass.org/rt.html  Video berdurasi 5 menit, 
berbahasa Inggris, menampilkan guru yang 
menyiapkan anak kelas 2 SD untuk melakukan 
Teater Pembaca.  

GLOSSARIUM

Akurasi – siswa mampu membaca kata-kata 
dengan benar

Kelancaran- kemampuan membaca dengan 
akurat, cepat, dengan pemenggalan dan ekspresi 
yang sesuai.

Membaca Berpasangan - siswa dipasangkan 
bergiliran membaca nyaring dan saling 
memberikan umpan balik terhadap cara membaca 
mereka dan untuk memantau pemahaman mereka. 

Membaca Kor (Choral reading) – Membaca 
bersama dengan nyaring, guru memulai kegiatan 
ini dengan membaca buku dengan suara keras 
untuk memberi model membaca lancar, dan siswa 
mengikuti.

Membaca Terbimbing - strategi pengajaran 
membaca yang efektif dimana siswa 
dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan 
membaca mereka dan guru bersama dengan 
siswa membaca dan memahami cerita yang sesuai 
dengan level mereka. 

Otomatisasi  - siswa mampu mengenali kata- kata 
dengan cepat

Teater Pembaca - sebuah prosedur untuk 
meningkatkan kelancaran membaca, membantu 
siswa membaca nyaring dengan ekspresi (prosodi), 
dan meningkatkan kepercayaan diri. Siswa 
membaca skrip (diciptakan dari buku berjenjang 
atau cerita), namun dengan tidak menghafalkan 
bagian mereka; mereka hanya perlu membaca 
ulang bagian tersebut hingga lancar. 

Teks Instruksional (teks yang sesuai) – teks 
dimana anak dapat membaca 90% kata pada teks 
tersebut.

Teks Mandiri (mudah) – Teks yang dapat dibaca 
sendiri oleh anak, dengan dukungan atau instruksi 
dari guru.  

Teks Frustasi (sulit) – Teks yang sangat sulit  
dibaca sendiri oleh anak , tetapi mungkin cocok 
untuk membaca bersama.  
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MENGEMBANGKAN 
KELANCARAN  
MEMBACA ANAK 

1 

Tujuan Pembelajaran 
• Menjelaskan makna kelancaran membaca dan pentingnya 

kelancaran membaca dalam meningkatkan pemahaman anak 
dalam membaca   

• Mengevaluasi teks dengan berbagai tingkat kesulitan untuk 
mengidentifikasi kriteria yang dibutuhkan untuk menentukan 
tingkat kesulitan buku 

• Menjelaskan pentingnya menggunakan teks yang sesuai dengan 
tingkat kemampuan membaca anak dalam mengembangkan 
kelancaran membacanya   

• Memahami perbedaan antara membaca bersama (shared 
reading), kor (choral reading), bergema (echo reading), 
berpasangan (paired reading), dan terbimbing (guided reading), 
serta mendeskripsikan peran dari setiap kegiatan membaca 
tersebut dalam mengembangkan kelancaran membaca anak 

• Mendeskripsikan bagaimana cara guru dapat menilai kelancaran 
membaca anak   2 

Apa yang dimaksud dengan 
kelancaran membaca? Dan Mengapa 
kelancaran membaca penting?   

3 

Analisis Video – pembaca yang lancar  dan yang 
tidak lancar 

Tugas: Catat perilaku pembaca yang lancar  dan yang 
tidak lancar. 
 
 

Apa yang dilakukan 
pembaca lancar  ketika 

membaca	

Apa yang dilakukan 
pembaca belum lancar  

ketika membaca	
 
 
 
 
 
 
 

4 

• https://jabba.edb.utexas.edu/depts/se/projects/mainstep/ms/ai2‐
introduction‐automaticity‐example.html 
 

Video – pembaca yang lancar  dan yang tidak 
lancar 

5 

Yang dilakukan 
pembaca lancar…  

• Mengenali kata secara otomatis 

• Mengelompokkan/memenggal 
kata dengan cepat untuk 
membantu mereka memahami 
makna kalimat yang dibacanya 

• Membaca dengan nyaring 
tanpa kesulitan dan 
menggunakan ekspresi  

• Nada ketika mereka membaca 
terdengar alami, seolah‐olah 
sedang berbicara  

• Membaca dengan pelan 

• Membaca kata per kata 

• Pemenggalan kata yang kurang pas  

• Memfokuskan perhatian untuk 
men‐decode / memecah kata 

• Kurang memperhatikan 
pemahaman 

Yang dilakukan pembaca 
tidak lancar…  

6 
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4 komponen kelancaran 
membaca 

Kelancaran  

1. Otomatisasi 
‐ mengenali 
kata dengan 

cepat   

2. Keakuratan 
membaca kata 

3. Kecepatan 
membaca kata 

4. Ekspresi 

7 

Anak dapat membaca 
kata dengan benar 

Anak harus dapat mengenal kata 
dengan cepat. Ketika mereka 
menemukan kata baru, mereka 
dapat melambat untuk mencari 
tahu kata tersebut, namun 
mereka harus melanjutkan 
membaca segera. 

Anak harus dapat 
meggunakan intonasi, 
tempo, dan pemenggalan 
kata yang benar. 
Seharusnya terdengar 
seperti ketika mereka 
berbicara. 

Pertanyaan …. 

Diskusikan lanjutan kalimat 
berikut ini:   
 
Pengembangan kelancaran 
membaca pada anak sangat 
penting karena ....  
 
Waktu anda 5 menit. 

8 

 
Pembaca kurang lancar menghabiskan banyak waktu 

untuk mengeja atau membaca kata per kata 
sehingga 
– Ketika mereka selesai membaca kalimat, mereka 

lupa apa yang telah mereka baca di awal kalimat  
– Pemahaman bacaan sangat berhubungan dengan 

kelancaran membaca 
 
Kelancaran akan membantu siswa untuk fokus hanya 

pada makna kata yang dibacanya. Armbruster, Lehr, & Osborn 
2001 

 

 

Mengapa kelancaran membaca penting?   

9 

Kelancaran – menjembatani pemahaman 

 
 
 
 

10

Kemampuan membaca kata 

Kemampuan 
memahami 

teks 

Kelancaran adaah jembatan yang menghubungkan membaca kata 
dnegan pemahaman 

 

Alasan lain mengapa kelancaran membaca 
penting… 

•Kelancaran membaca penting 
untuk motivasi. Anak yang 
kesulitan dalam membaca 
cenderung tidak mau membaca.  
 
•Kelancaran bagus untuk mengukur 

peningkatan kemampuan 
membaca secara keseluruhan. 
Kelancaran seringkali dijadikan alat 
untuk mengukur semua 
kemampuan membaca anak. 
 
 

11 

Strategi Mengembangkan 
Kelancaran Membaca 

12 



34

UNIT 9

9.

20/10/2016 

3 

Prinsip dasar untuk mengembangkan 
kelancaran membaca ketika anak sudah dapat 
membaca kata 
• Kelancaran akan meningkat dengan berjalannya waktu   
• Kelancaran akan berkembang ketika anak … 
• mendengarkan orang dewasa membaca dan 

mengembangkan pemahaman  tentang seperti apa 
membaca lancar terdengar    
• Memperbaiki cara membaca mereka dengan membaca 

ulang teks beberapa kali   
• Menerima umpan balik secara langsung dari orang dewasa 

mengenai cara membaca mereka   
• Apa yang telah mereka lakukan dengan baik   
• Apa yang dapat mereka lakukan untuk menjadi pembaca yang 

lebih lancar   

13 

Tiga cara mengembangkan kelancaran   

1 
Guru membaca nyaring, 

untuk mencontohkan 
membaca lancar   

2  
Guru mencontohkan 
cara membaca teks 
yang sesuai dengan 
kelas mereka; siswa 

menirukan   

3 
Anak membaca 

senyap secara mandiri   

Kegiatan yang dapat 
mengembangkan keterampilan 
yang diperlukan agar dapat 
membaca adalah membaca 
nyaring  untuk anak. 

Neuman, Copple,& Bredekamp, 2000 
 

•Membaca bergantian 
menggunakan buku besar  
•Membacakan cerita untuk anak  	

• Membaca kor (Choral 
reading) 

• Membaca bergema 
(Echo reading) 

• Membaca berpasangan 
(Partner reading) 

• Membaca terbimbing 
(Guided reading) 
 
 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
strategi ini paling 
tidak efektif untuk 
anak yag baru bisa 
membaca   
 

14 

Analisis Video 
Apa yang dimaksud dengan membaca kor (choral reading) dan bagaimana 
kegiatan membaca bersama ini akan mengembangkan keterampilan 
kelancaran membaca?  

 
• https://www.youtube.com/watch?v=o_‐z8d0sRUA 
 

15 

Apa yang anda pelajari tentang membaca kor 
(choral reading)? 

Apa itu membaca kor (choral reading)? 
• Guru dan siswa membaca nyaring, bersama‐sama  
• Siswa menyimak teks yang dibaca, sambil menunjuk kata yang dibaca   

Bagaimana membaca bersama dapat meningkatkan kelancaran membaca? 

• Semua siswa: 

• Mendapatkan contoh yang baik tentang membaca lancar   

• Mencontoh pembaca lancar   

• Meningkatkan kemampuan meningkatkan kemampuan membaca kata yang 
dilihat sekilas (kemampuan mngenal kata hanya dengan melihatnya)   

• Pembaca yang masih belum lancar berlatih dan menerima umpan balik   

• Juga bermanfaat bagi pembaca yang memiliki kemampuan masih rata‐rata 
dan sudah mahir    16 

Petunjuk pelaksanaan kegiatan membaca 
bersama (choral reading) 

• Hanya menggunakan sebagian waktu program membaca; guru 
menggunakannya untuk mengembangkan kelancaran membaca. 
Membaca bersama (Choral reading) tidak boleh dilakukan 
setiap hari. 
• Setiap siswa harus memiliki salinan teks, atau guru menuliskan 

teks pada papan tulis sehingga siswa bisa menyimak   

• Guru sebaiknya membaca teks terlebih dulu untuk memberikan 
contoh membaca lancar sebelum meminta siswa membaca 
bersama   
• Anak usia dini dapat menggunakan jarinya untuk menyimak 

ketika membaca   

17 

• https://www.youtube.com/watch?v=Z6M0KPOFPBk 

Analisis Video  
•Apa yang dimaksud dengan membaca bergema (echo reading)? 
•Bagaimana membaca bergema dapat membantu dalam 
mengembangkan kelancaran membaca anak?   

18 
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Apa yang anda pelajari dari video tadi?  
Apa itu membaca bergema (echo reading)? 

• Guru membaca sebagian teks (yaitu kalimat atau frasa) 
• Siswa menirukan kalimat atau frasa yang sama, sambil menunjuk kata yang 

mereka baca.  
 
Bagaimana membaca bergema dapat mengembangkan kelancaran 
membaca?   
(alasan yang sama seperti membaca kor) 

• Semua siswa: 
• Mendapatkan contoh yang baik tentang membaca lancar   
• Mencontoh pembaca lancar   

• Meningkatkan kemampuan meningkatkan kemampuan membaca kata yang 
dilihat sekilas (kemampuan mngenal kata hanya dengan melihatnya)   

• Pembaca yang masih belum lancar berlatih dan menerima umpan balik   
• Juga bermanfaat bagi pembaca yang memiliki kemampuan masih rata‐rata dan 

sudah mahir 
19 

Membaca berpasangan (Partner Reading) 

Dua siswa membaca teks bersama.   
 

Mereka bergantian membaca kalimat. 
 
 
 

20 

• Siswa 1 membaca sebuah kalimat. Jika dia 
menemui kesulitan, siswa 2 membantu 
membaca kata tersebut.   

• Siswa 2 lalu membaca kalimat 
selanjutnya, dengan bantuan dari siswa 1 
jika dibutuhkan.   

• Siswa membaca keseluruhan teks, secara 
bergantian.   

 

Siswa 1  Siswa 2 

Praktik Membaca berpasangan (PARTNER READING) 

1. Cari pasangan 
2. Baca puisi berjudul “Dinosaurs” secara 

berpasangan   
• Siswa 1 membaca baris genap   
• Siswa 2 membaca baris ganjil  

 

21 

Puisinya dalam bahasa Inggris, jadi siswa 1 dan 2 akan saling 
membantu ketika membaca.   
 
Gunakan “suara dalam” atau “suara 30cm”, yang berarti bahwa orang 
yang berdiri dengan jarak 30 cm dari anda akan dapat mendengar 
suara anda.  
SIAP? 

Dinosaurs 

 

1.Dinosaurs, dinosaurs, where have you been? 

2.I've only seen you in books that you're in. 

3.Dinosaurs, dinosaurs, why aren't you here? 

4.I want to know what made you all disappear! 

5.Dinosaurs, dinosaurs, how you would roam! 

6.Forests and beaches were your private home. 

7.Dinosaurs, dinosaurs, how you could eat! 

8.Dining on plant life or dining on meat. 

9.Dinosaurs, dinosaurs, where did you go? 

10.Once you were giants, and how you did grow! 

11.Dinosaurs, dinosaurs,  what made you die? 

12.So many guesses, but no one's sure why. 

 
 

 
•Guru dapat mengamati seluruh 
kelas, mengamati siswa, mencatat 
kesalahan yang dilakukan siswa, 
memberikan perbaikan danumpan 
balik, dan komentar positif   
 
•Membaca berpasagan 
mengembangkankelancaran 
membaca, mengeja, dan 
pemahaman   
 
 

23 

Berdasarkan pengalamanmu puisi berjudul “Dinosaurs” 
secara berpasangan, manfaat apa yang anda dapatkan dari 
kegiatan membaca berpasangan? 

Ringkasan– Strategi Mengembangkan 
kelancaran membaca pada anak SD 

• Memberikan contoh membaca lancar dengan 
membacakan cerita secara teratur selama 
seminggu dan melakukan kegiatan membaca 
bersama   

• Minta anak membaca kor, membaca 
bergema, dan membaca berpasangan untuk 
menirukan contoh yang diberikan guru   

• Beri umpan balik pada anak terhadap 
kemampuan membaca mereka – dan apa 
yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 
kemampuan membaca anak 

• Diskusikan makna kata baru yang ditemui 
anak ketika membaca bersama   

24 
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Yang tidak boleh dilakukan di kelas! 

Membaca Round Robin, siswa 1 membaca 
kalimat/paragraf pertama, siswa ke 2 
membaca kalimat/paragraf ke 2, siswa ke 3 
membaca kalimat/paragraf ke 3 sebaiknya 
tidak dilakukan  karena:   
•Hanya akan ada sedikit anak yang membaca 
– karena terbatasnya waktu   
•Anak tidak mendengar contoh yang baik 
ketika membaca   
•Menimbulkan kecemasan dan membuat 
anak takut membaca   

25 

Pentingnya menggunakan buku berjenjang 
dalam mengembangkan kelancaran membaca 
(penggunaan teks yang sesuai dengan 
kemampuan membaca anak)   

26 

Identifikasi apa yang membuat buku lebih 
mudah atau lebih sulit dibaca   

Kerja kelompok – ber 4   
 
1.Setiap kelompok harus mengambil 4 buku 
dengan warna yang berbeda dari koleksi 
buku berjenjang PRIORITAS. Setiap buku harus 
berbeda warna.   

2.Dalam kelompok anda, urutkan buku dari 
yang paling mudah ke yang paling sulit dibaca.   

3.Catat berbagai hal yang menyebabkan buku 
lebih mudah atau lebih sulit dibaca.   

4.Anda memiliki waktu 10 menit. 

27 

Apa yang anda temukan?  
Apa yang membuat buku lebih mudah atau lebih sulit 
dibaca? 
KATA 
•Jumlah kata di sebuah halaman   
•Panjang kata 
•Jumlahkata yang diulang (atau tidak)   
KOSAKATA 
•Tingkat kosakata, termasuk %  kata yang sering muncul   
KALIMAT 
•Jumlah kata dalam sebuah kalimat   
•Tata bahasa kalimat (kalimat sederhana atau berjenjang, pola kalimat yang berulang atau tidak)   
•Jumlah kalimat di sebuah halaman   
ILUSTRASI 
•Tingkat bagaimana ilustrasi membantu pembaca memahami bacaan 
PANJANG 
•Jumlah paragraf di sebuah halaman   
•Jumlah total halaman   
PRESENTASI 
•Ukuran   
SUBJEK 
•Subjek buku   
 

28 

Mengapa buku berjenjang penting dalam 
mengembangkan kelancaran membaca?   

• Jika buku terlalu sulit dibaca anak, 
mereka tidak akan bisa membaca buku 
tersebut dan akan menjadi frustasi.   

• Jika buku terlalu mudah, anak tidak 
akan merasa tertantang dan kelancaran 
membaca mereka tidak akan 
berkembang.   

• Jika tingkat buku yang digunakan sesuai 
dengan kemampuan membaca anak, 
anak akan sedikit tertantang (yang akan 
membantu meningkatkan kemampuan 
membaca anak), tapi tidak membuat 
anak frustasi.   

29 

Tiga tingkatan kategori teks 

TINGKAT  CARA 
MENGIDENTIIFKASI  

DESKRIPSI  

Tingkat 
mandiri 
(teks mudah)	

Anak membaca 
halaman pertama dan 
tahu semua kata	

Teks yang dapat dibaca anak, tanpa 
bantuan guru. 	

Tingkat 
instruksional 
(teks yang 
sesuai)	

Anak membaca 
halaman pertama dan 
ada 3 kata yang dia 
tidak tahu	

Teks yang dapat dibaca dengan dukungan 
guru. Teks yang sedikit lebih menantang 
tapi tidak luar biasa dalam tuntutannya.	

Tingkat 
frustasi (teks 
sulit)	

Anak membaca 
halaman pertama dan 
ada 5 atau lebih yang 
dia tidak tahu	

Teks yang terlalu sulit dan tidak sesuai 
untuk digunakan siswa. Tergantung pada 
teks, namun, guru bisa menggunakannya 
sebagai dibacakan.	 30 
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Mengapa menggunakan teks yang sesuai dengan 
kemampuan membaca anak sangat penting dalam 
mengembangkan kelancaran membaca anak?   
• Jika anda ingin anak berlatih membaca lancar (membaca 

ulang teks secara mandiri untuk meningkatkan kecepatan 
dan ekspresi membaca) 
• Pastikan anak membaca teks yang berada pada tingkat mandiri, yaitu dengan 

cara meminta anak membaca halaman pertama dan mengetahui semua kata 
di halaman tersebut.  

• Jika anda ingin mengajarkan strategi membaca yang baru 
agar mereka dapat membaca dengan lebih lancar 
(bagaimana cara mengucapkan kata, bagaimana mengetahui 
makna kata, dsb) 

• Pastikan  anak  membaca  teks  yang  berada  pada  tingkat  instruksional,  yaitu 
dengan  cara  meminta  anak  membaca  halaman  pertama  dan  ternyata  mereka 
menemukan 3 kata yang tidak mereka ketahui. 

Sebuah teks yang berada pada tingkat mandiri untuk anak yang sudah 
lancar membaca, mungkin akan berada pada tingkat instruksional atau 
bahkan tingkat frustasi untuk anak yang belum dapat membaca dengan 
lancar. 
  31 

Menggabungkan semua strategi 
MEMBACA TERBIMBING 

32 

ANALISIS VIDEO – MEMBACA TERBIMBING 

Ketika anda menyaksikan video 
pembelajaran membaca terbimbing, 
catat:   
• Bagaimana siswa dikelompokkan   
• Apa yang dilakukan guru ketika 

melakukan kegiatan membaca 
terbimbing   

• Apa yang dilakukan siswa ketika 
melakukankegiatan membaca 
terbimbing   

• Bagaimana membaca terbimbing dapat 
mengembangkan kelancaran membaca 
anak   

33 

https://www.youtube.com/watch?v=dCV49uVj2uw    

VIDEO – Membaca terbimbing 

34 

Apa yang anda lihat?   

• Bagaimana siswa dikelompokkan?   
• Berdasarkan  kemampuan  membacanya.  Semua  siswa  di  sebuah  kelompok  harusnya 

memiliki kemampuan membaca dan memiliki perilaku membaca yang sama.   
• Ketika sebuah kelompok sedang dibimbing oleh guru, siswa yang lain membaca secara 

mandiri.   
 

• Apa yang dilakukan guru ketika melaksanakan kegiatan membaca 
terbimbing?   
• Kelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan membaca siswa   
• Berikan buku yang tingkat kesulitannya sesuai dengan kemampuan membaca kelompok 

tersebut   
• Berikan  contoh membaca buku  tersebut,  lalu minta  siswa membaca mandiri.   Ketika 

siswa  membaca,  guru  mendengarkan  dan  memberikan  umpan  balik  pada  cara 
membaca mereka   

• Mengindentifikasi  strategi  yang  digunakan  (atau  yang  tidak  digunakan)  siswa  ketika 
membaca.  Guru  dapat  mengajarkan  strategi  membaca  baru.  Guru  juga  memonitor 
kemampuan siswa dalam menggunakan strategi membaca  (sperti: mengeja kata yang 
tidak diketahui, menentukan apakah kata/teks tersebut masuk akal; mengkoreksi diri; 
mengecek prediksi) untuk membantu siswa ketika membaca.  
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• Apa yang dilakukan  siswa ketika 
melakukan kegiatan membaca terbimbing?   
• Mendengarkan guru ketika guru mencontohkan 

cara membaca   
• Menirukan apa yang dibaca guru, sambil 

menunjukkan kata yang dibacanya   
• Membaca untuk guru   
 

• Bagaimana membaca terbimbing dapat 
meningkatkan kelancaran membaca siswa?   
• Siswa membaca teks yang sesuai dengan 

kemampuan membaca mereka – tidak terlalu 
mudah dan tidak terlalu sulit. Teks yang berada 
pada tingkat instruksional, yaitu teks yang 
dapat dibaca siswa dengan sedikit bantuan dari 
guru.  

Apa yang anda lihat?   

36 
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Ringkasan – Keuntungan kegiatan membaca 
terbimbing 

• Membaca terbimbing memberikan kesempatan bagi siswa 
untuk meningkatkan kemampuan membaca mereka dan 
menjadi pembaca yang mandiri dan terampil, dengan 
bantuan dari guru atau siswa yang lain.   
• Setelah kemampuan membaca anak meningkat, guru dapat 

meningkatkan tingkat kesulitan bahan bacaannya sehingga 
anak akan terus tertantang (Fountas & Pinnell, 1996).  
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BERLATIH APA YANG TELAH KITA PELAJARI – Presentasi 
kelompok tentang pembelajaran membaca terbimbing   

Kelompok yang terdiri dari 6 mahasiswa   
Siapkan dalam kelompok anda dan  praktikkan cara melakukankegiatan 
pembelajaran membaca terbimbing dengan menggunakan buku 
berjenjang   
• Salah satu mahasiswa berperan sebagai guru, dan yang lain berperan sebagai 

siswa kelas 1 atau 2   

• Kegiatan membaca terbimbing yang akan anda praktikkan nanti harus dapat 
memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat melakukan kegiatan membaca 
bergema, kor, atau berpasangan.   
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Jika perlu, lihat lagi video yang tadi 
telah anda saksikan untuk 
memastikan bahwa anda telah 
memahami kegiatan pembelajaran 
membaca yang anda pilih.  

 
 
 
Menilai Kelancaran Membaca 
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Strategi Penilaian Kelancaran Membaca   

MENILAI KELANCARAN MEMBACA 
Berikan sebuah teks yang terdiri dari 100‐
200 kata  dan memiliki topik yang dikenal 

siswa untuk dibaca   

Penilaian Kualitatif 
Mengevaluasi seberapa baik 

mereka dapat membaca, 
berdasarkan kriteria kualitas 

membaca   

Penilaian Kuantitatif 
Mengevaluasi:  

‐ Kecepatan siswa membaca (Banyaknya 
kata yang benar dibaca dalam 1 menit)  
‐Keakuratan membaca (% kata yang 

dibaca dengan benar) 
40 

Penilaian Kuantitatif 
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KECEPATAN 
•Minta siswa membaca nyaring teks yang berisi 100‐200 kata   
•Catat, pada teks yang sama, kata yang dibaca salah dan jumlah kata yang berhasil 
dibaca dalam 1 menit   
•Hitung jumlah kata yang dibaca dengan benar dalam 1 menit   

KEAKURATAN 
• Minta siswa membaca nyaring teks yang berisi 100‐200 kata   
• Catat, pada teks yang sama, kata yang dibaca salah dan jumlah kata yang 

berhasil dibaca dalam 1 menit   
• Hitung jumlah kata yang dibaca benar dan total jumlah kata yang berhasil 

dibaca dalam 1 menit   
• keakuratan = Jumlah kata yang dibaca dengan benar x 100% 
                                  Total jumlah kata yang di baca 

Hasil penilaian nasional pada tahun 2014 terhadap keterampilan membaca 
siswa kelas 2 (n=4812 siswa) 
•Siswa perempuan – membaca dengan benar 57 kata per menit 
•Siswa laki‐laki– membaca dengan benar 48 kata per menit 

Hasil penilaian nasional pada tahun 2014 terhadap keterampilan membaca siswa 
kelas 2 (n=4812 siswa) 
•Siswa dapat membaca 86% kata yang dibacanya dengan benar   

Penilaian Kualitatif 
• Minta siswa membaca teks   
• Evaluasi kualitas cara membaca mereka dengan menggunakan rubrik 

seperti: 
KRITERIA  1 ‐ AWAL  2 ‐ TRANSISIONAL  3  ‐ MUNCUL  4 ‐ LANCAR 

Pemenggalan  Membaca kata per 
kata 

Menggabungkan 2‐3 kata  Meggabungkan 3‐4 
kata 

Menggabungkan 
kata sesuai dengan 
yang dimaksud 
penulis sehingga 
masuk akal 

Kecepatan  Harus memikirkan 
bagaimana cara 
membaca kata; 
membaca dengan 
lambat; tidak 
paham apa yang 
dibacanya   

Membaca kata per kata 
ketika mengalami 
kesulitan; berhenti 
sejenak   

Membaca dengan 
cepat ketika kata 
yang dibaca mudah 
dan pelan ketika sulit   

membaca seperti 
berbicara   

Tanda baca  Tidak 
memperhatikan 
tanda baca   

Kadang memperhatikan 
tanda baca, namun salah   

Biasanya 
memperhatikan 
tanda baca, 
terkadang salah   

Memperhatikan 
semua tanda baca   

Ekspresi  Tanpa eksprese; 
membaca menjadi 
membosankan   

Mencoba membaca 
dnegan ekspresi walaupun 
ekspresi yang digunakan 
salah   

Membaca dengan 
ekspresi di sebagian 
besar waktu 
membaca   

Membaca menjadi 
kegiatan yang 
menarik dan 
menyenangkan   

42 
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Apa yang telah saya 
pelajari tentang 

kelancaran membaca   

Pertanyaan yang saya 
miliki tentang kelancaran 

membaca 
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Refleksi, Evaluasi  
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TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa calon guru mampu:
1. Mendefinisikan kosakata dan pentingnya 

kosakata dalam belajar membaca dan menulis.
2. Mendeskripsikan berbagai jenis kosakata.
3. Mendeskrisikan peranan guru dalam 

mendukung pengembangan kosakata.
4. Membedakan dua cara siswa belajar kosakata.
5. Merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran kosakata yang menggunakan 
pengajaran/instruksi eksplisit.

6. Menjelaskan berbagai strategi pengembangan 
kosakata secara mandiri.

7. Mengidentifikasi berbagai strategi untuk 
menilai kemampuan kosakata.

GAMBARAN UMUM

Kosakata mencakup semua kata yang kita ketahui, 
termasuk juga maknanya. Kosakata mempunyai 
peran penting ketika kita berkomunikasi. Kita 
menggunakan pengetahuan kosakata ketika kita 
mendengar, berbicara, membaca dan menulis. 
Pengetahuan kosakata sangat mendukung 
dalam belajar membaca dan menulis. Ketika 
siswa berkembang semasa di sekolah, kosakata 
merupakan komponen membaca paling 
pentingyang mendukung dan meningkatkan 
keterampilan literasi (Torgesen, 2004). Ada empat 
jenis kosakata:

Jenis-Jenis Kosakata
Kosakata Mendengar—kosakata yang harus diketahui untuk memahami yang didengar
Kosakata Berbicara—kosakata yang kita gunakan untuk berbicara
Kosakata Membaca—kosakata  harus diketahui untuk memahami apa yang dibaca
Kosakata Menulis—kosakata yang digunakan untuk menulis 
(Armbruster, Lehr, & Osborne, 2001)

Ketika kita membaca atau mendengar, kita 
menggunakan kosakata yang reseptif. Ketika 
kita berbicara atau menulis, kita menggunakan 
kosakata yang ekspresif. Anda sudah belajar 
tentang kosakata reseptif dan ekspresif pada unit 
2. Untuk dapat membaca dan memahami bacaan, 
siswa perlu membaca kata-kata dengan cepat dan 
akurat; mereka juga perlu mengetahui makna dari 
kata-kata.

Di sekolah, siswa perlu belajar banyak kosakata:
•	 Kata-kata umum berkaitan dengan sekolah 

(lingkari huruf, garis bawahi, buku teks).
•	 Kata-kata akademik yang umum (tabel 

matematika versus meja sains; teksekspositoris /
narasi teks).

•	 Kata-kata spesifik konten, dimata-pelajaran 
tertentu (isotop, anemometer, magma).

•	 Kata-kata sastra (puisi, plot, simile, dll).
•	 Kata-kata inti (katayang sering digunakan,anak 

laki-laki, anak perempuan, buku).

Siswa terus menerus membangun pengetahuan 
kosakata di sekolah dan dalam kehidupan. 
Pertanyaan-pertanyaan penting untuk unit ini 
adalah sebagai berikut:
•	 Apa itu kosakata dan bagaimana kontribusinya 

dalam pengembangan keterampilan literasi: 
membaca, menulis, mendengar, dan berbicara?

•	 Apa yang dapat dilakukan guru di kelas untuk 
membantu siswa mengembangkan kosakata 
mereka?

Ringkasan penelitian di akhir unit ini mencakup 
informasi lebih rinci tentang kosakata.
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MATERI YANG DIBUTUHKAN DALAM UNIT INI

SLIDE POWER POIN
•	 Slide power poin– Kosakata

FILE VIDEO 
CATATAN: Hampir semua video menggunakan 
bahasa Inggris, oleh karenanya,perlu dikembangkan 
contoh-contoh pengajaran kosakata dalam konteks 
Indonesia.

•	 Slide 22: https://www.youtube.com/watch?v=q-
K9dSH_jhQ Video berdurasi 3 menit tentang 
Dr. Beck, salah satu penulis teks, yang 
membahas bagaimana memilih kata-kata Tier 
2.

•	 Slide 24: https://www.youtube.com/
watch?v=OW4eduynQ1E (7 menit). Slide ini 
menunjukkanDr. Archer mengajarkankata-kata 
Tier 2 secara eksplisit.

•	 Slide 26: https://www.youtube.com/
watch?v=DC0HNtvxuRg. Slide ini mencakup 
video Dr. Archer mengajarkan kosakata secara 
eksplisit. 

•	 Slide 29:  https://www.youtube.com/
watch?v=ZlW4zGsmfBQ. Guru mengajarkan 
strategi-strategi belajar kata kepada siswa 
dengan menggunakan Model Frayer.

•	 Slide 31: https://www.youtube.com/
watch?v=6mN70TsRJ7M.  Analisis bagian 
bagian kata.

FOTOKOPI

•	 Fotokopi 1: Mengajarkan kata-kata Tier 2 secara 
eksplisit

•	 Fotokopi 2: Mengajarkan Kata-kata Tier 2 
(Sampel Pembelajaran)

•	 Fotokopi 3: Mengajarkan Kata-kata Tier 2 
(Rencana Pembelajaran)

•	 Fotokopi 4: Graphic Organizers (Peta Konsep)
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SEKILAS–ILUSTRASI PERKULIAHAN

Pengantar: Apa itu kosakata dan 
mengapa kosakata itu penting?

Aktivitas 1:Kuliah-Mini tentang definisi kosakata dan pentingnya

Pemahaman:Siswa melengkapi bagian K, W, dalam Tabel K, W, dan L untuk 
mengidentifikasi apa yang mereka ketahui dan apa yang ingin mereka 
pelajari tentang kosakata. L, apa yang saya pelajari, dilengkapi di akhir 
kuliah ini.

Beberapa strategi/kegiatan 
pengembangan kosakata.

Aktivitas 1: Kuliah-Mini:Kedalaman Pengetahuan Kata.
Aplikasi: Siswa mengidentifikasi kedalaman pengetahuan tentang kosakata 
literasi.

Aktivitas 2: Kuliah-Mini: Pengajaran Kosakata Secara Eksplisit.          
Aplikasi: Siswa mengembangkan dalam pelajaranmikro-teachingtentang 
pengajaran kosakatasecara eksplisit

Pemahaman: Siswa menonton video tentangpengajaran kosakata secara 
eksplisit; siswa menggunakan checklist untuk mengidentifikasi beberapa 
strategi yang efektif.

Aktivitas 1:Kuliah-Mini: Menggunakanpeta konsep (graphic organizaers) 
untuk belajar kata.
Aplikasi: Siswa bekerja dalam kelompok untuk melengkapi peta konsep 
yang berbeda

Aktivitas 2:Kuliah-Mini: Menggunakan konteks.

Aktivitas 1: Kuliah-Mini tentang penggunaan bagian bagian kata untuk 
belajar kata secara mandiri.
Pemahaman: Siswa memperhatikan guru mengajarkan cara menganalisa 
kata.

Aplikasi:Dalam waktu 2 menit, siswa menuliskan sebanyak mungkin kata 
yang mereka ketahui, yang mengandung unsur prefiks (awalan) dan sufiks 
(akhiran).

Penilaian Pengetahuan Kosakata Aktivitas 1: Siswa mendiskusikan penilaian informal untuk menilai 
kosakata.

Refleksi dan Evaluasi Melengkapi bagian L dari Tabel KWL;apa yangtelah saya pelajari tentang 
kosakata dan kemudian mendiskusikannya.

ILUSTRASI PERKULIAHAN

PENGANTAR: APA ITU KOSAKATA DAN 
MENGAPA KOSAKATA ITU PENTING?   
(30 MENIT)

Memberi sambutankepada mahasiswa calon guru 
yang mengambil mata kuliah ini.Memberitahukan 
mereka bahwa minggu ini mereka akan membahas 
lebih rinci tentang kosakata. Yangakan dibahas 
adalah keterampilan kosakata yang dibutuhkan 
dalam berbicara, mendengar, membaca dan 
menulis. Mahasiswa calon guru melengkapi 
pelajaran tentang mengajarkan kosakata secara 
eksplisit.

Aktivitas 1: Perkuliahan, Diskusi, Mengakses 
Pengetahuan Sebelumnya

SLIDE 2: Hasil pembelajaran ditampilkan di slide ini.

SLIDE 3: Definisi Kosakata
•	 Kosakata, mengetahui kata dan maknanya, 

merupakan hal penting bagi siswa untuk 
meningkatkan semua keterampilan literasi dan 
membaca untuk belajar. 

•	 Kosakata merupakan hal mendasar untuk 
memahami bacaan dan untuk menulis. Jika 
siswa tidak memahami makna kata, dia akan 
kesulitan untuk memahami bacaan. Jika siswa 
memiliki kosakata yang terbatas, keterampilan 
berkomunikasinya juga akan lemah.
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CATATAN: Slide ini membahas tentang kosakata 
dan peran kosakata dalam literasi.

SLIDE 4: Siswa harus belajar banyak kosakata 
yang berbeda. Saat mereka berkembang di sekolah, 
mereka diharapkan mengetahui kata-kata dan 
maknanya agar dapat membaca teks-teks pelajaran 
yang sulit. Siswa perlu belajar:
•	 Kata-kata yang berkenaan dengan tugas 

sekolah (kata-kata di sekolah: papan tulis, tulis 
huruf ___, penghapus).

•	 Kata Spesifik Konten/Content Specific Words 
(kata-kata yg berkenaan dengan mata pelajaran 
tertentu: seperti fotositesis, klorofil, magma).

•	 Kata Akdemik Umum/General AcademicWords 
(kata-kata umum yang digunakan di 
semuamata pelajaran: seperti Evaluasi, Meja, 
Divisi, Tabel Unsur Kimia, Table Air, Tabel 
Perkalian, dll).

•	 Kata Sastra/Literary Words, kata-kata yang 
digunakan untuk mendeskripsikan unsur-
unsur teks naratif dan eksposisi (plot, karakter, 
setting, masalah/ solusi).

•	 Kata Inti/Core Words, kata-kata yang sering 
digunakan, seperti, melihat, memegang, buku, 
dll).

SLIDE 5: Brainstorming
Dengan menggunakan Tabel K (Apa yang saya 
tahu), W (Apa yang saya ingin tahu), L (Apa yang 
telah saya pelajari), siswa mengisi kolom K dan 
W. Kolom K dilengkapi di akhir kuliah. Dalam 
kolom W, siswa membuat daftar tentang apa yang 
mereka ketahui tentang kosakata. Dalam kolom 
W, siswa membuat daftar tentang apa yang mereka 
ingin ketahui tentang kosakata. Di akhir kuliah, 
mahasiswa membuat daftar tentang apa yang 
mereka telah pelajari.

SLIDE6: Jenis Kosakata

Kosakata dapat dibedakan berdasarkan jenis 
keterampilan berbahasa dan bagaimana bahasa 
digunakan. Jenis keterampilan berbahasa:
•	 Berbicara: kata-kata yang digunakan ketika kita 

berbicara.
•	 Membaca: kata-kata yang perlu diketahui 

untuk memahami apa yang sedang dibaca.
•	 Menulis: kata-kata yang digunakan untuk 

menulis kata, kalimat, paragraf, dll.
•	 Mendengar: kata-kata yang diperlukan untuk 

memahami apa yang kita dengar.

Siswa menggunakan kosakata reseptif &produktif:
•	 Kosakata Reseptif: kosakata yang digunakan 

untuk memahami informasitertulis (membaca) 
atau informasi lisan (mendengar).

•	 Kosakata Ekspresif (Produktif): kosakata yang 
digunakan untuk menyampaikan informasi 
secara lisan dan tertulis.

SLIDE 7: Anak-anak sudah mendengar banyak 
kata sebelum mereka bersekolah.Namun, melihat 
kata-kata yang dicetak (dalam buku) mungkin 
merupakan hal barubagisebagian siswa dan 
kata-kata yang dicetak tersebut mungkin tidak 
digunakan dalam bahasa lisan sehari-hari.

•	 Kata-kata baru mungkin banyak digunakan 
dalam teks yang dicetak (seperti kata, 
mendiskusikan dan meringkas)

•	 Kata-kata baru mungkin hanya digunakan 
pada area konten tertentu, tapi kata-kata 
tersebut boleh jadi sarat dengan informasi 
penting tentang konsep (seperti kata, mitosis, 
penguapan, batuan beku). 

SLIDE 8: Jika anak-anak mengalami kesulitan 
belajar kosakata baru dan maknanya, artinya 
mereka memiliki keterampilan literasi dasar yang 
lemah. Kelemahan dalam keterampilan dasar 
(yaitu koding, kesadaran huruf cetak, kesadaran 
fonologi) dapat berpengaruh pada belajar kosakata 
baru. Pengajaran perlu memberi penekanan pada 
kelemahan-kelemahan yang sudah teridentifikasi.

SLIDE 9: Pemahamanmakna kata-kata yang 
dikenal dalam bacaan sangat penting untuk 
mendapatkan pemahaman. Setelah lewat kelas 3, 
pengetahuan kosakata merupakan keterampilan 
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KOSAKATA 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mendefinisikan kosakata dan pentingnya kosakata dalam 
belajar membaca dan menulis. 

2. Mendeskripsikan berbagai jenis kosakata. 
3. Mendeskrisikan peranan guru dalam mendukung 

pengembangan kosakata. 
4. Membedakan dua cara siswa belajar kosakata. 
5. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran kosakata 

yang menggunakan pengajaran/instruksi eksplisit. 
6. Menjelaskan berbagai strategi pengembangan kosakata 

secara mandiri. 
7. Mengidentifikasi berbagai strategi untuk menilai kemampuan 

kosakata. 

Kosakata 

• "... Kosakata merupakan lem/perekat yang menyatukan cerita, 
ide, dan isi... sehingga anak‐anak dapat memahami" 

  ‐Rupley, Logan, & Nichols, 1998, hal. 339 
 
• Membantu siswa memahami apa yang didengar, diucapkan, 

dibaca, dan ditulis 
 
• Adalah semua kata yang diketahui, dimengerti, dan digunakan 

secara tepat oleh seseorang 

Membaca dan Kosakata Area Konten 

Kumpulan kata‐kata (the body of words) yang siswa harus 
ketahui ketika mereka membaca teks yang menuntut kefasihan 
dan pemahaman: 

Kosakata tentang tugas tugas di sekolah  
Kosakata khusus area konten 

Kosakata akademik yang umum  
Kosakata dalam sastra 

Kosakata inti 
 

Kosakata 

APA YANG SAYA 
KETAHUI 

APA YANG INGIN 
SAYA PELAJARI 

APA YANG 
(TELAH) SAYA 
PELAJARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagian ini harus 
dilengkapi diakhir 
kuliah. 
 

Jenis Kosakata 

Menyimak 

Menulis Membaca, 

Berbicara 
R
e
s
e
f
t
i
f 

P
r
o
d
u
k
t
i
f 

Kosakata lisan 

Kosakata tulis 
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yang paling penting dalam lima bidang bacaan 
(Torgesen, 2007). Pengetahuan kosakata 
merupakan dasar untuk memahami informasi area 
konten dan mengkomunikasikan apa yang telah 
dipelajari.

SLIDE 10:Ini review tentang informasi di kuliah 2. 
Tingkat pendapatan dan jumlah dan jenis komunikasi 
lisan antara keluarga dan anak dapat membuat 
perbedaan. Akibatnya, anak-anak masuk sekolah 
dengan tingkat pengetahuan kosakata yang berbeda.

Pada usia 4 tahun, adaperbedaan kata-kata yang 
diketahui anak-anak, yang disebabkan oleh perbedaan 
status sosial-ekonomi mereka. Di kelas 1, siswa rata-
rata mengetahui 6.000 kata dan ketika di kelas 12, 
mereka mengetahui 45.000 kata. Itu berarti bahwa 
siswa perlu belajar sekitar 3.000 kata per tahun.
Penelitian ini telah dilakukan di beberapa negara 
dengan hasil temuan yang serupa. Perbedaan ini 
juga terlihat pada penilaian membaca dikelas 3 yang 
dilaksanakan di Indonesia (berdasarkan perbedaan 
regional).

CATATAN: Informasi ini mungkin terkait 
dengan perbedaan keterampilan membaca anak-
anak berdasarkan data EGRA untuk Indonesia 
(misalnya,di kota versus di desa; diwilayah berbeda) 
Anda mungkin ingin menggunakan hasil EGRA 
terbaru, untuk wilayah yang berbeda. Gunakan 
kata-kata yang benar per menit berdasarkan hasil 
regional dan perbedaan daerah perkotaan dan 
pedesaan.

SLIDE 11:Untuk meningkatkan pengetahuan 
kosakata siswa, guru: (a) perlu mengajarkan 
kosakata, (b) menggunakan strategi membaca 
keras, ingat hal ini dibahas dan dipraktekkan di 
kuliah ke-2, dan (c) memberikan kesempatan 
untuk berinteraksi dengan kata-kata. Anda 
mungkin ingin menekankan bahwa dengan hanya 
pengajaran 20 menit per hari, siswa dapat belajar 
1000 kata atau lebih per tahun.

Juga, ketika memberikan pengajaran, adalah 
penting bagi guru menggunakan kosakata yang 
lebih kompleks dalam bahasa lisan mereka 
(seperti, sebagai ganti ucapan, “Dia mengatakan 
hari itu adalah hari libur” ucapkanlah, “Dia 
berseru, hari ini adalah hari libur.”). Bahkan anak-

anak di kelas 1 dapat belajar banyak kata baru 
ketika mereka mendengar kata-kata tersebut dan 
didorong untuk menggunakan kata-kata tersebut 
dalam bahasa lisan mereka.
 
BAGAIMANA SISWA BELAJAR KATA?                           
10 MENIT

SLIDE 12:Anak-anak belajar banyak kata secara tidak 
langsung. Namun, mereka juga perlu belajar kata-kata 
melalui pengajaran secara eksplisit. Tabel berikut 
menyajikan dua cara belajar kata.

Belajar Kosakata 
SECARA TIDAK 

LANGUNG

Belajar Kosakata 
SECARA 

LANGSUNG
Siswa belajar kosakata 
secara tidak langsung 
ketika mereka 
mendengar dan melihat 
kata yang digunakan 
dalam konteks berbeda. 
Misalnya, terlibat 
dalam percakapan 
dengan orang dewasa, 
dalam membaca dan 
kegiatan terkait, dan 
dalam membaca secara 
mandiri.

Guru secara eksplisit 
mengajarkan 
kosakata dan 
beberapa strategi 
belajar kata secara 
mandiri. Siswa 
belajar kosakata 
ketika mereka secara 
eksplisit diajarkan 
kata-kata dan 
beberapa strategi 
belajar kata.

SLIDE 13:Kata-kata dan maknanya dipelajari secara 
tidak langsung melalui pengalaman berbahasa lisan 
sehari-hari, mendengarkan orang dewasa membaca, 
berdiskusi, dan siswa secara mandiri banyak membaca 
materi bacaan mereka sendiri (buku, majalah, dll).

SLIDE14: Secara tradisional, kegiatan belajar 
kosakata mencakup mencari definisi sejumlah daftar 
kata. Ada banyak cara yang lebih efektif untuk 
mengajarkan makna kata-kata.Pengajaran secara 
eksplisit dapat membantu semua siswa, terutama 
pembaca bermasalah, untuk belajar lebih banyak kata 
dan kata-kata lebih kompleks.

SLIDE 15: Siswa mungkin dapat membaca 
sebuah kata, tetapi tidak memahami maknanya. 
Pengajaran secara eksplisit harus mencakup 
mengajarkan kata dan maknanya. Jumlah kata 
yang diketahui siswa berkorelasi tinggi dengan 
pemahaman bacaan. Ingatkan mahasiswa calon 
guru bahwa, setelah kelas 3, pengetahuan kosakata 
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merupakan komponen membaca paling penting 
yang mendukung pemahaman.

STRATEGI PEMBELAJARAN KOSAKATA 
(100 MENIT)

Aktifitas 1: Kuliah-Mini, Diskusi, dan Aplikasi 
10 menit

SLIDE 16: Di bagian ini, mahasiswa calon guru 
akan mempelajaribeberapa cara mengajarkan kata dan 
maknanyasecara eksplisit. Di bagian berikutnya, siswa 
akan mempelajari beberapa strategi belajar kata secara 
mandiri

SLIDE 17: Bagaimana guru mengajarkan kosakata 
yang tidak dikenal merupakan hal penting. Oleh 
karenanya, disarankan bahwa pengajaran kosakata:
•	 Melibatkan diskusi kelas yang kaya penggunaan 

bahasa; seperti dijelaskan di Bab 2.
•	 Mengajarkan kosakata secara eksplisit.
•	 Mengajarjan siswa bagaimana belajar kata 

secara mandiri; dan
•	 Memberikan siswa banyak kesempatan 

membaca secara mandiri.

SLIDE 18: Kita memahami kata dengan tingkat 
pengetahuan yang berbeda. Ketika kita pertama kali 
mendengar kata, kita mungkin tidak mengetahui 
maknanya. Semakin sering siswa mendengar kata 
melalui pengajaran, semakin mereka paham kata 
tersebut dan maknanya. Semakin sering sebuah kata 
digunakan, pengetahuan tentang kata dan maknanya 
semakin meningkat; Kata dapat dikenali ketika kita 
membaca dan ketika kita gunakan dalam menulis.

Kosakata Tidak 
Dikenal

Dilihat atau 
Didengar

Mengetahui sesuatu 
&dapat menghubungkan 
dengan pelajaran, 
pengalaman, dsb. 

Mengetahui dengan 
baik, dapat menjelaskan, 
dan menggunakan 
dalam kalimat

Tidak pernah 
melihat atau 
mendengar 
kata

Pernah 
melihat atau 
mendengar 
kata

Makna dasar diketahui, 
mungkin hanya tahu 1 
makna, tetapi tidak tahu 
makna lain

Mengetahui kata, dapat 
menggunakannya dengan 
benar dan menjelskan 
maknanya

Pengajaran 
Eksplisit
Kesadaran 
Fonologi
Kosakata 
Reseptif

Pemahaman: Slide ini mencakup satu kegiatan, 

penggunaantabel, untuk menentukan tingkat 
pengetahuan kata mahasiswa calon guru.Tabel 
ini dapat digunakan untuk mengukur kedalaman 
pengetahuan kata literasi mahasiswa calon guru. 
Tabel ini juga dapat digunakan kepada siswa SD 
yang mereka ajar. Mintalah siswa mendiskusikan 
sejauh mana kedalaman pengetahuan mereka 
untuk setiap kata. Anda juga dapat mendiskusikan 
bahwa ini merupakan kegiatan yang baik 
untuk digunakan di awal unit pelajaran. Guru 
membuat daftar kata kunciyang diperlukan untuk 
pemahaman dan siswa memeriksa pengetahuan 
mereka untuk setiap kata. 

Ini merupakan salah satu cara menilai 
pengetahuan siswa tentang kata-kata area 
kontendengan meminta setiap siswa untuk 
memeriksa tingkat pengetahuan mereka untuk 
tiap kata. Hasilnya dapat digunakan untuk 
mengetahui apa yang diperlukan siswa sebelum 
memulai pelajaran. Memahami kata secara utuh 
berarti seseorang harus mampu menjelaskan 
apa maknasebuah kata dan menggunakan kata 
tersebut ketika mendengar, berbicara, membaca, 
dan menulis.

Ketika kita pertama kali mendengar kata, kita 
mungkin tidak mengenali kata itu. Ketika guru 
mengajarkan kata dan maknanya (atau siswa 
memiliki strategi untuk belajar kata-kata baru), 
maknadasar katatersebut diketahui. Semakin 
sering kata tersebut digunakan (yaitu dalam 
bahasa lisan, ketika kita membaca dan menulis), 
semakin dapat dipahami makna-maknanya.
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Aktifitas 2: Kuliah-Mini, Diskusi, 
Mengembangkan Pengajaran Kosakata 
Secara Eksplisit (60 menit)

SLIDE 19: Ada tujuh prinsip yang dapat digunakan 
untuk pengajaran kosakata. Bagian ini membahas 
bagaimana guru dapat mengajarkan kata-kata 
secara eksplisit. Di bagian berikutnya, mahasiswa 
calon guru akan belajar bagaimana siswa dapat 
belajar kata-kata baru secara mandiri.

SLIDE 20: Guru perlu mengajarkan makna 
kata-kata yang penting untuk membantu 
pemahaman dan kata-kata yang tidak diketahui 
siswa. Pengajaran kosakata yang baik memberikan 
banyak eksposur kata, menggunakan definisi yang 
dipahami siswa dan aktifitas yang melibatkan 
siswa. Ketika menjelaskan makna kata, guru harus 
mengunakan kata-kata yang dipahami siswa untuk 
mengajarkan makna kata-kata baru. Pastikan siswa 
memahami makna kata yang dimaksud.

SLIDE 21: Ada beberapa langkah yang disarankan 
kepada guru untuk memilih kata yang akan 
diajarkan.Panduan: (1) pilih kata-kata yang tidak 
diketahui siswa, dan (2) pilih kata-kata yang 
maknanya penting untuk memahami pelajaran, 
teks, bacaan. Pastikan kata-kata yang diajarkan 
merupakan kata-kata yang akan mereka temui 
di lintas kelas dan mata pelajaran yang berbeda. 
Untuk siswa di kelas 1-2, pilih 3-5 kata-kata untuk 
diajarkan secara eksplisit. Untuk siswa kelas 3-5, 
pilih setidaknya 5-7 kata, tetapi tidak lebih dari 10 
kata.

SLIDE 22: Ketika memutuskan kata-kata yang 
akan dipilih,identifikasi Kata-kata Tier 2. Ada 
kriteria untuk mengidentifikasi Tierkata. (Catatan: 
untuk penjelasan lebih lengkap, lihat paper 
penelitian).
•	 Tier 1: adalah kata dasar yang tidak perlu 

pengajaran eksplisit (pensil, cahaya, dan 
berjalan). Namun, siswa yang bahasanya 
berbeda dengan bahasa pengantar mungkin 
perlu belajar kata-kata ini.

•	 Tier 2: adalah kata-kata yang sering dilihat 
dan didengar, digunakan dalam lintas mata 
pelajaran dan akan meningkatkan keterampilan 
literasi siswa (komisi, mengevaluasi, memeriksa, 
dll)

•	 Tier 3: adalah kosakata spesifik area konten. 
Kosakata ini jarang digunakan kecuali dalam 
bidang studi yang sangat teknis (soneta, 
vulkanik). Ajarkan kosakata iniketika siswa 
mempelajari mata pelajaran terkait.

Dalam video berdurasi 3 menit tentang Dr. Beck 
ini, salah satu penulis buku Bringing Words to Life, 
cara memilih kata-kata Tier 2 dibahas: https://
www.youtube.com/watch?v=q-K9dSH_jhQ

Guru harus memilih kata Tier2 yang akan 
diajarkan. Kata-kataTier 1 sudah diketahui dan 
tidak perlu diajarkan; Kata-kata Tier 3 jarang 
digunakan. Tetapi, kata-kata Tier 3 mungkin 
penting untuk memahami konsep-konsep 
berkaitan dengan mata pelajaran. Ajarkan Tier 3 
kata ketika konsep-konsep terkait diajarkan.

SLIDE 23: Mengajarkan kata-kata Tier 2. Aktifitas 
Bagian 1: Memilih Kata
1. Dalam kelompok kecil, pilih salah satu teks dan 

bacaan primer. Fotokopi 1 mendeskripsikan 
kegiatan. Lengkapi yang berikut ini:
o Satu orang, dipilih sebagai guru 

membacakan cerita untuk kelompoknya.
o Setiap “siswa” menuliskan 5 kata yang 

merupakan kata-kata Tier 2 .
o Setelah membaca, silahkan anda sebutkan 

katanya dan buat daftar semua kata.
o Identifikasi 5 kata dari kata-kata Tier 2 

untuk diajarkan. 
2. Gunakan Fotokopi 1 untuk membantu siswa 

mengevaluasi kata-kata yang dipilih. Siswa 
dapat mereviu kriterianya dan menentukan 
apakah kata-kata yang mereka pilih memenuhi 
kriteria. Jika tidak, mereka harus memilih kata 
lain dari daftar mereka.



10

UNIT 10

10.

SLIDE 24: Aktifitas Pengajaran Kata-kata Tier 
2, Aktifitas Bagian 2:Sampel Rencana Pelajaran& 
Pengembangan Pelajaran

Ada 3 langkah untuk kegiatan ini:
1. Fotokopi 2 adalah sampel rencana pelajaran 

untuk pengajarankosakata secara eksplisit. 
Anda mungkin ingin mereview hal ini dengan 
siswa. Sampel memberikan satu contoh 
rinci tentang bagaimana mengembangkan 
pelajaran kosakata untuk membaca dengan 
keras. Kegiatan ini dapat diintegrasikan dengan 
kegiatan lainnya sebelum/selama/setelah 
kegiatan berikut:
o Perkenalkan kata
o Presentasikan penjelasan ramah-siswa 

CATATAN: Akan sangat membantu jika 
kata kata sesuatu atau seseorang digunakan 
dalam definisi

o Soroti kata ketika membaca
o Periksa pemahaman siswa

Pada titik ini anda mungkin ingin mahasiswa calon 
guru berlatih menulis 1-2 definisi. Tabel berikut 
dapat ditulis di papan tulis. Kata-kata lain dalm 
Tier 2 boleh digunakan. Anda mungkin ingin 
menunjukkan kata-kata tersebut menurut definisi 
kamus yang sulit dipahami siswa kelas 1 (seperti, 
senang, bahagia, gembira). Mahasiswa calon guru 
mengisi kolom sebelah kanan dengan penjelasan 
yang mudah dipahami.

CATATAN: Penting bagi guru menggunakan 
definisi yang dapat dipahami anak. Sampel rencana 
pelajaran menyajikan definisi kamus untuk kata 
relieved dan penjelasan yang mudah dipahami 
siswa tentang kata tersebut. Mahasiswa perlu 
berlatih menulis definisi menggunakan kalimat 
mereka sendiri. Anda mungkin ingin mendiskusikan 
perbedaan kedua jenis definisi di atas dan definisi 
mana yang lebih mudah dipahami siswa SD.

Definisi Kamus  (Penjelasan yang dipahami siswa – 
menggunakan kalimat/kata siswa sendiri)

Menjijikan – menyebabkan perasaan jijik; membuat 
jijik/muak, muak, atau tidak menyenangkan 

Rapuh – mudah pecah, rusak, atau hancur 

Rasa terima kasih – perasaan menunjukkan apresiasi 
atas bantuan atau keuntungan yang diterima

2. Video ini menampilkan pengajaran kosakata 
secara eksplisit. Meskipun dalam bahasa 
Inggris, video itu merupakan contoh yang baik 
pengajaran kosakata secara eksplisit. 

Pratinjau: Siswa dapat menonton bagaimana 
guru memperkenalkan pelajaran, memberikan 
definisi ramah siswa, dan meminta siswa 
melengkapi kegiatan membangun kedalaman 
pengetahuan kosakata. Anda dapat mengingatkan 
mereka bahwa kegiatan membangun kedalaman 
pemahaman kosakata telah dibahas di slide 
sebelumnya. Mahasiswa calon guru dapat berfokus 
pada bagaimana guru memperkenalkan kata-kata 
baru dan meminta siswa melengkapi kegiatan-
kegiatan untuk memahami kata.

Menonton (7 menit):https://www.youtube.com/
watch?v=OW4eduynQ1E

Diskusi Setelah Menonton: Mahasiswa calon 
guru dapat mendiskusikan kegiatan-kegiatan 
untuk mengajarkan kata dan bagaimana kegiatan 
tersebut berkaitan dengan format rencana 
pelajaran di Fotokopi 2: Pengajaran Eksplisit 
Sampel Rencana Pelajaran.

3. Setiap kelompok memilih salah satu kata 
Tier 2  dan menggunakan Fotokopi 3 
untukmengembangkan pelajaran pengajaran 
kata sasaran secara eksplisit sebelum/selama/
setelah membaca:
o Perkenalkan kata
o Presentasikan penjelasan ramah siswa
o Soroti kata ketika membaca
o Periksa pemahaman siswa

Jika masih ada waktu, anda mungkin ingin 
mahasiswa calon guru untuk mengajarkan 
pelajaran mereka kepada kelompok lain dan 
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mendapatkan umpan balik. Anda mungkin ingin 
mengamati setiap kelompok dan memberikan 
umpan balik, terutama pada bagian yang perlu 
pemahaman lebih lanjut.

Opsional: Untuk pekerjaan rumah, anda mungkin 
ingin siswa mengerjakan kata lain yang sudah 
diseleksi secara individu maupun berkelompok 
sebagai pelengkap pelajaran.

SLIDE 25: Sulit bagi siswa SD, khususnya di 
kelas 1 dan 2, untuk menggunakan kamus. 
Mereka perlu mempelajari format, untuk dapat 
menemukan kata, dan memilih makna yang tepat 
untuk melengkapi bacaan. Dan, kata-kata yang 
digunakan dalam kamus untuk menjelaskan 
makna mungkin merupakan kata-kata baru bagi 
siswa.

SLIDE 26: Reviu Pengajaran Kosakata Secara 
Eksplisit (opsional). Setelah mahasiswa calon guru 
menyelesaikan rencana pelajaran, video berikut 
dapat digunakan sebagai ringkasan. Mahasiswa 
calon guru menggunakan pertanyaan-pertanyaan 
di slide untuk mengidentifikasi strategi pengajaran 
yang efektif yang mereka observasi.

Pratinjau: Reviu pertanyaan-pertanyaan di slide

Tonton:Slide ini berisi video Dr. Archer 
mengajarkan kosakata secara eksplisit. https://
www.youtube.com/watch?v=DC0HNtvxuRg

Diskusi Setelah Menonton: Dengan menggunakan 
pertanyaan-pertanyaan panduan di slide, para 
siswa mendiskusikan kegiatan-kegiatan yg mereka 
observasi dalam video

SLIDE 27: Ketika mengajarkan kata-kata 
baru, penting sekali membantu siswa untuk 
mengucapkan kata-kata panjang dan kata-kata 
yang sulit dibaca. Ini akan membantu mereka 
mengaktifkan pengetahuan sebelumnya (yaitu, 
mengikuti tes yang berkenaan dengan perasaan 
lega ketika tes berakhir). Kata-kata baru di mata 
pelajaran yang lain dan kelas yang berbeda 
harus diajarkan. Siswa membutuhkan banyak 
kesempatan untuk berlatih.

Aktifitas 3: Kuliah-Mini, Diskusi, dan Aplikasi                                      
15 menit

SLIDE 28: Selain mengajarkan kata-kata secara 
eksplisit, guru juga dapat mengajarkan peta konsep 
(graphic organizers) secara eksplisit. Ada beberapa 
peta konsep yang dapt digunakan untuk mengajar 
kosakata dan membantu siswa membangun 
kedalaman pengetahuan kata.

Strategi Belajar Kata: Siswa perlu belajar strategi-
strategi yang dapat digunakan untuk mempelajari 
kata secara mandiri. Sebagai contoh, siswa dapat 
belajar menggunakan konteks untuk memahami 
kata dan maknanya, namun strategi ini tidak 
selamanya membantu.

Kesadaran Kata: Ketika siswa mengalami 
perkembangan disekolah, mereka belajar lebih 
banyak tentang kata dan maknanya. Sebagai 
contoh, beberapa kata memiliki lebih dari satu 
makna, seperti kata “buku”: buku tulis, buku 
jari, buku tebu. Mereka juga belajar idiom yang 
merupakan bagian dari budaya. Sebagai contoh:

Muka tembok = Kurang sensitif/tidak tahu malu 

Cuci tangan = mencoba melarikan diri dari sesuatu 
dengan membersihkan bukti

Anak bawang= yang tidak termasuk dalam grup/
yang terakhir dipilih.

Slide 29: Pengantar Penggunaan Peta Konsep/
Graphic Organizers 

Peta Konsep/graphic organizers dapat digunakan 
untuk mengajarkan strategi-strategi mempelajari 
kata.  Fotokopi 4 memberikan contoh 3 jenis peta 
konsep/graphic organizers:
•	 Model Frayer
•	 Peta Semantik
•	 Web Sinonim 

Ada satu contoh untuk masing-masing peta 
konsep/graphic organizerbagi mahasiswa calon 
guru berlatih. Siswa dapat bekerja dalam kelompok 
untuk melengkapi peta konsep/graphic organizer 
yang ditugaskan. Saran untuk setiap kata kunci 
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disediakan ada dalam kotak. Anda mungkin ingin 
memilih kata lain untuk digunakan oleh siswa. 

Video Opsional: https://www.youtube.com/
watch?v=ZlW4zGsmfBQ

Guru menggunakan Model Frayer untuk 
mengajarkan siswa strategi belajar kata.

SLIDE 30: Ketika siswa membaca dan ada kata 
yang mereka tidak tahu, guru dapat menyarankan 
kepada mereka untuk menggunakan konteks. 
Namun, hal ini tidak selalu akurat, terutama untuk 
pembaca bermasalah (Cain, Oakhill, & Lemon, 
2004). Petunjuk konteks menggabungkan apa 
yang pembaca ketahui tentang topik, pengetahuan 
sebelumnya, dan apa yang dipahami dalam bacaan 
tersebut. Ada lima strategi yang dapat digunakan 
siswa. Strategi ini tercantum di slide. 
 
Anda mungkin ingin bertanya kepada siswa 
strategi-strategi manayang telah mereka gunakan.

Aktifitas 3: Kuliah-Mini, Diskusi, Aplikasi15 
menit

SLIDE 31: Siswa dapat belajar menggunakan 
bagian-bagian kata, morfem, untuk membaca 
kata-kata yang lebih panjang (analisis morfem). 

Opsional: Video ini menampilkan guru yang 
memberi pengajaran tentang bagaimana 
menganalisa bagian-bagian kata (analisis 
morfem): https://www.youtube.com/
watch?v=6mN70TsRJ7M

Analisis morfem merupakan keterampilan 
kompleks yang perlu dipelajari siswa. Hal penting 
adalah bahwa pelajaran harussesuai dengan 
tahapan perkembangan. Misalnya, siswa kelas 
satu dapat belajar satu prefiks (awalan). Oleh 
karena itu, penting menggunakan kata-kata yang 

Kata-Kata Kunci dalam Kegiatan: 
Model Frayer: Indonesia
Peta Semantik: Transportasi (darat, air, 
udara) 
Web Sinonim: Melihat (berarti: memeriksa, 
melihat)

memiliki bagian-bagian kata yang telah diajarkan 
(yaitu prefiks me-).

Analisis morfem adalah keterampilan yang harus 
diajarkan secara eksplisit. Guru harus memberikan 
model dan bekerja dengan siswa. Tujuan dari 
pelajaran harus diidentifikasikan. Misalnya, jika 
mengajarkan cara menambahkan prefiks dan/
atau sufiks tertentu, maka juga penting untuk 
mengajarkan bagaimana struktur kata tertentu 
mungkin juga berubah (yaitu ketika vokal 
akhir dihilangkan dari akar kata ketika sufiks 
ditambahkan). Kegiatan ini harus digunakan 
dengan hati-hati dan dengan perencanaan yang 
memadai. Secara keseluruhan, mungkin akan lebih 
tepat kalau pengajaran tentang ini dilakukan di SD 
di kelas atas.

FOTOKOPI 5: Afiks Paling Umum (Most Common 
Affixes) memberikan daftar afiks yang paling sering 
digunakan (prefiks, sufiks, dan konfiks dalam 
Bahasa Indonesia). Anda dapat mendiskusikan 
konsep bahwa, jika siswa tahu afiks dan maknanya, 
mereka dapat membaca banyak kata.

Pelaksanaan: 
Siswa bekerja dalam kelompok kecil. Setiap 
kelompok diberi tugas prefiks (yaitu kelompok 
me- atau kelompok pe-) atau sufiks (yaitu 
-kan atau -an). Siswa diberi waktu tiga menit 
untuk menuliskan kata yang mereka tahu 
sebanyak mungkin sesuai dengan afiks yang 
ditugaskan. Kelompok yang sama tugasnya boleh 
membandingkan kata-kata mereka. Ringkasnya, 
anda mungkin ingin menggunakan contoh-contoh 
spesifik di mana akar kata (kata dasar) berubah 
ketika ditambah afiks.

SLIDE 32: Siswa dapat diajarkan makna bagian-
bagian kata untuk memahami kata tersebut. 
Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup:
•	 Eksplorasi sejarah kata
•	 Kognate: kata yang kelihatan mirip dan 

mempunya arti yang serupa (metacognition/
metacognitive)

•	 Menggunakan Thesaurus.

SLIDE 33: Ada banyak strategi yang dapat 
digunakan sebelum/selama/dan setelah membaca 
untuk membangun kosakata. Slide ini berisi 
beberapa strategi yang efektif.
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PENILAIAN PENGETAHUAN KOSAKATA
 (10 MENIT)

SLIDE34: Menilai Pengetahuan Kosakata

Ada sedikit sekali jenis tes kosakata yang 
mengukur pertumbuhan kosakata dan membantu 
guru untuk merancang pembelajaran yang 
memenuhi kebutuhan siswa. Guru dapat 
menggunakan penilaian informal yang bervariasi 
untuk mengukur pengetahuan dan pertumbuhan 
kosakata siswa. Beberapa contoh penilaian 
informal meliputi:

Tulisan
Guru dapat melihat sampel tulisan untuk 
mengidentifikasi jenis kosakatayang digunakan 
siswa dan apakah ada kosakata baru yang 
digunakan. Selain itu, guru dapat melihat apakah 
siswa menggunakan kata dengan benar; makna 
kata akurat dalam kalimat dan konteks.

Bahasa Lisan
Pengetahuan kosakata juga dapat dinilai selama 
kegiatan bahasa lisan. Beberapa pertanyaan yang 
dapat ditanyakan guru sebagai berikut:
•	 Dapatkah siswa menggunakan kosakata baru 

dalam kosakata lisan?
•	 Apakah kata-kata yang digunakan siswa 

merupakan kata dasar atau kata orang dewasa 
(kata-kata yang umumnya digunakan siswa 
lebih tua dan orang dewasa)?

•	 Apakah kata dan maknanya masuk akal (dapat 
dimengerti) dalam kalimat?

•	 Dapatkah siswa membaca kata dengan 
menggunakan bagian-bagian kata?

Penggunaan Afiks 

Guru dapat menggunakan lima kata yang memiliki 
prefiks, akar kata, dan akhiran yang umum. Siswa 
diminta untuk membagi-bagi kata menjadi bagian 
yang bermakna, dan menuliskan makna setiap 
bagian. Misalkan: me-= melakukan, kumpul= 
menjadi satu, -kan= menyebabkan jadi.

BAHASA: menyapu, to=acts (tindakan), broom 
= alat untuk membersihkan lantai, sweeping = 
tindakan dengan cara membersihkan lantai

Kedalaman Pengetahuan:
Guru juga dapat mengukur seberapa baik siswa 
memahami makna dari kata-kata baru dengan 
menggunakan Tabel kedalaman pengetahuan 
yang ditampilkan di awal kuliah. Setiap level dari 
tabel dapat diberi nilai /poin 1, saya tidak pernah 
melihat/mendengar kata, hingga nilai/poin 5, 
saya sudah pernah melihat kata tersebut, tahu 
maknanya dan dapat menggunakannya dalam 
kalimat.Siswa harus menuliskan definisi ramah 
siswa untuk kata tersebut danmenggunakan kata 
dalam kalimat untuk mendapatkan poin penuh. 
Hal ini sangat bermanfaat ketika mengajarkan 
teks eksposisi. Guru dapat membuat daftar kata-
kata yang berhubungan dengan konsep untuk 
mengukur pemahaman.

REFLEKSI DAN DISKUSI (10 MENIT)

SLIDE 35: Mintalah siswa melengkapi kolom L 
dari Tabel KWL [Know (yang telah diketahui) - 
Want to Know (yang ingin diketahui) – Learned 
(yang dipelajari)] . Bandingkan dengan kolom W, 
apa yang mereka ingin pelajari, untuk melihat 
apakah dalam kuliah dibahas semua item yang 
tercantum. Jika tidak, beri tugas PR untuk lebih 
mengeksplorasi konsep-konsep dalam daftar, yang 
tidak sempat dibahas dalam kuliah.

SLIDE 36: Slide ini merupakan ringkasan kuliah.

PEKERJAAN RUMAH

Opsional: Untuk pekerjaan rumah, barangkali 
anda ingin meminta siswa secara individu atau 
berkelompok mengerjakan pilihan kata yang lain, 
untuk menyempurnakan pelajaran.
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FOTOKOPI

FOTOKOPI 1: Pengajaran kata-kata Tier 2 secara eksplisit

1. Menyeleksi kata: Dalam kelompok kecil, pilih satu dari teks utama dan lengkapi yang berikut ini:
a. Satu orang, dipilih sebagai guru membacakan cerita ke kelompoknya.
b. Setiap siswa menulis 5 kata yang merupakan kata-kata Tier 2. 
c. Setelah membaca, “para siswa” berbagi kata-kata mereka dan kemudian membuat lis/daftar 

seluruh kata.

2. Kriteria untuk Menyeleksi:
a. Apakah kata ini penting? Apakah kata ini akan muncul di teks-teks lain? Apakah kata ini digunakan 

dalam lintas mata pelajaran/area konten?
b. Apakah kata ini akan membangun koneksi dengan konsep-konsep lain?
c. Apakah kata ini digunakan orang dewasa? (yaitu, sebagai ganti kata mengatakan, digunakan kata 

menjelaskan, dsb)
d. Dapatkah anda menjelaskan kata yg dimaksud dengan istilah yang ramah-siswa? JIka tidak, perankan 

kata tersebut, tampilkan sesuatu. 
e. Apakah kata tersebut sangat penting untuk memahami bacaan?
f. Apakah kata itu berkaitan dengan kata-kata yang sudah diketahui siswa?

Sekali lagi, apakah kata-kata yang dipilih memenuhi kriteria? Kalau tidak, pilih kata-kata lain dari daftar kata 
yang ada.
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FOTOKOPI 2: Mengajarkan Kata-kata Tier 2(Sampel Pelajaran)

Sebelum Membaca

1. Perkenalkan kata Tier 2
a. Tulis kata tersebut di papan tulis atau pada selembar kertas agar semua siswa melihatnya.
b. Baca kata tersebut dan minta siswa mengulanginya. Jika kata tersebut sulit atau belum pernah 

siswa dengar sebelumnya, minta mereka mengulangi membaca kata tersebut beberapa kali.

Guru mengangkat kartu kata dan berkata, “ini kata lega.”Kata apa?” ___________?”

Guru dapat meminta siswa untuk mengulangi kata tersebut 2-3 kali.

2. Presentasikan penjelasan yang mudah dipahami siswa dan berikan beberapa contoh.

Ajarkan makna kata tersebut. Hal yang penting adalah menggunakan kata-kata yang diketahui dan 
dipahami siswa. Definis kamus seringkali terlalu sulit dipahami oleh siswa SD. Gunakan bahasa sehari-
hari dan kata-kata yang familiar yang mudah dipahami. Bantu siswa memahami makna kata tersebut. 
Anda juga dapat menggunakan kata seseorang atau sesuatu dalam membuat definisi. Juga berikan 
beberapa contoh dan mintalah siswa mengucapkan dan mendemonstrasikan makna kata.

Perhatikan contoh di atas bagaimana definisi ramah siswa lebih mudah dipahami daripada definisi 
kamus.

Ketika Membaca
1. Soroti kata Tier 2 ketika membaca

a. Minta siswa untuk memperhatikan kalimat dimana kata tersebut digunakan.
b. Berikan pertanyaan berkaitan dengan kalimat tersebut (lakukan ini DENGAN CEPAT agar siswa 

tetap fokus dengan cerita)

Soroti kata ketika membaca 

Dengarkan: “Dia merasa lega ketika badai berakhir.” 

“Menurutmu, bagaimana perasaan ibu? Dia merasa_____ (lega).”

Setelah Membaca
1. Periksa pemahaman siswa terhadap kata tersebut. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan:

a. Berikan pertanyaan elaborasi (butuh penjelasan).

Pertanyaan elaborasi: Ketika para siswa berbaris untuk istirahat, Jason berkata, “Saya sangat lega bahwa 
pagi ini telah berakhir.” Menurut kalian, mengapa Jason merasa lega?  

Ketika Maria diberitahu bahwa pertandingan sepak bola dibatalkan, dia merasa lega. 

Menurut anda, Mengapa Maria merasa lega? “ 

b. Periksa pemahaman siswa (contoh: Berikan kalimat contoh dan kalimat yang BUKAN contoh).

Kalimat Contoh: “Jika anda merasa gugup berbicara di depan kelas, apakah anda merasa lega ketika 
anda tidak harus menyajikan laporan ke kelas? Mengapa atau mengapa tidak?”

Kalimat BUKAN contoh: “Jika anda suka berbicara di depan kelas, apakah anda merasa lega jika anda 
tidak diminta untuk berbicara? Mengapa atau mengapa tidak?”
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c. Katakan kepada siswa bagian awal kalimat dan kemudian minta mereka untuk melengkapi bagian 
akhirnya.

Mengisi teks rumpang: Kadangkala anda merasa lega. Beritahu teman anda saat anda merasa lega. 
Mulailah kalimat dengan:

Saya merasa lega ketika (dan selesaikan kalimatnya)________________________.

Contoh, saya merasa lega ketika saya sudah menyelesaikan PR.

d. Minta siswa untuk membuat kalimat sendiri dan membacakannya.

Beritahu teman anda kapan anda merasa lega.

Katakan:Saya merasa lega ketika . . . dan ceritakan kapan anda merasa lega.

Sebagai contoh: Saya merasa lega ketika kita memenangkan pertandingan sepak bola.

Ingat mulailah dengan kalimat: Saya merasa lega ketika ________________.

e. Demonstrasikan makna kata. Beberapa kata maknanya dapat didemonstrasikan.

Tunjukkan bagaimana wajah anda ketika anda merasa lega.

Ingat!
1. Pilih kata yang baru dan penting untuk membantu memahami bacaan/unit.
2. Pilih kata-kata yang siswa akan dengar, baca, tulis dan katakan di lintas kelas dan mata pelajaran yang 

berbeda dsb.
3. Pilih kata-kata yang dapat digunakan untuk melengkapi kegiatan di atas. Beberapa kata mempunyai 

makna yang sulit diajarkan. Beritahu siswa makna kata-kata tersebut ingatkan kepada mereka 
maknanya.
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FOTOKOPI 3: Mengajarkan kata-kata Tier 2, Rencana Pelajaran

Sebelum Membaca
1. Perkenalkan kata Tier 2

a. Tulis kata tersebut di papan tulis atau di selembar kertas agar para siswa dapat melihatnya.
b. Baca kata tersebut dan minta siswa mengulanginya. Jika kata tersebut sulit atau belum pernah 

mereka dengar sebelumnya, mintalah mereka untuk mengulang menyebutkan kata tersebut 
beberapa kali.

Kata: ____________________________________________________________

2. Presentasikan penjelasan ramah-siswa dan berikan beberapa contoh
Ajarkan makna kata tersebut. Hal yang penting adalah menggunakan kata-kata yang diketahui dan 
dipahami siswa. Definisi kamus seringkali terlalu sulit dipahami siswa SD. Gunakan bahasa sehari-hari 
dan kata-kata yang familiar yang mudah dipahami. Bantu siswa memahami makna kata tersebut. Anda 
juga dapat menggunakan kata seseorang atau sesuatu dalam membuat definisi. Juga berikan beberapa 
contoh dan mintalah siswa mengulangi mengucapkan kata tersebut.

Definisi Kamus: 

DEFINISI RAMAH-SISWA (yang mudah dipahami siswa):

Berlatih dengan kalimat berikut (2):

Ketika Membaca
1. Soroti kata Tier 2 ketika membaca

b. Minta siswa untuk memperhatikan kalimat dimana kata tersebut digunakan.
c. Berikan pertanyaan berkaitan dengan kalimat tersebut (lakukan ini dengan DENGAN CEPAT agar 

siswa tetap fokus dengan cerita)

Soroti kata ketika membaca:

Setelah Membaca (Pilih 1 dari contoh berikut):
1. Periksa pemahaman siswa tentang kata tersebut. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan:

a. Memberi pertanyaan elaborasi

Pertanyaan pertanyaan yang mengelaborasi: 

b. Memeriksa pemahaman siswa (contoh: Berikan kalimat contoh dan kalimat BUKAN contoh).

Kalimat Contoh: 

Kalimat BUKAN Contoh: 

c. Katakan kepada siswa bagian awal kalimat dan minta mereka melengkapi kalimat tersebut.
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Awal kalimat: 

Sebagai contoh, 

d. Minta siswa untuk membuat kalimat sendiri dan membacakannya.

Katakan kepada teman anda saat dimana anda merasa ___________________________

Katakan ___________________________________________________________________

Sebagai contoh __________________________________________________________________

e. Demonstrasikan makna kata tersebut. Beberapa kata maknanya dapat di demonstrasikan.

Tunjukkan bagaimana wajah anda jika _________________

Ingat:
1. Pilih kata yang baru dan penting untuk membantu memahami bacaan/unit.
2. Pilih kata-kata yang siswa akan dengar, baca, tulis dan katakan di lintas kelas dan mata pelajaran yang 

berbeda dsb.
3. Pilih kata-kata yang dapat digunakan untuk melengkapi kegiatan di atas. Beberapa kata mempunyai 

makna yang sulit diajarkan. Beritahu siswa makna kata-kata tersebut dan ingatkan mereka maknanya
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FOTOKOPI 4:Peta Konsep (Graphic Organizers)

Peta Konsep dapat digunakan untuk mengajarkan kata-kata baru. Tiga jenis contoh Peta Kosep 
ditampilkan dibawah ini:Model Frayer, Peta Semantik, dan Web Sinonim.

Model Frayer
Peta Konsep Model Frayer membantu siswa mendefinisikan kata atau konsep. Siswa dapat melengkapi 
informasi untuk membantu memikirkan definisi, membuat daftar karakteristik, dan memberikan contoh 
dan bukan contoh. Model Frayer dapat membantu siswa mengorganisasikan secara visual apa yang 
mereka ketahui dan pelajari tentang kata (Honig et al, 2004).  

Ketika anda mengajar, pilihlah kata yang sedang dipelajari siswa beserta maknanya.Kata itu ditulis 
dibagian tengah, dan empat bagian lain dilengkapi siswa melalui diskusi kelas. Apa definisinya? Seperti 
apa bentuknya/karakteristiknya? Apa Contohnya? Apa yang bukan contohnya?

Contoh Penggunaan Model Frayer: Burung

Aktifitas Siswa:
Anda akan diberi satu kata, atau akan diminta memilih satu kata untuk melengkapi salah satu dari peta 
berikut:



20

UNIT 10

10.

Peta Semantik (Pemetaan Semantik)

Peta semantikmembantu siswa menorganisasikan secara visual dan menampilkan relasi antar satu kata 
dengan beberapa kata lain, antar satu konsep dengan konsep lainnya. Peta semantik dapat digunakan 
untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dan memperkenalkan kosakata kunci. Sebagai kegiatan 
setelah-membaca, kata-kata, kategori-kategori dan konsep-konsep baru dapat ditambahkan ke peta 
awal untuk meningkatkan pemahaman. Jika strategi ini digunakan dalam kegiatan sebelum dan 
setelahmembaca, disarankan menggunakan pena yang berbeda warna ketika menuliskan konsep baru 

Contoh: Konsep Gunung Berapi

CATATAN: Jika grup anda ditugaskan membuat peta konsep, anda dapat membuat sendiri peta konsep yang 
baru.
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Web Sinonim 

Langkah-langkah: 
•	 Pilih kata yang mempunyai banyak sinonim, kata yang maknanya sama atau hampir sama. Contohnya 

kata “berkata”. 
•	 Tulis kata tersebut di bagian tengah selembar kertas. 
•	 Minta siswa melakukan brainstorming untuk mencari sinonim kata tersebut sebanyak mungkin. 
•	 Minta siswa yang lebih dewasa untuk menggunakan kamus, thesaurus, ataupun sumber yang lain. 
•	 Buat web sinonim untuk kata yang terkait dengan kata berkata/menulis. 

CATATAN: Jika grup anda ditugaskan membuat peta semantik, anda dapat membuat sendiri peta 
semantik yang baru.
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FOTOKOPI 5:Analisis Bagian-Bagian Kata

Satu strategi yang dapat dipelajari siswa adalah bagaiman menggunakan analisis morfem. Analisis 
morfem membantu siswa memilah kata menjadi beberapa bagian untuk mempelajari struktur dan 
makna kata. Bagian-bagian kata mencakup afiks dan kata dasar.

Kegiatan Siswa:

Tulislah contoh kata-kata yang mengandung afiks dan bukan contoh.

Afiks Contoh Bukan Contoh

mem
membuat
membuka
memberi

memang
memar
memo

Afiks yang Umum:

Kategori Imbuhan Frekuensi % dari kata dengan 
imbuhan 

Prefiks/
Awalan

me-
(me-, mem-, meng-, 
menge-, meny-)

1 dalam setiap 13 kata 8% 

di 1/40 kata 3% 

ber 1/44 kata 2% 

ter 1/54 kata 2%

pe-
(pe-, pem-, pen-, peng-, 
penge-, peny-)

1/110 kata 1% 

per NA NA 

se NA NA 

ke NA NA 
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Kategori Imbuhan Frekuensi % dari kata dengan 
imbuhan 

Sufiks/ 
Akhiran 

kan 1/20 kata 5% 

an 1/34 3% 

lah 1/40 3% 

i 1/70 1% 

kah NA NA 
nya (yang bukan digunakan 
sebagai  kata ganti kepunyaan) 

1/14 NA 

Konfiks ke - an 1/65 2% 

pe-an

(pe-an, pem-an, pen-an, peng-
an, penge-an, peny-an)

1/75 1% 

ber-an NA NA 

per-an NA NA 

se-nya Na NA 
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RINGKASAN PENELITIAN

APA ITU KOSAKATA?

Kosakata adalah semua kata yang diketahui, 
dipahami, dan dapat digunakan secara benar oleh 
seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. 
Rupley, Logan, & Nichols (1998) menyatakan, “... 
Kosakata adalah lem yang menyatukan cerita, 
ide, dan konten ... membuat anak-anak dapat 
memahami” (hlm. 339). Di sekolah, siswa perlu 
belajar banyak kata yang berkaitan dengan sekolah 
dan mata pelajaran akademik. Misalnya, kata-kata 
dasar yang digunakan di sekolah (yaitu meringkas, 
gagasan utama, pekerjaan rumah, dll), kata-kata 
yang digunakan di seluruh mata pelajaran (yaitu 
mengevaluasi, membandingkan/mengkontraskan, 
memeriksa), kata-kata spesifik terkait mata 
pelajaran (yaitu gunung berapi, erupsi, penguapan), 
dan kata-kata yang digunakan dalam sastra (yaitu 
karakter, plot, tema, narasi, eksposisi-penjelasan).

Kosakata dapat dibagi menjadi empat jenis:
•	 Kosakata mendengar, yaitu kata-kata yang 

perlu kita ketahui untuk memahami apa yang 
kita lihat;

•	 Kosakata berbicara, yaitu kata-kata yang kita 
gunakan ketika kita berbicara;

•	 Kosakata membaca, yaitu kata-kata yang kita 
perlu tahu untuk memahami apa yang kita 
baca. 

•	 Kosakata menulis, yaitu kata-kata yang kita 
gunakan dalam menulis.

Kosakata dapat diidentifikasikan berdasarkan 
penggunaannya: secara lisan atau tulisan.
•	 Kosakata lisan adalah kata-kata yang kita 

ketahui dan kita gunakan dalam mendengar 
dan berbicara

•	 Kosakata tulisan adalah kata-kata yang kita 
kenal dan kita gunakan dalam membaca dan 
menulis.

Siswa menerima kosakata (reseptif) atau 
memproduksi kosakata (ekspresif).
•	 Kosakata Reseptif mencakup kata-kata yang 

kita tahu ketika mendengar atau membaca.
•	 Kosakata Produktif (Ekspresif) mencakup kata-

kata yang kita gunakan ketika berbicara atau 
menulis.

MENGAPA KOSAKATA PENTING?

Kosakata dan Membaca

Kosakata berperan penting dalam belajar 
membaca. Sebagai pembaca awal, anak-anak 
menggunakan kata-kata yang mereka pernah 
dengar untuk memahami kata-kata yang mereka 
lihat di media cetak. Misalnya, pembaca pemula 
mencoba membaca kata baru dalam sebuah 
buku. Si pembaca mengetahui bunyi yang 
diwakili oleh huruf g, u, dan d; Dia mengetahui 
bahwa bunyi tersebut berasal dari kata-kata yang 
familiar yang pernah didengar dan diucapkan 
berkali-kali. Si pembaca dapat menggunakan 
apa yang diketahuinya untuk mengkode dan 
mengucapkan kata tersebut. Para pembaca pemula 
akan mengalami lebih banyak kesulitan ketika 
membaca kata-kata yang belum pernah didengar 
atau diucapkan sebelumnya. Jika siswa gagal 
memahami makna setiapkata dalam teks, maka dia 
akan mengalami kesulitan memahami apa yang 
dibaca.

21/10/2016 
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KOSAKATA 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mendefinisikan kosakata dan pentingnya kosakata dalam 
belajar membaca dan menulis. 

2. Mendeskripsikan berbagai jenis kosakata. 
3. Mendeskrisikan peranan guru dalam mendukung 

pengembangan kosakata. 
4. Membedakan dua cara siswa belajar kosakata. 
5. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran kosakata 

yang menggunakan pengajaran/instruksi eksplisit. 
6. Menjelaskan berbagai strategi pengembangan kosakata 

secara mandiri. 
7. Mengidentifikasi berbagai strategi untuk menilai kemampuan 

kosakata. 

Kosakata 

• "... Kosakata merupakan lem/perekat yang menyatukan cerita, 
ide, dan isi... sehingga anak‐anak dapat memahami" 

  ‐Rupley, Logan, & Nichols, 1998, hal. 339 
 
• Membantu siswa memahami apa yang didengar, diucapkan, 

dibaca, dan ditulis 
 
• Adalah semua kata yang diketahui, dimengerti, dan digunakan 

secara tepat oleh seseorang 

Membaca dan Kosakata Area Konten 

Kumpulan kata‐kata (the body of words) yang siswa harus 
ketahui ketika mereka membaca teks yang menuntut kefasihan 
dan pemahaman: 

Kosakata tentang tugas tugas di sekolah  
Kosakata khusus area konten 

Kosakata akademik yang umum  
Kosakata dalam sastra 

Kosakata inti 
 

Kosakata 

APA YANG SAYA 
KETAHUI 

APA YANG INGIN 
SAYA PELAJARI 

APA YANG 
(TELAH) SAYA 
PELAJARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagian ini harus 
dilengkapi diakhir 
kuliah. 
 

Jenis Kosakata 

Menyimak 

Menulis Membaca, 

Berbicara 
R
e
s
e
f
t
i
f 

P
r
o
d
u
k
t
i
f 

Kosakata lisan 

Kosakata tulis 

Kosakata sangat penting; kosakata (makna kata-
kata) merupakan fondasi untuk memahami bacaan 
(Torgesen, 2007). Jika banyak kata dalam bacaan 
yang tidak dipahami para pembaca, maka mereka 
tidak akan dapat memahami bacaan tersebut. Bagi 
anak-anak yang sedang belajar membaca teks yang 
sulit/tingkat tinggi, mereka perlu mempelajari 
makna kata-kata baruyang bukan merupakan 
bagian dari kosakata lisan.
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Penelitian Tentang Kosakata

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak masuk 
sekolah dengan tingkat pengetahuan kosakata 
yang berbeda (Hart & Risley, 1995). Hart dan Risley 
menemukan bahwa, di usia tiga tahun, anak-anak 
dari keluarga profesional memiliki 1100 kata. Anak-
anak dari keluarga kelas pekerja memiliki 700 kata. 
Sebaliknya, anak-anak dari keluarga yang tidak 
memberikan dukungan pengembangan literasi 
memiliki 500 kata. Akibatnya, ada anak-anak 
di kelas 1 yang keterampilan bahasanya rendah. 
Rata-rata siswa kelas 1 memiliki sekitar 5.000kata. 
Sedangkan siswa di kelas 1, yang keterampilan 
bahasanya bagus, memiliki sekitar 20.000 kata 
(Moats, 2001).

Penelitian tentang pertumbuhan kosakata 
menunjukkan bahwa siswa di kelas 1 memiliki rata-
rata 6.000 kata, dan siswa kelas 12 memiliki rata-
rata 45.000 kata. Ini berarti bahwa pertumbuhan 
kosakata siswa adalah 39.000 kata dalam 12 tahun. 
Siswa perlu belajar 3.000 kata per tahun (Nagy & 
Anderson, 1984).

Penelitian tentang perkembangan kosakata 
menunjukkan bahwa:
•	 Siswa memulai sekolah dengan level 

keterampilan berbahasa yang berbeda.
•	 Sebagian siswa mulai bersekolah dengan 

kosakata yang besar yang berkembang di 
lingkungan yang kaya bahasa, sedangkan 
sebagian siswa lain tidak demikian.

•	 Hal yang penting adalah mengajarkan kosakata 
lebih awal untuk membangun kedalaman 
pemahaman.

•	 Membaca dengan suara keras bisa membuat 
perbedaan, bahkan untuk siswa pembelajar 
bahasa kedua.

•	 Siswa membutuhkan kesempatan untuk 
berinteraksi dengan kata-kata.

•	 Rata-rata, siswa di kelas 3-5, belajar tentang 3-5 
kata dasar setiap hari melalui pengajaran dan 
membaca secara mandiri (Walpole & McKenna, 
2007).

•	 Sekitar 20 menit membaca per hari dapat 
meningkatkan kosakata siswa sekitar 1.000 kata 
per tahun.

Guru perlu memulai dari kelas 1 membangun kosakata 
siswa dan memberikan mereka banyak kegiatan untuk 
berlatih kata-kata baru.

STRATEGI PENGAJARAN BERBASIS 
PENELITIAN

Kata-kata di pelajari sejara langsung dan tidak 
langsung.

Belajar Kosakata
Secara Tidak Langsung

Belajar Kosakata
Secara Langsung

Armbruster, Lehr, & Osborne, 2001

CATATAN: Tabel lengkap dapat dilihat di catatan 
kuliah (lecture notes).

Peranan Guru
Siswa belajar kosakata dan maknanya secara 
tidak langsung dan juga melalui pengajaran 
kosakata secara eksplisit. Guru dapat memberikan 
pengajaran dan kesempatan kepada siswa untuk 
mempelajari kosakata melalui kedua cara tersebut.

Belajar Kosakata Secara Tidak Langsung
Siswa belajar banyak kosakata secara tidak 
langsung melaluipengalaman berbahasa lisan 
dan tertulis sehari-hari. Guru dapat mendukung 
pembelajaran kosakata secara tidak langsung 
dengan membaca keras untuk siswa, di semua 
tingkatan kelas, dan dengan berbicara dengan 
siswa. Guru juga dapat membahas kosa kata baru 
dan konsep baru, dan mengaitkannya dengan 
pengetahuan dan pengalaman siswa (Armbrster, 
Lehr, & Osborne, 2001).
•	 Siswa perlu terlibat setiap hari dalam kegiatan 

berbahasa lisan. Siswa anak-anak belajar 
makna kata-kata melalui percakapan dengan 
orang lain, khususnya orang dewasa. Ketika 
terkibat dalam percakapan, anak-anak sering 
mendengar orang dewasa mengatakan 
beberapa kata berkali-kali. Mereka juga 
mendengar orang dewasa menggunakan kata-
kata baru dan menarik.

•	 Siswa mendengarkan orang dewasa 
membaca (buku atau bahan bacaan lainnya). 
Mereka belajar makna kata-kata dengan 
mendengarkan orang dewasa membaca 
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untuk mereka. Membaca dengan suara keras 
sangat membantu jika si pembaca berhenti 
sejenak untuk membahas kata-kata baru (kata 
asing). Dan, setelah membaca, guru sebaiknya 
melibatkan anak-anak dalam percakapan 
tentang buku tersebut. Percakapan membantu 
anak-anak untuk belajar kata-kata baru dan 
konsep-konsep baru dan menghubungkannya 
dengan pengetahuan dan pengalaman mereka 
sebelumnya.

•	 Siswa juga belajar banyak kata baru dengan 
membaca banyak buku secara mandiri. Semakin 
banyak anak-anak membaca secara mandiri, 
semakin banyak pula kata yang mereka temui dan 
semakin banyak mereka belajar makna kata-kata.

PENGAJARAN KOSAKATA SECARA 
EKSPLISIT

Pengajaran kata-kata Tier-2

Ketika mengajarkan kosakata:
•	 Mulailah dengan mengajarkan keterampilan 

dasar yang dibutuhkan anak-anak.
•	 Mulailah mengajarkan kosakata lebih awal, 

di kelas 1, untuk mengurangi perbedaan 
pengetahuan kosakata dan pemahaman bacaan

•	 Dengan pengajaran yang tepat dan baik, siswa 
dapat diajarkan 8 -10 kata per minggu = 400 per 
tahun (Stahl, 1999). Pengajaran kosakata yang 
baik bukan hanya sekedar menghafal kata-
kata, tapi pengajaran tentang kata dan juga 
maknanya.

•	 Penelitian ilmiah tentang pengajaran kosakata 
mengungkapkan bahwa (1) sebagian besar 
kosakata dipelajari secara tidak langsung dan 
(2) sebagian kosakata lainnya harus diajarkan 
secara langsung (Honig et al, 2006)

•	 Anak-anak belajar makna kata-kata secara 
tidak langsung melalui tiga cara:
o Mereka terlibat dalam berbahasa lisan 

sehari-hari.
o Mereka mendengarkan orang dewasa (atau 

orang lain membaca) untuk mereka.
o Mereka membaca secara ekstensif dan 

mandiri.
•	 Pengajaran langsung mencakup:

o Memberikan pengajaran kata-kata tertentu/
spesifik.

o Mengajarkan siswa strategi untuk belajar 
kata-kata.

Pengajaran setiap kata secara eksplisit dapat 
memperdalam pengetahuan siswa tentang makna 
kata-kata. Mengetahui makna kata-kata dapat 
membantu siswa memahami apa yang mereka 
dengar atau baca. Juga, pengetahuan tentang kata 
dapat membantu siswa menggunakan kata-kata 
secara akurat ketika berbicara dan menulis.

Pengajaran kata-kata secara eksplisit mencakup:
•	 Mengajarkankata-kata yang sudah 

diidentifikasi sebelum membaca. Hal ini 
membantu pembelajaran kosakata dan 
pemahaman bacaan. Sebelum siswa membaca 
teks, ajarkan kata-kata kunci baru dan spesifik 
yang akan mereka temui dalam teks.

•	 Pengajaran yang meningkatkan keterlibatan 
aktif siswa dalam belajar kosakata. Siswa 
belajar kata-kata dengan lebih baik ketika 
mereka diberi instruksi selama masa tertentu 
atau ketika diminta melakukan kegiatan 
mempelajari kata-kata. Semakin banyak siswa 
menggunakan kata-kata baru dan semakin 
sering mereka menggunakan kata-kata tersebut 
dalam konteks yang berbeda, semakin besar 
kemungkinan mereka mengingat kata-kata 
tersebut.

Ada 7 prinsip untuk mengajarkan kosakata:
1. Ajarkan kosakata secara langsung maupun 

tidak langsung.
2. Bangun pengalaman dan pengetahuan terkait
3. Hubungkan kosakata dengan pengetahuan 

sebelumnya.
4. Bangun hubungan antara kata-kata.
5. Bangun kedalaman makna kata. 
6. Presentasikan eksposur bervariasi untuk satu 

kata dalam setting dan konteks berbeda.
7. Ajarkan siswa bagaimana belajar kata-kata baru 

dan maknanya (Gunning, 2011).

Pengajaran Kosakata Secara Eksplisit

Meskipun sebagian besar kosakata dipelajari 
secara tidak langsung, beberapa kosakata harus 
diajarkan secara langsung. Pengajaran kosakata 
secara langsung membantu siswa mempelajari 
kata-kata sulit, seperti kata-kata yang mewakili 
konsep-konsep yang kompleks dan bukan bagian 
dari pengalaman siswa sehari-hari. Pengajaran 
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yang eksplisit mencakup mengajarkan kata-kata 
tertentu dan strategi strategi yang dapat digunakan 
siswa untuk belajar kata-kata baru.

Mengajarkan kata-kata tertentu sebelum membaca 
membantu siswa mempelajari kosakata dan 
memahami bacaan. Sebelum siswa membaca 
teks, akan sangat membantu kalau mereka 
diajarkan kosakata spesifik yang akan mereka 
temui dalam teks. Mengajarkankosakata yang 
penting sebelum membaca dapat membantu siswa 
untukmempelajari kata-kata baru dan memahami 
informasi. Pertama, guru harus memilih kata-kata 
dalam Tier 2 yang perlu dipelajari.

Guru perlu memilih kata-kata baru dan 
tidak diketahui siswa. Kata-kata yang dipilih 
merupakan kata-kata penting untuk memahami 
bacaan. Kata-kata tersebut juga digunakan di 
semua mata pelajaran, di kelas yang berbeda, 
dan juga digunakan dalam membaca, menulis, 
mendengar, dan bebricara. Kata-kata yang dipilih 
haruslahbermanfaat bagi siswa di waktu sekarang 
maupun nanti. Beck et al. (2002) menyatakan 
bahwa kata-kata yang berbeda mempunya tingkat 
penggunaan yang berbeda pula dan ini disebut 
Tier.
•	 Tier 1: Kata dasar yang jarang sekali 

memerlukan pengajaran langsung di sekolah. 
Kata-kata Tier 1 mencakup beberapa kata 
benda, kata kerja, dan kata sifat, misalnya 
“anjing”, “pensil”, “menakutkan”, “kegelapan”, 
“malam”, “berjalan”. Namun, siswa yang tidak 
berbicara dalam bahasa pengantar mungkin 
perlu mempelajari kata-kata ini.

•	 Tier 2: Kata-kata dengan frekuensi tinggi lintas 
ilmu (mata pelajaran) akan memiliki dampak 
terbesar pada pengetahuan kosakata siswa. 
Pengajaran secara eksplisit kata-kata Tier 2 
sangat dianjurkan, misalnya kata “komite” 
“mengevaluasi” “beruntung.”

•	 Tier 3: Kosakata spesifik jarang ditemukan 
kecuali pada jenis teks tertentu, dan mungkin 
merupakan kata-kata yang sifatnya sangat 
tehnikal. Contohnya termasuk “fonem” “soneta” 
“isotop.” Dengan pengecualian untuk kelas yang 
lebih tinggi, guru tidak harus mengajarkan 
kosakata spesifik hingga konsep-konsep yang 
spesifik yang digunakan dalam pelajaran, atau 
bacaan.

Ketika memilih kata-kata untuk diajarkan, lihat 
bacaan dan pilih 3 – 7 kata yang termasuk dalam 
kata=kata Tier 2. Fotokopi 2: Pengajaran Eksplisit, 
Sampel Pelajaran, menguraikan langkah-langkah 
yang digunakan untuk mengajarkan kata-kata Tier 
2.

Membangun Kedalaman Pengetahuan 
Tentang Kata

Pengetahuan yang lengkap dari sebuah kata 
melibatkan pemahaman tentang makna dasar 
kata tersebut dan bagaimana makna kata 
tersebutberubah dalam konteks yang berbeda. 
Siswa perlu memahami bahwa sebuah kata 
mungkin memiliki beberapa arti yang berbeda 
dan bahwa konteks di mana kata itu digunakan 
membantu kita menentukan makna yang mana 
yang digunakan. Kemampuan menentukan makna 
yang tepat atau menggunakan kata-kata dalam 
bacaan untuk memahami makna akan meningkat 
ketika siswa terekspos dengan kata dalam konteks 
yang berbeda dan dari perspektif yang berbeda 
pula. Bahkan tanpa pengajaran, anak-anak yang 
terekspos kepada kata-kata dalam konteks yang 
berbeda dapat mempelajari lebih jauh tentang 
kata-kata tersebut daripada siswa yang hanya 
melihat sebuah kata dalam konteks tunggal 
(Nitsch, 1978; Stahl, 1991). Siswa membangun 
kedalaman pengetahuan tentang kata dengan 
terlebih dahulu mendengar kata, dan kemudian 
belajar tentang kata itu. Kedalaman pengetahuan 
kata terjadi ketika siswa dapat menjelaskan makna 
kata dan menggunakan kata tersebut ketika 
berbicara, mendengar, membaca dan menulis. 
Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan 
kedalaman pengetahuan tentang kata.
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Kata-kata 

Tier 2

Tidak 
Tahu Kata 
Tersebut

Belum 
pernah 
mendengar 
atau melihat 
kata tersebut

Tahu sesuatu 
tentang kata 
tersebut 
dan data 
membuat 
relasi dengan 
situasi

Tahu kata dengan 
baik, dapat 
menjelaskan kata 
tersebut, dan dapat 
menggunakannya

Saya dapat 
menggunakan 
kata tersebut 
dalam kalimat. 
Kalimat saya 
___________

Peta Konsep

Petunjuk 
Konteks
Morfem

Paparan Berulang:
Paparan berulang terhadap kosakata dalam konteks yang berbeda mendukung siswa belajar kata-kata. 
Siswa belajar kata-kata baru ketika mereka menemukan kata-kata tersebut dalam konteks yang berbeda 
selama masa tertentu. Pengajaran tambahan meningkatkan keterlibatan aktif dan pemahamanpara siswa. 
Ketika guru memberikan pengajaran yang meningkatkan keterlibatan aktif siswa, mereka sebenarnya 
memberikan siswa eksposur yang berulang. Ketika siswa membaca kata yang sama dalam teks-teks yang 
berbeda, mereka sebenarnya meningkatkan eksposur terhadap kata-kata baru.

CONTOH PENGAJARAN DI KELAS: EKSPOSUR BERULANG TERHADAP KATA-KATA
Kelas 2 sedang membaca biografi seorang ilmuwan terkenal. Biografi itu membahas beberapa 
perannya yang penting sebagai ilmuwan. Guru ingin memastikan bahwa siswa memahami makna 
dari kata sains/ilmu alam dan kata ilmuwan, karena kata-kata itu penting untuk memahami biografi 
dan karena kata-kata tersebut jelas sangat berguna untuk dipahami di sekolah dan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan kata-kata tersebut digunakan, guru meminta siswa untuk 
memperhatikannya. Guru menunjukkan kata ilmuwan dan sains/ilmu alam ketika digunakan dalam 
buku pelajaran dan dalam (buku bacaan) pilihan, khususnya kurikulum sains (ilmu alam). Guru 
meminta siswa untuk menggunakan kata-kata tersebut dalam tulisan mereka sendiri, terutama selama 
pelajaran ilmu alam. Guru juga meminta siswa untuk mendengarkan penggunaan kata-kata tersebut 
dalam diskusi dan untuk menemukan penggunaan kata tersebut dalam teks tertulis diluar kelas –
misalnya di surat kabar, di majalah, di museum, di acara televisi atau film, atau di Internet. 

Kemudian, ketika mereka membaca biografi, guru mendiskusikan dengan siswa kata ilmuwan dan apa 
makna dari kata sains/ilmu alam dalam kehidupan mereka. 

(Armbruster, Lehr, & Osborne, 2001)
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CONTOH PENGAJARAN KATA SPESIFIK DI KELAS DAN DALAM KONTEKS YANG BERBEDA

Seorang guru kelas 1 ingin membantu siswanya memahami konsep “bekerja”, yang merupakan 
bagian dari kurikulum studi sosialnya. Guru tersebut melibatkan siswa dalam berbagai latihan di 
mana mereka belajar dan menggunakan berulang-ulang makna kata “bekerja”. Para siswa memiliki 
banyak kesempatan untuk memahami makna kata tersebut dan secara aktif menggunakannya dalam 
konteks yang berbeda yang memperjelas makna kata tersebut. Guru mulai bertanya kepada siswa 
apa yang telah mereka ketahui tentang “pekerjaan” dan meminta siswa untuk memberikan contoh 
pekerjaan orang tua mereka. Siswa juga dapat membahas tentang pekerjaan orang-orang yang bekerja 
di sekolah. Guru kemudian membacakan siswa sebuah buku sederhana tentang “Pekerjaan”. Buku 
itu memperkenalkan konsep bahwa adanya pekerjaan yang berbeda membantu orang memenuhi 
kebutuhannya, dan bahwa “pekerjaan itu menyediakan barang dan jasa. 

Guru kemudian meminta siswa untuk membuat kalimat yang mendeskripsikan “pekerjaan” orang 
tua mereka dengan menggunakan kata kerja “membuat”, dan “membantu”. Misalnya, Ibu saya adalah 
seorang dokter. Dia membantu orang-orang yang sakit agar segera sembuh. Selanjutnya, guru 
meminta siswa untuk melakukan brainstormingtentang jenis pekerjaan lain. Guru kemudian meminta 
siswa untuk berbagi dan berdiskusi pekerjaan apa yang mereka ingin lakukan ketika mereka dewasa. 
Selanjutnya, guru meminta siswa untuk berbicara dengan orang tua mereka tentang pekerjaannya. 
Para siswa diminta untuk menceritakan ke kelas masing-masing dua contoh baru pekerjaan dan 
kemudian membuat daftar pekerjaan. Ketika siswa memahami bahwa terdapat berbagai jenis 
pekerjaan selama sepanjang tahun (misalnya, melalui membaca buku, kunjungan lapangan, atau 
melalui diskusi kelas,) jenis pekerjaan baru ditambahkan ke daftar kata yang mereka kuasai. 

(Armbruster et al., 2001)

STRATEGI-STRATEGI BELAJAR KATA

Tentu saja tidak mungkin bagi guru untuk 
memberikan pengajaran khusus untuk semua kata-
kata yang tidak diketahui siswa. Oleh karena itu, 
siswa juga harus mampu menentukan makna kata-
kata baru yang tidak diajarkan secara langsung 
kepada mereka. Siswa perlu mengembangkan 
strategi-strategi yang efektif untuk mempelajari 
kata-kata baru, seperti:
•	 bagaimana menggunakan kamus dan 

buku referensi lain untuk mempelajari 
makna darikata-kata untuk memperdalam 
pengetahuan tentang makna kata;

•	 bagaimana menggunakan informasi tentang 
bagian-bagian kata untuk memahami makna 
kata-kata dalam teks; dan

•	 bagaimana menggunakan petunjuk konteks 
untuk menentukan makna kata.

Menggunakan Konteks untuk Memahami 
Makna Kata Baru

Ketika siswa menemukan kata baru saat membaca, 
mereka dapat diajarkan untuk menggunakan 
konteks. Siswa dapat belajar mengamati kata-kata 
di sekitar kata baru tersebut untuk melihat apakah 
konteks dapat membantu mengidentifikasi makna 
kata itu. Namun, strategi ini hanya memberikan 
kesuksesan sebesar 25%. Ada beberapa strategi lain 
yang lebih bermanfaat.
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CONTOH: MENGGUNAKAN PETUNJUK KONTEKS
Di kelas 3, guru memberi contoh bagaimana menggunakan petunjuk konteks untuk 
menentukan makna kata-kata:

Siswa (membaca teks): Ketika kucing menerkam anjing, anjing itu melompat, mendengking, 
dan merobohkan lampu, yang jatuh ke lantai. Kedua hewan tersebut berlarian melewati 
Tonia, menabraknya.Tonia jatuh ke lantai dan menangis. Saudara Tonia berteriak ke hewan 
tersebut untuk menghentikan mereka. Ketika kebisingan dan kebingungan meningkat, Ibu 
berteriak di lantai atas, “Ada keributan apa itu?”

Guru dapat berkata, “Konteks paragraf membantu kita memahami kata “kegaduhan”. Ada 
kata “menggonggong” dan “menerjang”, “menangis”, dan “ berteriak”. Dan kemudian kalimat 
terakhir “kebisingan” dan “kebingungan” meningkat.Penggunaan kata “kebisingan” and 
“kebingungan” oleh penulis memberikan kita petunjuk yang sangat kuat untuk mengetahui 
makna dari kata “keributan”. Bahkan, penulis sebenarnya memberikan definisi: “kegaduhan” 
berarti sesuatu yang bising dan membingungkan—gangguan. Kesimpulan Ibu benar; pasti 
ada keributan. (Armbruster et al., 2001) 

Menggunakan Kamus

Metode tradisitional yang paling sering digunakan 
untuk mengajar kosakata adalah menggunakan 
kamus untuk mencari definisi-definisi kata. 
Namun, definisi kamus hanya dapat memberikan 
pemahaman tingkat dasar (Nagy, seperti dikutip 
dalam Gunning 2013). Definisi kamus mungkin 
memadai ketika label-label baru dipelajari untuk 
konsep yang familiar/dikenal, tetapi definisi 
tersebut kurang memadai untuk memahami 
konsep-konsep baru. Kamus bisa juga gagal 
membantu siswa mengetahui bagaimana sebuah 
kata sebaiknya digunakan. Terakhir, mungkin sulit 
bagi siswa untuk memilih definisi yang sesuai 
dengan konteks. 

Siswa perlu belajar bagaimana menggunakan 
kamus, glosarium, dan tesaurus untuk membantu 
memperluas dan memperdalam pengetahuan 
mereka tentang kata-kata, meskipun sumber-
sumber ini mungkin sulit untuk digunakan. Kamus 
yang sangat membantu berisi kalimat-kalimat yang 
memberikan contoh yang jelas makna kata-kata 
dan memberikan contoh. Meskipun sumber-
sumber ini mungkin sulit untuk digunakan, 
siswa harus belajar bagaimana menggunakan 
kamus, glosarium, dan tesaurus untuk membantu 
meningkatkan dan memperdalam pengetahuan 
mereka tentang kata-kata. Siswa juga dapat 
didorong untuk membuat kamus pribadi.

Grafik Organiser

Peta Konsep (Grafik Organiser) merupakan 
strategi lain untuk meningkatkan pemahaman 
siswa terhadap kosakata. Siswa dapat 
membuat atau melengkapi Graphic Organizers 
yang mewakili konsep yang diajarkan. 
GraphicOrganizersmembantu siswa memahami 
bagaimana ide-ide dan kata-kata saling terkait dan 
juga meningkatkan pemahaman mereka tentang 
kata. Ada banyak jenis Grafik Organiser yang dapat 
digunakan untuk mengajar kosakata. Guru dapat 
memilih Grafik Organiser yang sesuai berdasarkan 
tujuan pembelajaran. Fotokopi 4 membahas Grafik 
Organiser yang dapat digunakan untuk mengajar 
kosakata yang mencakup:
•	 Model Frayer
•	 Peta Semantik
•	 Web Sinonim 
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Menggunakan Bagian-Bagian Kata Untuk 
Mempelajari Kosakata Baru

Mengetahui prefiks, sufiks (afiks), dan konfiks 
yang umum yang ditambahkan pada kata dasar 
dapat membantu siswa belajar arti banyak kata-
kata baru. Sebagai contoh, meskipun  siswa belajar 
hanya tentang awalan kata yang paling umum (ber-
, di-, ke-,kelompok me-, kelompok pe-, dll), mereka 
akan memiliki petunjuk penting tentang makna 
kata-kata baru. Prefiks relatif mudah dipelajari 
karena prefiks biasanya dieja dengan cara yang 
sama seperti kata lain. Prefiks biasanya terletak di 
bagian awal kata.

Sufiks umum mencakup;-an, -kan, -lah, -kah, -na 
sedangkan infiks umum mencakup: el, em, er. 
Penggunaan afiks seringkali berhubungan dengan 

aksi yang terjadi (yaitu siapa, dimana). Salah satu 
yang menjadi tantangan adalah mengetahui kapan 
huruf-huruf dihilangkan dari akar kata ketika afiks 
tertentu ditambahkan. Misalnya, huruf “k” sering 
dihilangkan dari depan akar kata ketika awalan 
meng- ditambahkan.

Akar kata dalam kata-kata bahasa Latin dan Yunani 
biasanya banyak ditemukan di mata pelajaran 
area konten (bidang studi), terutama di sains 
(ilmu alam/IPA) dan studi sosial (IPS). Akibatnya, 
bagian dari kata-kata Latin dan Yunani menjadi 
bagian dari kosakata baru yang siswa temui dalam 
buku teks area konten (bidang studi). Guru harus 
mengajarkankepada siswa akar kata ketika akar 
kata tersebut dijumpai dalam teks-teks yang dibaca 
siswa.

CONTOH PENGAJARAN BAGIAN BAGIAN KATA
Bagian-bagian kata terdiri dari afiks (prefiks, sufiks, infiks, dll), kata dasar, dan akar kata. Afiks 
merupakan bagian kata yang ditambahkan pada bagian awal kata kata dasar atau akar kata. Afiks 
disebut prefix ketika ditambahkan ke awal kata dan disebut sufiks ketika ditambahkan di akhiran kata. 
Sebagai contoh, kata “dipecahkan” memiliki dua afiks, prefiks (di-) dan sufiks (-kan). Prefiks di- dan 
sufiks -kan disebut morfem terikat, mereka tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kata. 

Morfem bebas dapat ditambahkan ke morfem terikat, dan morfem bebas kadang disebut akar kata. 
Morfem bebas dapat berdiri sendiri dan merupakan kata yang mempunyai makna. Sebagai contoh, 
banyak kata yang dapat dibentuk dari kata “tulis”: tulisan, penulis, penulisan; “pukul”: pukulan, 
pemukulan, pemukul, terpukul.  

CONTOH: ANALISIS MORFEM
Seorang guru kelas dua SD ingin mengajarkan siswa bagaimana menggunakan kata dasar sebagai 
cara untuk membantu mereka memikirkan tentang makna dari kata-kata baru yang mereka akan 
temukan dalam bacaan/literatur. Sebagai langkah awal, ia meminta siswa melakukan brainstorming 
semua kata-kata atau frase yang mereka bisa pikirkan yang dimulai dengan prefiks me-.Guru lalu 
menulis kata-kata yang disebutkan siswa. Kemudian guru meminta siswa di kelas untuk membahas 
arti dari setiap kata yang diusulkan dan bagaimana hubungannya dengan prefiks –me. Guru juga dapat 
membuat dinding kata untuk kata-kata yang dimulai dengan afiks (dalam hal ini, prefiks me-).

(Armbruster, et al., 2001)
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Contoh lain Peta Semantic ditampilkan dibawah ini. Peta Semantik ini dapat membantu siswa melihat 
hubungan kata dengan aka kata atau kata dasar dengan afiks yang sama:

RINGKASAN

Ringkasnya, anak-anak belajar banyak kosakata 
secara tidak langsung. Namun, perlu juga bagi 
guru untuk mengajarkan kosakata kepada siswa 
secara eksplisit. Membaca dengan suara keras dan 
pengajaran kosakata secara eksplisit merupakan 
dua metode pengajaran yang paling efektif. 
Selain itu, kamus pribadi, penggunaan konteks, 
analisisnkata, dan graphic organizers juga dapat 
membantu siswa membangun kedalaman kosakata 
mereka.

MENILAI KOSAKATA

Ada sedikit sekali tes kosa kata yang mengukur 
pertumbuhan kosakata siswa dan membantu guru 
merancang instruksi yang memenuhi kebutuhan 
siswa. Guru dapat menggunakan berbagai jenis 
penilaian informal untuk mengukur pengetahuan 
dan pertumbuhan kosakata siswa.

Guru juga dapat melihat contoh tulisan siswa 
untuk mengidentifikasi jenis kosa kata yang 
digunakan siswa dan melihat apakah ada kosakata 
baru yang digunakan. Selain itu, guru juga dapat 
melihat apakah siswa telah menggunakan kata kata 
tersebut dengan benar; Apakah makna kata sudah 
akurat sesuai dengan kalimat dan konteks.

Guru dapat mengukur seberapa baik siswa 
memahami makna dari kata-kata baru dengan 
menggunakan tabel kedalaman pengetahuan yang 
ditampilkan di awal kuliah. Setiap tingkat dari 
tabel dapat digunakan angka/poindari 1 (belum 
melihat dan / atau mendengar kata tersebut) 
sampai angka/poin 5 (jika telah melihat kata, 
tahu apa artinya dan dapat menggunakannya 
dalam kalimat). Siswa juga harus menulis definisi 
ramah siswa dan menulis kalimat menggunakan 
kata tersebut untuk mendapatkan poin penuh. 

Hal ini mungkin berguna ketika mengajar teks 
ekspositori untuk mendapatkan poin penuh (5 
poin). Guru dapat membuat daftar kata-kata yang 
berhubungan dengan konsep untuk mengukur 
pemahaman siswa.

Pengetahuan kosakata juga bisa dinilai dari 
kegiatan bahasa lisan. Beberapa pertanyaan yang 
dapat ditanyakan guru kepada siswa sebagai 
berikut:
•	 Dapatkah siswa menggunakan kata-kata baru 

dalam kosa kata lisan?
•	 Apakah kata-kata yang digunakan siswa 

merupakan kata dasar atau kata orang dewasa?
•	 Apakah kata dan makna dapat dipahami ketika 

kata tersebut digunakan dalam kalimat?
•	 Dapatkah siswa membaca kata dengan 

menggunakan bagian-bagian kata?
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Rangkuman
Kosakata merupakan:
•	 Kata-kata yang kita harus tahu untuk dapat berkomunikasi secara efektif.

o Kosakata lisan adalah kata-kata yang kita gunakan ketika berbicara atau kata-kata yang kita 
pahami ketika mendengar secara tidak sengaja/dengan sengaja.

o Kosakata membaca adalah kata-kata yang kita ketahuiatau kita gunakan dalam menulis dan 
membaca. 

Kosakata Penting karena:
•	 Pembaca menggunakan kosakata lisan untuk memahami kata-kata yang mereka lihat ketika 

mereka membaca dan menulis.
•	 Pembaca harus mengetahui makna dari banyak kata ketika membaca sehingga mereka bisa 

memahami apa yang dibaca.

Kosakata dapat dikembangkan:
•	 Secara Tidak Langsung:ketika siswa terlibat dalam kegiatan bahasa lisan sehari-hari, mendengarkan 

orang dewasa membacakan bacaan untuk mereka dan mempunyai kesempatan untuk membaca 
sendiri secara ekstensif. 

•	 Secara Langsung:ketika siswa diajarkan secara eksplisit tentang masing-masing kata dan strategi-
strategi mempelajari kata yang dapat mereka gunakan dalam membaca, menulis, mendengar dan 
berbicara. 
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VIDEOGRAFI BERANOTASI

Slide 22: https://www.youtube.com/watch?v=q-
K9dSH_jhQ Video berdurasi 3 menit bersama Dr. 
Beck yang membahas tentang bagaimana memilih 
kata-kata di Tier 2.

Slide 24: https://www.youtube.com/
watch?v=OW4eduynQ1E (7 min) Slide ini 
menunjukkan bagaimana Dr. Archer mengajarkan 
secara eksplisit kata-kata Tier 2.

Slide 26: https://www.youtube.com/
watch?v=DC0HNtvxuRg Slide ini menunjukkan 
bagaimana Dr. Archermengajarkan kosakata secara 
eksplisit. 

Slide 29:  https://www.youtube.com/
watch?v=ZlW4zGsmfBQ Guru mengajarkan siswa 
bagaimana menggunakan peta Frayer sebagai 
strategi belajar kata. 

Video ini mengajarkan bagaimana mengajarkan 
bagaimana kosakata baru dengan menggunakana 
Model Frayer. 

Kegiatan:
•	 Guru menunjukkan media Model Frayer dan 

menjelaskan bagaimana menggunakannya: 
lingkaran di bagian tengah adalah tempat 
untuk menulis kata baru yang mereka akan 
pelajari, bagian kiri atas adalah tempat untuk 
menulis definisi, bagian kanan atas adalah 
tempat untuk menggambar, bagian kiri bawah 
adalah tempat untuk menulis contoh, dan 
bagian kanan bawah adalah tempat menulis 
bukan-contoh.

•	 Guru membagikan selebaran (handout) Model 
Fryer.

•	 Guru menuliskan kata yang mereka akan 
pelajari: Sebaliknya.

•	 Para siswa mengisi tabel Model Frayer di 
handout.

•	 Guru menanyakan kepada siswa apa yang 
mereka tulis di handout, dan kemudian 
menuliskan jawaban tersebut di papan putih.
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SLIDE 31: Analisa bagian-bagian kata
https://www.youtube.com/
watch?v=6mN70TsRJ7MGurumengajarkamn 
bagaimana memnggabungkan prefiks dengan akar 
kata. Un = sung  2 kotak:
•	 Kotak Pertama:Tuliskan prefiks untuk setiap 

kata (6 prefiks)
•	 Kotak Kedua: Tuliskan kata dasar untuk setiap 

kata (6 akar kata) on each side.

Ketika guru melempar 2 kotak, maka siswa 
akan mendapatkan gabungan 2 kotak yang 
akan membentuk satu kata baru yang mungkin 
memiliki maknadan mungkin juga tidak memiliki 
makna.

GLOSARIUM 

Receptive vocabulary (Kosakata Reseptif):
Kata-kata yang didengan dan dilihat seseorang 
ketika membaca atau menulis. Orang yang 
mendengar atau melihat dapat memahmi dan 
memberikan respon.

Expressive vocabulary (Kosakata Ekspresif):
Kata-kata yang digunakan seseorang untuk berbagi 
informasi secara lisan maupun tulisan.

Tier 1 words (Kata-kata Tier 1):
Kata-kata Dasar yang dipahami siswa. Kata-kata 
ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan 
biasanya tidak mempunyai makna ganda. Kata-
kata Tier 1 tidak membutuhkan pengajaran secara 
specific (sepertipensil, lampu, berjalan, dsb.).

Tier 2 words (Kata-kata Tier 2):
Kata-kata yang kurang familiar karena tidak 
digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi 
sangat bermanfaat dan ditemukan di dalam 
teks tertulis. Kata-kata ini digunakan guru dan 
siswa dalam lintas mata pelajaran dan dapat 
memperbaiki pengetahuan kosakata siswa (seperti, 
komite, dan mengevaluasi, dsb.).

Tier 3 words (Kata-kata Tier 3):
Kata-kata spesifik yang digunakan untuk 
memahami konsep-konsep dari domain 
pengetahuan tertentu (seperti magma, isotop, 
dsb.).

Graphic organizer (Peta konsep):
Informasi yang dipresentasikan dalam bentuk 
symbol visual untuk menyampaikan pengetahuan, 
konsep, pemikiran, atau ide-ide, dan relasi antar 
kata.

Frayer map (Peta Frayer):
Strategi yang digunakan untuk mengembangkan 
kosakata dengan menggunakan diagram. Kata yang 
menjadi target ditulis bagian tengah. Kotak-kotak 
disekitardigunakan untuk menuliskan definisi, 
karakteristik, contoh-contoh, dan bukan contoh.

Semantic map (Peta Semantik):
Peta yang menunjukkan hubungan kata dengan 
makna, antar kata kunci dengan kata-kata lain atau 
konsep-konsep lain. 

Synonym web (Web Sinonim):
Jaring laba-laba yang menunjukkan relasi antara 
kata dan sinonim (kata-kata yang mempunyai 
makna yang sama atau hampir sama)

Sentence starter (Kalimat Pemantik) :
Guru hanya menyatakan bagian awal dari kalimat 
dan siswa melengkapi kalimat tersebut.
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KOSAKATA 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mendefinisikan kosakata dan pentingnya kosakata dalam 
belajar membaca dan menulis. 

2. Mendeskripsikan berbagai jenis kosakata. 
3. Mendeskrisikan peranan guru dalam mendukung 

pengembangan kosakata. 
4. Membedakan dua cara siswa belajar kosakata. 
5. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran kosakata 

yang menggunakan pengajaran/instruksi eksplisit. 
6. Menjelaskan berbagai strategi pengembangan kosakata 

secara mandiri. 
7. Mengidentifikasi berbagai strategi untuk menilai kemampuan 

kosakata. 

Kosakata 

• "... Kosakata merupakan lem/perekat yang menyatukan cerita, 
ide, dan isi... sehingga anak‐anak dapat memahami" 

  ‐Rupley, Logan, & Nichols, 1998, hal. 339 
 
• Membantu siswa memahami apa yang didengar, diucapkan, 

dibaca, dan ditulis 
 
• Adalah semua kata yang diketahui, dimengerti, dan digunakan 

secara tepat oleh seseorang 

Membaca dan Kosakata Area Konten 

Kumpulan kata‐kata (the body of words) yang siswa harus 
ketahui ketika mereka membaca teks yang menuntut kefasihan 
dan pemahaman: 

Kosakata tentang tugas tugas di sekolah  
Kosakata khusus area konten 

Kosakata akademik yang umum  
Kosakata dalam sastra 

Kosakata inti 
 

Kosakata 

APA YANG SAYA 
KETAHUI 

APA YANG INGIN 
SAYA PELAJARI 

APA YANG 
(TELAH) SAYA 
PELAJARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagian ini harus 
dilengkapi diakhir 
kuliah. 
 

Jenis Kosakata 

Menyimak 

Menulis Membaca, 

Berbicara 
R
e
s
e
f
t
i
f 

P
r
o
d
u
k
t
i
f 

Kosakata lisan 

Kosakata tulis 
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Perbedaan Antara Kata Tertulis dan  
Kata Lisan 

  Kata‐kata yang digunakan dalam media cetak mungkin baru 
bagi siswa dan jarang digunakan dalam bahasa lisan. 
– Namun, kata‐kata baru tersebut banyak digunakan dalam 

teks tercetak (printed text)  
  (contoh: memajang, manuver) 
– Kata‐kata tersebut mungkin khusus untuk suatu bidang 

tertentu dan tidak ada di bidang lainnya,  tapi  mungkin 
memberikan banyak informasi penting. (contoh: mitosis, 
degenerasi) 
       Cunningham & Stanovich, 1998 

 

Anak yang mungkin akan mengalami 
kesulitan mengembangkan kosakata 

• Keterampilan decoding‐nya lemah 
• Kurang lancar/fasih dalam membaca 
• Sering menebak makna kata 
• Jarang membaca jenis buku yg berbeda 
• Tersendat‐sendat dalam membaca. 
• Membutuhkan pengajaran/instruksi yang eksplisit 

     Mastropieri, Leinart, & Scruggs, 1999 

• Pengetahuan tentang kosakata (makna kata) 
merupakan fondasi/dasar memahami bacaan 

• Jika seseorang gagal memahami makna setiap kata 
dalam teks, maka dia akan kesulitan memahami teks 
tersebut. 

• Para siswa perlu meningkatkan kosa kata mereka 
selagi mereka bersekolah. 

• Pengetahuan tentang kosakata dimulai ketika anak‐
anak masih kecil, melalui mendengar dan berbicara. 

                            (Foorman, 2007) 

Pentingnya Kosakata 
Anak masuk sekolah dengan  kemampuan 

kosakata yang berbeda 
– Jumlah Kumulatif Kosakata (Usia 4 tahun) 

• Anak‐anak dari keluarga profesional       1100 kata 
• Anak‐anak dari keluarga kelas pekerja       700 kata 
• Anak‐anak dari keluarga kesejahteraan rendah  500 kata 
    ‐‐(Hart & Risley, 1995) 

– Anak‐anak kelas 1 yang "miskin" pengetahuan bahasa, 
mereka mengetahui 5.000 kata, sedangkan yang "kaya" 
pengetahuan bahasa, mereka mengetahui 20.000 kata. 

    ‐‐(Moats, 2001) 
– Para siswa perlu mempelajari 3000 kata per tahun. 
    ‐‐(Nagy & Anderson, 1984)  10 

Penelitian: Membangun Kosakata 
• Siswa masuk sekolah dengan kemampuan kosakata yang 

berbeda. 
• Sebagian siswa masuk sekolah dengan kemampuan kosakata 

yang cukup, dan sebagian lain kemampuan kosakatanya kurang. 
• Ajarkan kosakata lebih dini 

• Membaca dengan suara keras memberikan hasil yang berbeda 
(bahkan untuk siswa pembelajar bahasa kedua) 

• Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi 
dengan kata‐kata.  

• Membaca sekitar 20 menit per hari dapat meningkatkan 
kosakata siswa sekitar 1000 kata per tahun (TEKS) 

• Gunakan kosa kata baru dalam setiap diskusi kelas. 
• Banyak kosakata yang harus dipelajari melalui pengalaman dan 

juga eksposur terhadap kata tersebut. 
(Walpole & McKenna, 2007) 

Pembelajaran kosakata  
secara langsung dan tidak langsung 

PEMBELAJARAN KOSAKATA 
SECARA TIDAK LANGSUNG 

PEMBELAJARAN KOSAKATA 
SECARA LANGSUNG 

Siswa belajar kosakata secara tidak 
langsung ketika mereka mendengar 
dan melihat kata‐kata digunakan 
dalam konteks yang berbeda – 
misalnya, melalui percakapan dengan 
orang dewasa, mendengarkan cerita, 
dan banyak membaca secara 
mandiri. 

Pengajaran Kosakata yang spesifik 
Pengajaran Pembelajaran Kosakata 
Siswa belajar kosakata secara 
langsung ketika guru mengajarkan 
secara eksplisit setiap kata dan 
bagaimana mempelajari kosakata 
baru secara mandiri. Pengajaran 
kosakata secara langsung membantu 
pemahaman dalam membaca. 
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Pembelajaran Kosakata secara Tidak 
Langsung 

  Anak‐anak belajar makna kata‐kata umumnya melalui: 
– Keterlibatan mereka dalam percakapan sehari‐hari. 
– Mendengarkan orang dewasa membaca. 
– Mendiskusikan kata‐kata. 
– Membaca ektensif berbagai jenis buku  secara mandiri. 

Pengembangan Kosakata 

• Membutuhkan lebih dari sekedar membuat daftar kata dan 
menuliskan definisinya; para siswa mungkin mengetahui 
banyak kata tetapi belum tentu mengetahui maknanya. 

• Kebanyakan kosakata dipelajari siswa secara tidak langsung; 
namun sebagian kosakata harus diajarkan secara langsung. 

• Pengajaran secara eksplisit membantu siswa memahami kosa 
kata area konten yang merupakan representasi konsep‐konsep 
yang kompleks  yang tidak digunakan dalam bahasa sehari‐hari 

• Pengajaran kosakata secara eksplisit mendukung pemahaman. 

 
Pengajaran kosakata secara eksplisit “dapat menambah 
pengetahuan siswa tentang makna kata” yang dapat   membantu 
mereka “untuk memahami apa yang mereka dengar atau baca" 
serta "membantu mereka menggunakan kata‐kata tersebut 
dengan akurat dalam berbicara dan menulis."   
  National Institute for Literacy, 2001, hal. 36 
 
Banyak hasil penelitian yang mendukung pernyataan bahwa 
pengetahuan kosakata berhubungan erat dengan pemahaman 
dalam membaca. (Osborn & Hiebert, 2004). 

Pengembangan Kosakata 

1. Pembelajaran Kosakata Secara Spesifik: Mempelajari kata & 
maknanya: Pengajaran kosakata secara Eksplisit. 

2. Strategi‐strategi dalam pembelajaran kata: Belajar 
Bagaimana Mempelajari Kata‐Kata 

3. Kesadaran Kata: Belajar tentang kata‐kata (makna ganda, 
idiom, dll.) 

Cara mengajarkan kata‐kata penting yang 
tidak diketahui maknanya  

• Kelas dengan penggunaan Bahasa yang  sangat baik (Dickinson, Cote, & 
Smith, 1993) 

• Membaca Nyaring untuk Siswa (Elley, 1989; Senechal, 1997) 
• Pengajaran Kosakata Secara Eksplisit 

(Baker, Kame’enui, & Simmons, 1998; Baumann, Kame’enui, & Ash, 2003; 
Beck & McKeown, 1991; Beck, McKeown, & Kucan, 2002; Biemiller, 2004; 
Marzano, 2004; Paribakht & Wesche, 1997) 

• Strategi‐strategi Belajar Kata 
   (Buikima & Graves, 1993; Edwards, Font, Baumann, & Boland, 2004; 

Graves, 2004; White, Sowell, & Yanagihara, 1989) 
• Membaca Mandiri yang Luas (Wide Independent Reading)  
   (Anderson & Nagy, 1992; Cunningham & Stanovich, 1998; Nagy, 

Anderson, & Herman, 1987; Sternberg, 1987) 
 

17  18 

Kedalaman Pengetahuan Kata 
 

Kosakata  
 

Yang 
tidak 

diketahui 

Yang 
pernah 

didengar 
atau dilihat 

Mengetahui satu 
informasi & dapat 
mengaitkannya 

dengan 
pengalaman, dsb. 

Mengetahui dengan 
baik, dapat 

menjelaskannya, & 
menggunakannya 

 
Instruksi Eksplisit 

 
Kesadaran 

Fonologi (bunyi) 

 
Kosakata 
Reseptif 
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7 Prinsip dalam Pengajaran Kosakata 
1. Mengajarkan kosakata secara langsung dan tidak langsung 
2. Mengembangkan Latar Belakang Pengalaman 
3. Mengaitkan kosakata dengan pengetahuan sebelumnya 
4. Membangun relasi antar kata 
5. Mengembangkan kedalaman makna 

*Metode yang paling sering ialah penggunaan kamus;  Namun, cara ini 
memberikan hanya sedikit pemahaman tentang kata. 

*Memahami kata secara utuh berarti memahami bagaimana kata 
berubah makna dalam konteks yang berbeda dan dapat menentukan 
makna kata yang tepat dalam konteks yang ada. 

6. Menyajikan beberapa Eksposur kosakata dalam situasi yang berbeda 
7. Mengajarkan kepada siswa bagaimana cara belajar kosakata baru 
          (Gunning, 2011) 

Ajarkan kata‐kata penting yang tidak 
diketahui maknanya 

  Hal – hal yang penting dalam pengajaran kosakata yang 
baik : 
– Paparan berkali‐kali, butuh pemaparan hingga 14 kali bagi 

para siswa belajar satu kata (Biemiller, 1999). 
– Informasi dalam bentuk definisi (ramah siswa) dan 

informasi yang kontekstual. 
– Jumlah waktu pengajaran yang  memadai untuk 

memastikan pemahaman kata‐kata. 
– Keterlibatan yang aktif dalam pengajaran. 

20 

Pengajaran Kosakata Secara Eksplisit: 
Guru perlu: 
–Memilih kosakata yang akan sangat berguna bagi siswa 

untuk mereka dengar, katakan, baca, dan tulis dalam lintas 
ilmu dan kelas. 

–Memilih kosakata penting dalam bacaan atau unit. 
–Menentukan bagaimana makna kata‐kata akan diajarkan 
–Mengembangkan contoh‐contoh untuk memberi ilustrasi 

kata tertentu 
–Pilih Kata‐Kata Tier 2 Words (Beck, Mckeown, & Kucan, 

2003) 
• 3‐5 kata untuk kelas 1‐2 
• 5‐7 kata untuk kelas 3‐5 

21 

Tingkat 1 (Tier 1) 
 
Kata‐kata dasar 

Tingkat 2 (Tier 2)  
Kata‐kata 
berfrekuensi 
tinggi di seluruh 
topik 

(Tingkat 3 (Tier 3) 
Kata‐kata spesifik, 
berfrekuensi rendah 

22 

Kosakata Tingkat 2 

Video: Bagaimana memilih Tier 2 Words (Kosakata tingkat 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=q‐K9dSH_jhQ 

Pertimbangkan Manfaatnya, apakah para siswa akan menggunakan kata 
tersebut dalam mata pelajaran lain dan sesuai dengan pelajaran di 
kelas? 

Pengajaran Kosakata Secara Eksplisit 
Bagian 1  

1. Memilih kata‐kata: dalam kelompok kecil, pilih teks utama 
dan lakukan langkah‐ langkah berikut: 

a. Satu orang, terpilih sebagai guru membacakan cerita ke 
grup 

b. Setiap “siswa" menuliskan 5 kata (Tier 2). 
c. Setelah membaca, silahkan berbagi kata‐kata anda 

dengan teman dan buatlah daftar semua kata 
2. Gunakan Fotokopi 1, Bagian 1 untuk mengevaluasi pemilihan 

kata‐kata. Anda mungkin ingin memilih kata‐kata lain dari 
daftar kata. 

23 

Pengajaran Kosakata secara Eksplisit 
Bagian 2 

• Review Fotokopi 2: Contoh Pelajaran 
• Kegiatan: Fotokopi 3: Rencana Pembelajaran 

Pilih salah satu kata dari Kata‐Kata Tingkat 2, dan lakukan 
langkah‐langkah berikut 

     1. Perkenalkan kata tertentu 
     2. Sajikan penjelasan ramah siswa 
     3. Soroti/beri tanda kata ketika anda membaca 
     4. Periksa pemahaman siswa. 
https://www.youtube.com/watch?v=OW4eduynQ1E 
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Penggunaan Kamus: Peringatan 
Penggunaan kamus umumnya mencakup: 
1. Mencari kata dalam kamus. 
2. Memilih definisi yang tepat dari beberapa alternative yang 

ada. 
3. Membahas kata tersebut dan definisinya 

Asumsikan bahwa siswa memilih definisi yang benar; tetapi 
terbatas dalam kesempatan berinteraksi dan berlatih 
dengan penggunaan kata dan maknanya 

4. Jika menggunakan kamus, mintalah kepada siswa menulis 
ulang definisi kamus dengan menggunakan kata‐kata 
mereka sendiri 

 
 

         

Ajarkan makna kata-kata penting yang tidak diketahui 

 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=DC0HNtvxuRg    
 

Apakah guru dalam video ini: 
1. Mengajarkan siswa bagaimana mengucapkan 

kata‐kata yang sulit? 
2. Memperkenalkan kata‐kata tersebut? 
3. Memberikan penjelasan yang mudah dipahami 

siswa? 
4. Beri ilustrasi kata tersebut dengan beberapa 

contoh? Periksa pemahaman siswa? 
26 

Ringkasan 

• Ajarkan pengucapan kata-kata yang sulit dibaca. 
• Pertama, fokuskan pada akurasi kemudian kelancaran 
• Ajarkan makna kata-kata penting yang tidak diketahui 

sebelum/selama/setelah membaca 
• Ajarkan atau aktifkan pengetahuan dasar yang 

diperlukan. 
• Berlatih menggunakan kata di lintas mata pelajaran dan 

kelas berbeda. 
• Gunakan lebih dari satu kegiatan. 
• Dorong siswa untuk menggunakan kata-kata baru 

(berbicara dan menulis) 
 
 27 

Pengembangan Kosakata 

1. Pengajaran kata spesifik: Mempelajari kata‐kata dan 
maknanya: Peta Konsep (Graphic Organizers) 

2. Strategi‐strategi mempelajari kata: Belajar bagaimana 
mempelajari kata.  
• Menggunakan konteks 
• Menganalisis kata 

3. Kesadaran terhadap kata: Belajar tentang kata‐kata (makna 
ganda, idiom, dll) 

 
Peta Konsep 

 
 

Model Frayer 
Peta Semantik 
Web Sinonim 

 

Fotokopi 4: Graphic Organizers 
Video: Model Frayer 
https://www.youtube.com/watch?v=ZlW4zGsmfBQ 
 

Petunjuk konteks: Menggunakan informasi dari bacaan dan 
pengetahuan sebelumnya untuk mengidentifikasi kata dan 
maknanya artinya. Beberapa strategi mencakup: 
• Lingkari kata atau frase yang tidak dipahami 
• Garis bawahi frase kunci dan ide‐ide dalam kalimat. 
• Pikirkan tentang gagasan utama paragraf dan bacaan. 
• Ucapkan kalimat dalam kata‐kata anda sendiri. 
• Menebak makna kata yang baru. Gunakan apa yang anda 

garisbawahi untuk memutuskan apakah kata tersebut benar. 



41

UNIT 10

10.

21/10/2016 

6 

         Strategi Belajar Kata:    
Meningkatkan Pengetahuan Kata dan Maknanya 

Analisis Morfem 

Video: Analisa bagian‐bagian kalimat  untuk meningkatkan 
pemahaman makna kata. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6mN70TsRJ7M 
 
Afiks dapat mengubah makna kata. 
 
  
 
 

mem + buka = membuka (open)  di + buka = dibuka (opened) 

meng + ambil = mengambil (take)  di + ambil = diambil (taken) 

• Siswa dapat diajarkan makna bagian‐bagian kata untuk 
memahami makna kata, seperti: 
− teach: memberikan instruksi atau pengetahuan 
− er: menunjukkan orang 
− teacher: orang yang mengajar 

• Aktifitas lain 
− Jelajahi sejarah kata 
− Kognate: kata‐kata yang kelihatan mirip dan memiliki arti 

yang sama (metacognition/metakognitif) 
− Gunakan Thesaurus 

Strategi Pengembangan Kosakata yang Efektif 

Kapan menggunakan strategi 
berikut: 

Sebelum  Selama  Setelah 

1. Pemetaan Definisi Konsep  X  X  X 
2. Model Frayer  X  X  X 
3. Prediksi Pra‐Membaca  X  X 
4. Analisis Fitur Semantik  X  X  X 
5. Pemetaan Semantik  X  X  X 
6. Web Sinonim  X  X 
7. Penanda Halaman Buku  X  X  X 
8. Sortir Kata  X  X  X 

Penilaian Pengetahuan Kosakata 

  Hanya sedikit sekali penilaian yang memadai yang dapat 
digunakan untuk menilai kosakata. Para guru dapat 
menggunakan  penilaian informal seperti: 
–Menulis. 
–Penggunaan afiks dalam bahasa lisan. 
–Kedalaman pengetahuan tentang kata. 

Rangkuman 

Lihat kembali Tabel K‐W‐L dan lengkapi bagian L. 
 
Apa yang telah saya pelajari tentang kosakata 
 

 
 

 

K  W  L 
 
 
 
 

Ringkasan: Kosakata 

• Ajarkan secara eksplisit: 
–Kata‐kata dan maknanya 
– Strategi belajar kata 
–Kesadaran kata: Beberapa makna kata & fitur kata 

• Diskusikan kata‐kata tersebut dalam lintas kurikulum dan 
dalam konteks yang berbeda. 

• Tujuan dari instruksi/pengajaran adalah membangun 
kedalaman pengetahuan tentang kata dan mengajarkan para 
siswa strategi‐strategi belajar kata secara mandiri. 
– Baker, Simmons, & Kameenui, 2001 

 



42

UNIT 10

10.



MENGGABUNGKAN SEMUANYA: 
MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN 

MEMBACA PEMAHAMAN 
ANAK-ANAK



2

UNIT 11

11.

TUJUAN PEMBELAJARAN 11.3
GAMBARAN UMUM 11.3
BAHAN-BAHAN YANG DIBUTUHKAN 11.4
SEKILAS–ILUSTRASI PERKULIAHAN 11.5
ILUSTRASI PERKULIAHAN 11.6
PENGANTAR: APA ITU PEMAHAMAN MEMBACA DAN MENGAPA PEMAHAMAN 
MEMBACA (25 MENIT)

11.6

TEORI-TEORI MEMBACA PEMAHAMAN (20 MENIT) 11.7
MENYESUAIKAN TEKS DENGAN KEMAMPUAN PEMBACA (20 MENIT) 11.8
STRATEGI PENGAJARAN MEMBACA PEMAHAMAN (65 MENIT) 11.9
STRUKTUR TEKS NARATIF DAN EKSPOSITORI DAN STRATEGI PENGAJARANNYA 11.10
STRATEGI YANG HARUS DIKETAHUI DAN DIGUNAKAN SISWA UNTUK MENGECEK 
PEMAHAMAN SECARA MANDIRI

11.12

STRATEGI PENILAIAN PEMAHAMAN MEMBACA  (10 MENIT) 11.13
REFLEKSI   (10 MENIT) 11.13
PEKERJAAN RUMAH (PR) 11.14
FOTOKOPI-FOTOKOPI YANG DIBUTUHKAN UNTUK PERKULIAHAN 11.15
RINGKASAN PENELITIAN 11.24
APA ITU PEMAHAMAN MEMBACA? 11.24
MENGAPA PEMAHAMAN MEMBACA PENTING? 11.25
KETERAMPILAN-KETERAMPILAN MEMBACA YANG MENDUKUNG PEMAHAMAN 11.26
MENCOCOKKAN/MENJODOHKAN SISWA DENGAN TEKS 11.27
STRATEGI-STRATEGI MENGAJARKAN PEMAHAMAN YANG BERBASIS PENELITIAN 11.29
PENILAIAN PEMAHAMAN MEMBACA 11.34
RINGKASAN 11.34
BIBLIOGRAFI 11.35
VIDEOGRAFI BERANOTASI 11.36
GLOSARIUM 11.36

DAFTAR ISI



3

UNIT 11

11.

UNIT 11
MENGGABUNGKAN SEMUANYA: MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN 
MEMBACA PEMAHAMAN ANAK-ANAK

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada akhir dari unit ini, mahasiswa akan mampu 
untuk: 
1. Menjelaskan apa itu membaca pemahaman dan 

menjelaskan kunci penting dari berbagai teori 
membaca pemahaman.

2. Menjelaskan strategi pengajaran membaca 
pemahaman.

3. Mendeskripsikan struktur teks naratif dan 
ekspositori dan strategi pengajarannya.

4. Mendeskripsikan strategi yang harus diketahui 
dan digunakan siswa untuk mengecek 
pemahaman mereka secara mandiri.

5. Mengidentifikasi berbagai strategi penilaian 
membaca pemahaman. 

GAMBARAN UMUM

Pemahaman adalah mengonstruksi arti; itulah 
tujuan dari membaca. Jika seorang siswa membaca 
kata-kata, tetapi tidak mengerti, siswa tersebut 
tidaklah sedang membaca (NRP, 2004).   Untuk 
mengonstruksi arti, si pembaca harus dapat 
menghubungkan apa yang sedang dibaca dengan 
apa yang telah diketahui mengenai topik bacaan 
(Sweet & Snow, 2003).  Untuk memahami, siswa 
membutuhkan keterampilan-keterampilan dasar 
untuk dapat membaca dengan lancar, untuk 
menggunakan strategi-strategi, dan terlibat 
dalam prosesnya.  Siswa harus dapat memahami 
apa yang mereka dengar dan yang mereka baca.  
Pemahaman melibatkan banyak proses dan 
jenis pengetahuan, termasuk (a) pengetahuan 
sebelumnya (prior knowledge) mengenai konten 
bacaan, (b) mengetahui bagaimana teks tersebut 
diorganisir, dan (c) mengetahui sewaktu teks 
tersebut dapat dimengerti dan sewaktu tidak 
dimengerti, dan (d) menggunakan strategi-strategi 
sewaktu tidak dapat memahami teks. Sebagai 
tambahan, siswa harus mampu menggunakan 
keterampilan-keterampilan berpikir tingkat tinggi: 
aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi.

Seorang anak pada awalnya menggunakan 
pemahaman mendengar/menyimak. Anda 
membaca tentang pemahaman menyimak dalam 
Perkuliahan 2: Bahasa Lisan dan Pemahaman 
Menyimak. Melalui kegiatan-kegiatan berbicara 
dan menyimak, siswa dapat belajar mengenai 
bahasa buku dan jenis-jenis struktur teks 
(misalnya, naratif dan ekspositori). Pemahaman 
menyimak/bahasa adalah suatu keterampilan 
literasi dasar yang akan digunakan nantinya 
sepanjang bersekolah dan sepanjang kehidupan. 
Sebagaimana siswa berlanjut ke tingkatan kelas 
yang lebih tinggi di sekolah, konten/isi dari apa 
yang dibaca menjadi lebih kompleks. Pemahaman 
menyimak merupakan bagian penting baik 
untuk belajar membaca dan juga membaca untuk 
belajar (Hoover & Gough, 1990). Mengajarkan 
keterampilan-keterampilan dan strategi-strategi 
yang diperlukan seharusnya menjadi bagian dari 
pengajaran di kelas (Kim & Phillips, 2014).

Pembaca yang baik adalah pembaca yang memiliki 
tujuan membaca dan yang aktif. Mereka tahu 
mengapa mereka membaca; mereka memiliki 
tujuan. Mereka juga berpikir dan aktif terlibat saat 
membaca. Pemahaman merupakan suatu proses 
yang kompleks; pembaca yang baik menggunakan 
pengetahuan mereka tentang dunia, pengetahuan 
kosakata, struktur bahasa ibu, dan strategi-strategi 
membaca. Pembaca yang baik memahami teks, 
mengetahui kapan mereka mengalami masalah 
dalam memahami, dan tahu apa yang harus 
dilakukan untuk kembali lagi memahami apa yang 
dibaca (Armbruster et al., 2001). Pembaca yang 
baik menggunakan strategi-strategi pemahaman, 
mereka mengetahui kapan dan bagaimana 
menggunakan strategi-strategi, dan dapat 
menggunakannya secara mandiri. Mereka mengerti 
bahwa kecepatan dan keakuratan dalam membaca 
kata bukanlah tujuan membaca; memikirkan 
dan memahami ide-ide dalam teks bacaanlah 
yang merupakan tujuannya (Pressley, Gaskins, & 
Fingeret, 2006). Pertanyaan-pertanyaan pentingnya 
adalah:
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•	 Apa itu pemahaman membaca dan 
keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, 
serta pengetahuan apa yang berkontribusi 
terhadap pemahaman?

•	 Apa yang dapat dibuat oleh guru untuk 
menolong siswa mengembangkan 
keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, 
dan pengetahuan yang mendulung pemahaman 
membaca?

BAHAN-BAHAN YANG DIBUTUHKAN

SLIDE-SLIDE POWER POINT: 
Mengembangkan Pemahaman Membaca Anak

Video: Catatan: banyak vodeo yang ada panjangnya 
5 menit atau lebih, Anda mungkin perlu untuk 
melihatnya dan mengidentifikasi bagian-bagian 
mana yang akan digunakan sebagai bagian dari sesi 
pelajaran di kelas.

•	 SLIDE 3: Contoh dari suatu pelajaran 
membaca yang diarahkan https://www.
youtube.com/watch?v=dCV49uVj2uw 
(gunakan bagian dari menit 5 - 7:20 minutes) 
Example of a guided reading lesson. 

•	 SLIDE 16: https://www.youtube.com/
watch?v=FTk69QmmYB0&feature=youtu.be

	 Video Opsional: Siswa meringkas sebuah cerita 
yang didengar

•	 SLIDE17: https://www.youtube.com/
watch?v=FTk69QmmYB0&feature=youtu.be 
Video Opsional: Siswa meringkas sebuah cerita 
yang didengar

•	 SLIDE 18: Membaca Terbimbing (Guided 
Reading)

	 Membaca Bersama (Shared Reading) 
-  https://www.youtube.com/watch?v=ypQ_
lr1BVPQ&feature=youtu.be

•	 SLIDE 21: https://www.youtube.com/
watch?v=gleNo8dqHb8  Meskipun video ini 
dalam bahasa Inggris; video ini memberikan 
suatu contoh penggunaan pengajaran eksplisit 
dan berpikir nyaring (think aloud) untuk 
mengajarkan strategi-strategi pemahaman.

Video-video tambahan yang mendukung modul ini 
dapat ditemukan dalam Videografi Beranotasi

FOTOKOPI-FOTOKOPI 

•	 FOTOKOPI 1: Teori-Teori Membaca
•	 FOTOKOPI 2: Tahan-Tahap Perkembangan 

Membaca dan Karakteristik-Karakteristik Teks
•	 FOTOKOPI 3: Tingkat-Tingkat Dukungan
•	 FOTOKOPI 4: Pengajaran Eksplisit, 

Menemukan Ide Utama
•	 FOTOKOPI 5: Ograniser Grafis Peta Cerita
•	 FOTOKOPI 6: Struktur Teks Ekspositori
•	 FOTOKOPI 7: Taksonomi Bloom
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SEKILAS – ILUSTRASI PERKULIAHAN 
Pengantar: Definisi 
Membaca Pemahaman 
dan Mengapa Membaca 
Pemahaman Penting

 

Mahasiswa calon guru menganalisa sebuah video untuk mengidentifilasi 
keterampilan-keterampilan, strategi-strategi dan pengetahuan apa yang siswa 
perlukan untuk dapat mengerti bacaan.
Perkuliahan singkat/mini mengenai definisi, dan pentingnya membaca 
pemahaman, serta apa yang dibuat oleh pembaca yang baik untuk memahami.

Teori-Teori Pemahaman 
Membaca

Teori-Teori Membaca Pemahaman 
Perkuliahan singkat/mini mengenai dua teori pemahaman membaca: 
RAND: Model dari proses membaca
Membaca Terampil: keterampilan-keterampilan apa yang diperlukan untuk 
dapat memahami
Pemahaman: Siswa menggunakan Fotokopi 10 untuk mereview teori-teori 
tersebut
Perkuliahan singkat/mini mengenai dua teori membaca pemahaman: Aplikasi: 
Siswa menggunakan Fotokopi 2 untuk mengidentifikasi perbedaan-perbadaan 
dalam kekompleksan/kerumitan teks pada tingkatan-tingkatan kelas yang ada

Menyesuaikan Teks 
dengan Kemampuan 
Pembaca

Perkuliahan singkat/mini mengenai bagaimana mencocokkan teks dengan 
kemampuan membaca siswa
Aplikasi: Menggunakan teks sekolah dasar (primary) untuk mengevaluasi 
kompleksitas/kerumitan teks

Strategi Pengajaran 
Pemahaman Membaca

Strategi Pengajaran Membaca Pemahaman 
Perkuliahan singkat tentang jenis-jenis pengajaran membaca pemahaman dan 
teknik-teknik pengajaran yang dapat digunakan sebelum, selagi, dan setelah 
membaca.  Juga, strategi-strategi yang dibutuhkan mahasiswa untuk belajar 
bagaimana mengajarkan strategi-strategi tersebut dibahas
Aplikasi: Mahasiswa kerja dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu 
pelajaran singkat/mini menggunakan pengajaran eksplisit untuk mengajarkan 
suatu strategi membaca pemahaman

Struktur Teks Naratif dan 
Ekspositori dan Strategi 
Pengajarannya

Perkuliahan singkat/mini struktur teks naratif dan ekspositori
Aplikasi: Mahasiswa calon guru menyelesaikan kegiatan-kegiatan untuk 
mengidentifikasi kedua jenis struktur teks tersebut, menggunakan suatu peta 
cerita naratif, dan mengidentifikasi jenis-jenis teks ekspositori 
Video-video opsional tersedia; yang berisi aktifitas-aktifitas dan contoh-contoh

Perkuliahan singkat/mini mengenai grafik organiser 
Aplikasi: pekerjaan rumah (PR) opsional untuk mengeksplorasi grafik organiser 
dan memberikan contoh-contoh

Perkuliahan singkat/mini mengenai menulis pertanyaan-pertanyaan 
menggunakan Taksonomi Bloom
Aplikas: Siswa berlatih menciptakan tingkat-tingkat pertanyaan menggunakan 
Taksonomi Bloom.

Strategi Penilaian 
Pemahaman Membaca

Mahasiswa belajar mengenai komponen-komponen Inventori Membaca 
Individu (Individual Reading Inventories (IRI)) yang digunakan untuk menilai 
membaca pemahaman. 
Mahasiswa juga belajar mengenai penilaian informal untuk membaca 
pemahaman.
Aplikasi: Siswa kerja dalam kelompok menyelesaikan kegiatan-kegiatan terkait 
asesmen informal.

Refleksi
Mahasiswa calon guru menyelesaikan suatu organiser grafik yang meringkas apa 
yang telah didiskusikan.
Pentingnya membaca pemahaman diringkas.

Pekerjaan Rumah (PR) Tiga pilihan tugas Pekerjaan rumah
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ILUSTRASI PERKULIAHAN

PENGANTAR: APA ITU PEMAHAMAN 
MEMBACA DAN MENGAPA PEMAHAMAN 
MEMBACA (25 MENIT)

Selamat Datang, Calon Guru! Pemahaman 
mensyaratkan kemampuan untuk menggunakan 
keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, 
dan konsep-konsep yang telah dibahas pada 
perkuliahan-Perkuliahan sebelumnya. Minggu 
ini, mahasiswa akan mengeksplorasi pemahaman 
membaca, pentingnya pemahaman membaca, 
bagaimana mengajarkannya, dan bagaimana 
mengases/menilainya.

SLIDE 2: Tujuan Pembelajaran
Slide ini mempresentasikan tujuan pembelajaran

Kegiatan 1: Analisis video dan diskusi 
(10 menit)

SLIDE 3: Untuk memperkenalkan membaca 
pemahaman dan pentingnya membaca 
pemahaman. Dalam video ini, siswa terlibat dalam 
membaca termimbing.

Kegiatan Pra-Menonton: Mahasiswa calon 
guru menonton video dan mengidentifikasi 
keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, 
dan pengetahuan apa yang siswa butuhkan agar 
mampu untuk membaca dan mengerti apa yang 
mereka baca.

Menonton: https://www.youtube.com/
watch?v=dCV49uVj2uw

CATATAN: nonton sesi video dari menit 5:00 – 7:20

Diskusi setelah menonton 
Minta mahasiswa membagikan respon mereka 
terhadap pertanyaan.

Kegiatan 2: Perkuliahan singkat/mini tentang 
mengapa membaca pemahaman itu penting 
10 menit 

Kegiatan Curah Pendapat (Brainstorming): 
1. Mahasiswa membagikan pengalaman membaca 

mereka dan berdiskusi: Apa yang mudah untuk 
dibaca? Apa yang sulit?

2. Mahasiswa lalu menjelaskan strategi-strategi 
yang mereka gunakan untuk memahami 
informasi bidang studi/subjek.

SLIDE 4: Pemahaman ialah membuat arti dari apa 
yang sedang dibaca melalui mengintegrasikan 
pengetahuan sebelumnya (prior knowledge) dan 
informasi baru. Penting bagi para guru untuk 
menolong siswa membangun proses-proses 
berpikir mereka (keterampilan-keterampilan dan 
strategi-strategi) sehingga siswa dapat memahami 
apa yang didengar dan dibaca.

SLIDE 5: Pemahaman menyimak merupakan 
suatu keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk 
mengerti informasi. Siswa harus dapat mendengar 
dan mengerti arahan, pertanyaan, dan informasi 
yang diberikan oleh guru. Juga, seorang siswa 
harus bukan saja mempu untuk membaca sebuah 
teks, tetapi juga mengerti apa yang sedang dibaca. 
Siswa perlu untuk mengetahui bahwa tujuan dari 
membaca ialah mengerti informasi yang didengar 
dan dibaca.

SLIDE 6: Para siswa perlu mengerti bahwa tujuannya 
ialah pemahaman.  Beberapa mungkin berpikir 
bahwa tujuannya ialah menulis sebuah ringkasan, 
menyelesaikan sebuah grafik organiser, dsb.  Ada 
strategi-strategi yang dapat digunakan untuk 
membantu mengeri informasi.  Siswa harus secara 
aktif terlibat dalam proses mengonstruksi arti, 
berinteraksi dengan teks.  Hal ini membutuhkan 
kemampuan untuk menggunakan pengetahuan 
sebelumnya (prior knowledge), mengerti bacaan, 
dan untuk menghubungkan apa yang diketahui 
dengan informasi baru.

Kegiatan 3: Ceramah/perkuliahan singkat 
mengenai Apa yang Dilakukan Pembaca yang 
Baik untuk Memahami Bacaan (5 Menit) 

SLIDE 7: Anak-anak awalnya belajar keterampilan-
keterampilan pemahaman melalui mendengar/
menyimak. Mereka mampu untuk mengerti dan 
menggunakan informasi. Di sekolah, keterampilan-
keterampilan menyimak diperlukan untuk banyak 
kegiatan; mengikuti arahan, mendengarkan 
sebuah cerita dan memberikan pertanyaan, 
meringkas, dsb. Pemahaman merupakan suatu 
proses yang kompleks. Pada tingkatan yang 
paling dasar, siswa harus dapat secara tepat 
membaca kata-kata dan kalimat-kalimat, dan 
mengidentifikasi apa yang telah diketahui. Siswa 
perlu terlibat dan termotivasi untuk mempelajari 
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apa yang dipresentasikan. Sebuah kegiatan dalam 
perkuliahan 1 menampilkan karakteristik pembaca 
yang baik.

SLIDE 8: Pembaca yang baik menghubungkan apa 
yang mereka ketahui dengan ide-ide dalam teks.  
Mereka memonitor perkembangan mereka dan 
mampu menggunakan strategi-strategi sewaktu 
mereka tidak mengerti bacaan.  Strategi-strategi 
tersebut termasuk menciptakan gambaran-
gambaran visual, meringkas apa yang telah dibaca, 
berpikir mengenai apa yang di penulis sedang coba 
untuk sampaikan dan membangun sebuah skema.  
Skema ialah suatu representasi mental dari apa 
yang sedang dipelajari, menghubungkan informasi 
dengan apa yang telah disimpan di dalam otak.  
Sebagai bagian dari proses, membaca dapat 
saja lambat sebagaimana siswa berusaha untuk 
mengerti isi bacaan.

SLIDE 9: Sewaktu pertama kali belajar membaca, 
siswa akan fokus pada apa yang ada di dalam 
teks.  Sewaktu mereka menjadi pembaca yang 
lancar, siswa akan mampu untuk menganalisa, 
mengevaluasi, dan berpikir mengenai cara lain 
untuk menginterpretasi informasi.

TEORI-TEORI MEMBACA PEMAHAMAN 
(20 MENIT) 

Dalam bagian ini, mahasiswa mengeksplor 
berbagai teori membaca pemahaman. Teori yang 
pertama membantu menjelaskan faktor-faktor 
yang memiliki dampak terhadap pemahaman. 
Teori yang kedua menampilkan semua 
keterampilan yang berkerja bersama-sama untuk 
mendukung pemahaman.

Kegiatan 1: Ceramah/Perkuliahan Singkat dan 
Diskusi/Pemahaman 20 menit 

SLIDE 10: Untuk memahami, pembaca harus 
terlibat dalam proses dan mengonstruksi arti.

SLIDE 11: Model RAND:  Model ini memberikan 
suatu kerangka (framework) untuk menjelaskan 
interaksi antara pembaca, teks, dan kegiatan 
(membaca).  Gambar pada slide memberikan 
informasi mengenai faktor-faktor apa saja 
(pembaca, teks, dan kegiatan) yang mempengaruhi 
membaca pemahaman.  Berikut ini memberikan 
informasi tambahan:  

1. Pembaca memahami apa yang sedang dibaca 
berdasarkan (a) kemampuan, (b) pengetahuan 
dan pengalaman terkait dengan topik dan 
dunia, (c) keterampilan-keterampilan, dan (d) 
pengetahuan dan pengunaan strategi-strategi.

2. Tekslah yang harus dimengerti siswa.  Faktor-
faktor termasuk kompleksitas teks (misalnya, 
bahasa dasar atau bahasa lanjutan), dan 
karakteristik-karakteristik teks (misalnya, 
bentuk tulisan, grafis, tata letak (layout)).  
Struktur teks juga merupakan suatu faktor 
(misalnya, naratif atau ekspositori; cerita 
atau sebab/akibat).  Mengenali struktur teks 
dan menggunakan strategi-strategi yang 
berhubungan adalah penting.

3. Kegiatan meliputi tujuan dari membaca.  
Apakah teks yang sedang dibaca bertujuan 
untuk kesenangan atau apakah siswa membaca 
untuk belajar?

4. Kegiatan berlangsung dalam suatu konten 
sosial-budaya termasuk sekolah, komunitas, 
kawasan, dsb.  Sumber-sumber ekonomis, 
keanggotaan kelas, etnisitas, lingkungan 
sekitar/ketetanggaan, budaya sekolah, dan 
bahasa lisan (misal, dialek) merupakan faktor-
faktor penting dalam konsep diri siswa, jenis 
kegiatan literasi yang digunakan, dan jika siswa 
memiliki pengalaman keberhasilan dalam 
membaca juga penting.

Sweet dan Snow (2003) menyatakan bahwa penting 
bagi para siswa untuk mengetahui bahwa setiap 
kita membaca beberapa teks lebih baik daripada 
teks lainnya.  Pembaca, teks dan kegiatan bekerja 
bersama-sama; interaksi dan tingkat pemahaman 
bervariasi bardasarkan konteks dan tujuan 
membaca.
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SLIDE 12: Penting untuk diingat bahwa siswa 
belajar pada kecepatan yang berbeda dan dengan 
cara yang berbeda.

Slide ini memberikan suatu representasi visual 
dari semua keterampilan yang dibutuhkan untuk 
mendukung membaca pemahaman.  Semua 
keterampilan tersebut haruslah bekerja bersama 
agar siswa dapat membaca dengan lancar dan 
untuk memahami yang dibaca.  Seperti untaian 
yang terjalin menjadi sebuah tali, jika satu atau 
lebih dari satu untaian lemah, pemahaman 
membaca alan menjadi lemah.

SLIDE 13: Siswa berjalan melalui tahap-tahap 
perkembangan waktu mereka belajar membaca 
dan memahami.  Pembaca pemula berfokus 
pada apa yang “ada” dalam teks.  Ketika mereka 
sudah lebih mahir, pembaca mampu membuat 
kesimpulan, menganalisis, dan mengevaluasi apa 
yang sedang dibaca.

Pemahaman 
Untuk menolong para mahasiswa mengerti 
berbagai teori pemahaman membaca, gunakan 
model “Dua Tinggal Dua Mengembara” (“Two 
Stay Two Stray”) dengan langkah-langkah sebagai 
berikut:
a. Para mahasiswa dibagi dalam kelompok-

kelompok yang terdiri dari empat orang, tiap 
kelompok ditugaskan satu teori (Model Rand, 
atau Membaca Terampil, Tali Scarborough).

b. Dosen mendistribusikan Fotokopi 1: Teori-
Teori Membaca

c. Mahasiswa bekerja bersama untuk 
mempelajari model yang ditugaskan dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.  
Apa modelnya?  Apa konsep yang dijelaskan?  
Bagaimana model tersebut membantu seorang 
guru mengerti proses membaca dan membaca 
pemahaman?

d. Setelah selesai, dua anggota dari tiap kelompok 
meninggalkan kelompoknya dan tiap mereka 
mengunjungi satu kelompok lainnya, yang 
ditugaskan teori yang sama.  Keduanya tidak 
pergi ke kelompok yang sama.

e. Dua orang yang tetap berada pada kelompok 
yang sedang dikunjungi akan menjelaskan apa 
yang mereka pelajari kepada tamu mereka.

f. Tamu-tamu kemudian kembali ke kelompok 
mereka dan melaporkan temuan-temuan 
mereka dari kelompok yang lainnya.

g. Berikutnya, kelompok-kelompok yang 
memiliki teori yang sama bekerja bersama-
sama (gabung dua kelompok) dan diskusikan 
hasil dari pekerjaan mereka.

h. Tiap kelompok menulis sebuah laporan 
mengenai teori tersebut dan simpan dalam 
portofolio mereka.

MENYESUAIKAN TEKS DENGAN 
KEMAMPUAN PEMBACA (20 MENIT)

Kegiatan 1: Ceramah/perkuliahan singkat dan 
diskusi (20 menit)

SLIDE 14: Para peneliti menemukan bahwa 
tingkat pengetahuan kata siswa dan kompleksitas 
teks merupakan faktor-faktor penting dalam 
membaca pemahaman (Hiebert, 2005; Perfetti, 
2007). Memiliki teks pada tingkat kekompleksan 
yang berbeda dapat mendukung guru dalam 
menjodohkan/memasangkan teks dengan 
kemampuan membaca siswa.

- Anda mungkin perlu untuk menjelaskan kepada 
mahasiswa pentingnya menyediakan tingkatan 
teks yang tepat, terutama untuk membaca 
mandiri. Ada terdapat Teks Tingkatan Dasar 
yang dapat digunakan untuk menjodohkan 
kemampuan siswa dengan kerumitan/
kekompleksan teks. Penting bagi guru untuk 
mengases keterampilan-keterampilan membaca 
siswa untuk dapat mensejajarkan teks dengan 
tingkatan membaca siswa.
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- Anda mungkin perlu mengingatkan mahasiswa 
calon guru mengenai metode lima jari untuk 
menentukan tingkatan membaca siswa. Ini 
merupakan sebuah cara yang cepat untuk 
mengidentifikasi jika siswa dapat secara 
mandiri membaca teks. Siswa tersebut 
membaca suatu bagian dari bacaan dan tidak 
mengangkat jarinya dari tiap kata yang dia 
ketahui. Jika siswa tersebut mengangkat 5 jari 
atau lebih, teks tersebut terlalu sulit.

- Mahasiswa calon guru membutuhkan 
kesempatan untuk memikirkan dan 
mendiskusikan teori-teori.  Fotokopi 2: Tahapan 
Perkembangan Membaca dan Karakteristik 
Teks memberikan informasi untuk membantu 
menjodohkan teks dengan tingkatan membaca 
siswa.  Ini dapat digunakan sebagai tambahan 
untuk informasi dapal slide.

Aplikasi:
Mahasiswa bekerja dalam kelompok-kelompok dan 
memilih dua bacaan bertingkat dasar.  Pastikan 
kelompok-kelompok memiliki kisaran bacaan 
bertingkat untuk semua tingkatan dan kelas.
1. Minta kelompok untuk menggunakan 

informasi pada Fotokopi 2. Anda mungkin 
perlu mendiskusikan Fotokopi ini sebelum 
menugaskan kagiatan. Mahasiswa akan 
menggunakan ini dan dua bacaan tingkat dasar 
untuk menilai perbedaan dalam kerumitan teks 
pada semua tingkat dan kelas. Kedua bacaan 
tersebut seharsnya berada pada tingkatan 
kesulitan yang berbeda. 

2. Tiap kelompok mempersiapkan sebuah 
presentasi singkat mengenai temuan-temuan 
mereka.

STRATEGI PENGAJARAN MEMBACA 
PEMAHAMAN (65 MENIT)

Kegiatan 1: Ceramah/Perkuliahan singkat dan 
diskusi  (15 menit)

SLIDE 15: Guru lebih sering menilai pemahaman 
membaca siswa dan tidak mengajarkan siswa 
keterampilan-keterampilan dan strategi-strategi 
yang dibutuhkan untuk memahami. Waktu 
seharusnya digunakan mengajarkan keterampilan-
keterampilan dan strategi-strategi yang 
mendukung pemahaman.

SLIDE 16: Terdapat banyak strategi pengajaran yang 
berbasis penelitian yang seharusnya diajarkan 
untuk mendukung membaca pemahaman 
(COI, 2011). Penting bahwa guru memberikan 
pengajaran belajar strategi-strategi dan bagaimana 
menggunakannya.

Video Opsional: jika Anda ada waktu, Anda 
mungkin perlu menunjukkan bagian dari video in 
untuk menilai siswa 

Meringkas selagi mendengarkan/menyimak 
sebuah cerita - https://www.youtube.com/
watch?v=FTk69QmmYB0&feature=youtu.be

Anda mungkin juga perlu untuk memberikan 
pekerjaan rumah (PR) yang berkaitan dengan 
informasi ini. Siswa dapat bekerja dalam kelompok 
untuk mengumpulkan informasi tambahan 
mengenai satu strategi yang ditugaskan dan 
mempresentasikan suatu ringkasan singkat 
pada awal sesi kelas berikutnya. Catatan: dalam 
ringkasan penelitian, terdapat juga informasi 
mengenai strategi-strategi pengajaran lalinnya 
yang dapat digunakan sebelum/selagi/setelah 
membaca.

SLIDE 17: Sebagaimana para siswa berkembang 
dalam keterampilan-keterampilan membaca dan 
kemampuan mereka untuk memahami apa yang 
sedang dibaca, ada beberapa tingkatan dukungan 
yang guru dapat berikan. Fotokopi 3: Tingkatan 
Dukungan adalah salinan dari informasi tersebut. 
Setiap dari strategi pengajaran ini dapat digunakan 
pada semua tingkatan kelas.

Video opsional yang menampilkan jenis-jenis 
dukungan membaca; akan tetapi, ke dua jenis 
ini telah dibahas dalam sebuah perkuliahan 
sebelumnya:

Membaca terbimbing (Guided 
Reading) - https://www.youtube.com/
watch?v=dCV49uVj2uw&feature=youtu.be

Membaca Bersama (Shared Reading) - 
https://www.youtube.com/watch?v=ypQ_
lr1BVPQ&feature=youtu.be 
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SLIDE 18: Poin-poin berikut terdapat pada slide, 
informasi tambahan disediakan di bawah ini:

Pengajaran strategi pemahaman yang efektif ialah 
yang eksplisit dan langsung.
•	 Beritahu pembaca mengapa dan kapan mereka 

seharusnya menggunakan strategi-strategi, 
strategi apa yang digunakan, dan bagaimana 
mengaplikasikannya. Berikan contoh-contoh 
kapan menggunakannya (misalnya, sewaktu 
mereka tidak mengerti suatu bagian, baca 
ulang bagian itu).

•	 Ajarkan untuk menggunakannya secara 
fleksibel dan dalam kombinasi: beritahu siswa 
bahwa tidak semua strategi tepat untuk semua 
tugas membaca, dan ada waktu-waktu di mana 
mereka perlu untuk menggunakan lebih dari 
satu strategi sewaktu membaca.

•	 Urutan Pengajaran:  Penjelasan Langsung, 
Memodelkan, Latihan yang Diarahkan, & 
Aplikasi (digabungkan dengan tudas dan 
umpan balik (feedback))

•	 Tunjukkan vs. memberitahukan (tunjukkan 
pada siswa bagaimana menggunakan strategi, 
gunakan satu teks dan modelkan)

•	 Ingatkan siswa untuk menggunakan strategi-
strategi dan berikan penguatan sewaktu 
mereka menggunakan strategi-strategi; 
hingga siswa lancar dalam menggunakan 
strategi-strategi, Anda mungkin perlu untuk 
mengingatkan mereka kapan dan strategi apa 
yang digunakan.

SLIDE 19: Terdapat 6 langkah yang digunakan 
sewaktu secara eksplisit mengajarkan strategi-
strategi pemahaman. Pengajaran eksplisit juga 
dibahas dalam Perkuliahan 1.

SLIDE 20: Berpikir nyaring (think alouds) dapat 
digunakan sewaktu secara eksplisit mengajarkan 
strategi-strategi. Dalam berpikir nyaring, guru 
berbicara dan menjelaskan strategi apa saja yang 
digunakan untuk memahami bacaan. Guru 
memberitahukan siswa apa yang ia sedang pikirkan 
atau kerjakan. Beberapa strategi yang dapat 
diajarkan melalui berpikir nyaring dipresentasikan 
dalam slide ini. Berpikir nyaring membantu siswa 
belajar bagaimana memonitor apa yang mereka 
sedang pikirkan sewaktu membaca dan berpikir 
nyaring meningkatkan pemahaman.

Video: Walaupun video berikut ini dalam 
bahasa Inggris; video ini memberikan suatu 
contoh penggunaan pengajaran eksplisit dan 
berpikir nyering untuk mengajarkan strategi-
strategi pemahaman: https://www.youtube.com/
watch?v=gleNo8dqHb8

Contoh Pengajaran Eksplisit:
Fotokopi 4: Pengajaran Eksplisit, Mendapatkan 
Ide Pokok/Utama memberikan satu script 
untuk penggunaan pengajaran eksplisit untuk 
mengajarkan suatu strategi. Contoh ini dapat 
ditampilkan dalam kelas.

Sebagai suatu tugas pekerjaan rumah (PR), 
siswa memilih satu teks sekolah dasar. Satu 
paragraf, atau satu bagian dari bacaan dipilih dan 
informasinya digunakan untuk menulis ulang 
script-nya. Dalam periode kelas selanjutnya, siswa 
dapat bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 
untuk mempresentasikan script mereka. Walaupun 
strategi ini diajarkan sebagai suatu strategi 
menyimak, strategi ini juga dapat digunakan untuk 
membaca.

STRUKTUR TEKS NARATIF DAN 
EKSPOSITORI DAN STRATEGI 
PENGAJARANNYA 

Pemahaman terhadap karakteristik teks yang akan 
dibaca akan mendukung pemahaman membaca. 
Dengan mengetahui bagaimana teks disusun 
dan ditampilkan, si pembaca dapat menentukan 
strategi-strategi membaca yang mana yang akan 
digunakan. Bagian ini membahas struktur teks 
naratif dan ekspositori .

Kegiatan 2: Ceramah/Perkuliahan Singkat dan 
Aplikasi (20 menit)

SLIDE 21: Mengajarkan siswa untuk mengenal 
struktur teks dapat mendukung pembaca untuk 
mengerti pesan dan meringkas apa yang mereka 
baca. Terdapat strategi-strategi khusus yang dapat 
digunakan sesuai dengan jenis teks. Informasi 
tambahan dapat ditemukan dalam ringkasan 
penelitian.

SLIDE 22: Teks naratif menceritakan suatu 
cerita. Teks ekspositori menjelaskan fakta-
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fakta dan konsep-konsep; digunakan untuk 
menginformasikan, menjelaskan dan membujuk.

SLIDE 23: Jika siswa dapat mengenal struktur dan 
genre teks, mereka dapat menyesuikan strategi-
strategi membaca. Mereka dapat mengerti pesan si 
penulis dan meringkas apa yang telah dibahas.

SLIDE 24: Dalam teks naratif, terdapat elemen-
elemen dasar seperti setting, karakter, plot dan 
tema. Elemen-elemen ini disebut gramatika cerita.

SLIDE 25: Sebuah peta cerita ialah suatu organiser 
grafis naratif. Peta cerita membantu siswa 
mendidentifikasi dan merekam informasi 
mengenai elemen-elemen kunci dari teks naratif.

Fotokopi 5: Grafis Peta Cerita capat digunakan 
untuk mengajarkan elemen-elemen cerita naratif.

Gunakan peta cerita sekolah dasar untuk 
membahas dan memodelkan bagaimana organiser 
grafis, disebut sebagai peta cerita pada Fotokopi 5.

Aplikasi: 
•	 Siswa bekerja dalam kelompok untuk 

mengidentifikasi elemen-elemen cerita.
•	 Siswa akan membutuhkan sebuah teks naratif, 

dari materi sekolah dasar, dan Fotokopi 5. 
Kelompok akan menggunakan peta cerita SD.

•	 Tiap kelompok memajang peta cerita mereka 
di dinding. Siswa lalu dapat berkeliling dalam 
kelompok untuk melihat peta-peta cerita yang 
telah lengkap.

SLIDE 26: Ada terdapat 5 jenis struktur teks 
ekspositori: Sebab/Akibat, Masalah/Solusi, 
Membandingkan/Mengkontraskan, Deskripsi, 
dan Urutan. Fotokopi 6: Struktur Teks Ekspositori 
memberikan informasi yang lebih terperinci. 
Untuk kegiatan selanjutnya, direkomendasikan 
untuk memilih teks sebelum kelas di mulai.

Pemahaman:
Direkomendasikan bahwa suatu teks ekspositori 
singkat dibaca dan Fotokopi 6: Struktur-
Struktur Teks Ekspositori digunakan untuk 
mendemonstrasikan bagaimana menggunakan 
informasi ini. Siswa lalu berlatih. 

•	 Tiap kelompok akan membutuhkan 
sebuah bacaan ekspositori dan Fotokopi 6: 
Struktur Teks Ekspositori. Tiap kelompok 
mengidentifikasi jenis teks ekspositori dan 
mendaftarkan/menuliskan kata-kata kunci 
yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi 
jenis teks. 

•	 Pada kertas grafik, siswa
o Mendaftar/menuliskan judul cerita dan 

jenis teks ekspositori.
o Memberikan suatu deskripsi dan 

mengidentifikasi kata-kata penanda (signal 
words) dan petunjuk yang digunakan untuk 
mengidentifikasi jenis teks.

Grafik Organiser dan Pertanyaan-Pertanyaan 

Bagian ini mempresentasikan penggunaan 
organiser grafis dan pertanyaan sebagai strategi. 
Penting bagi siswa untuk mengerti bahwa 
tujuan dari penggunaan strategi ini ialah untuk 
meningkatkan pemahaman dan menolong dalam 
mengatasi kesulitan-kesulitan dalam memahami, 
dan mengkompensasi kurangnya pengetahuan 
atau pengetahuan yang tidak akurat (COI, 2011). 
Tujuan lain dari mengajarkan strategi-strategi ini 
adalah untuk membantu siswa belajar bagaimana 
menggunakan strategi-strategi tersebut secara 
efektif.

Kegiatan 3: Ceramah/Perkuliahan Singkat, 
Aplikasi, Diskusi 20 menit

SLIDE 27-28 Grafik organizer

SLIDE 27: Grafik organizer dapat memberikan 
pada siswa suatu representasi visual mengenai 
elemen-elemen dan informasi penting, 
meningkatkan pemahaman. grafik organizer 
dapat membantu siswa mengidentifikasi dan 
mengorganisir informasi, dan mengintegrasikan 
apa yang telah diketahui.

SLIDE 28: Ada banyak jenis grafik organizer yang 
dapat digunakan di dalam ruangan kelas. Anda 
mungkin perlu meminta siswa mendiskusikan 
grafik organizer yang telah mereka gunakan.

Jenis-jenis grafik organizer yang berbeda dapat 
ditugaskan bagi siswa untuk dikaji.  Tiap siswa, 
atau tiap kelompok menyelesaikan sebuah laporan 
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satu halaman mengenai organiser tersebut, 
termasuk contoh-contohnya (misalnya, diagram 
Venn, peta kata, peta semantik, membandingkan/
mengkontraskan, urutan, deskripsi, dsb.).

Kegiatan 4: Ceramah/perkuliahan singkat, 
diskusi, aplikasi (15 menit)

SLIDE 29-31: Membuat Pertanyaan-Pertanyaan

SLIDE 29: Sewaktu membuat pertanyaan-
pertanyaan untuk ditanyakan, guru seharusnya 
memastikan bahwa jawaban membutuhkan 
respon-respon pada tingkatan-tingkatan 
berpikir yang berbeda.  Taksonomi Bloom 
memberikan suatu cara berpikir pada tingkat-
tingkat kompleksitas sewaktu mengembangkan 
pertanyaan.  Pada tingkat dasar, siswa dapat 
menemukan jawaban di dalam teks.  Pertanyaan-
pertanyaan yang lain membutuhkan siswa untuk 
menganalisis, mengevaluasi dan mensistensis 
informasi.  Slide ini mempresentasikan dua tingkat 
pertanyaan dan jenis pertanyaan.

SLIDE 30: Taksonomi Bloom dapat memberikan 
panduan sewaktu mengembangkan pertanyaan. 
Guru seharusnya mengembangkan baik pertanyaan 
literal maupun pertanyaan inferensial. Untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan literal, jawaban 
dapat ditemukan di dalam bacaan. Sewaktu 
menjawab pertanyaan-pertanyaan inferensial, 
siswa menggunakan informasi dari teks dan 
pengetahuan sebelumnya (prior knowledge). 

SLIDE 31: Guru dapat meningkatkan 
keterampilan berpikir siswa dengan cara melontar 
pertanyaan pada semua tingkatan. Guru dapat 
memulai dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan literal, tetapi juga perlu memberikan 
pertanyaan-pertanyaan terbuka: Mengapa? 
Bagaimana? Apa yang Anda pikirkan?

Aplikasi: Menulis Pertanyaan-Pertanyaan
Gunakan Fotokopi 7: Taksonomi Bloom dan 
informasi pada Slide 33-35. Siswa akan juga 
membutuhkan sebuah bacaan dari teks sekolah 
dasar.
1. Siswa bekerja dalam kelompok untuk membuat 

pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan 
bacaan.

2. Tiap kelompok membuat satu pertanyaan pada 
tiap tingkat Taksonomi Bloom.

3. Kelompok-kelompok dipasangkan untuk 
presentasi dan memberikan umpan balik. Tiap 
kelompok perlu memberikan suatu ringkasan 
dari apa yang telah dibaca secara lisan atau 
yang ditulis, dan kemudian mempresentasikan 
pertanyaan-pertanyaan tertulis mereka.

STRATEGI YANG HARUS DIKETAHUI DAN 
DIGUNAKAN SISWA UNTUK MENGECEK 
PEMAHAMAN SECARA MANDIRI 

SLIDE 32-33 Metakognisi

SLIDE 32: Metakognisi ialah si pembaca 
memonitor pemahaman ketika membaca. Strategi-
strategi metakognisi digunakan untuk memahami 
kata sulit dalam teks yang sedang dibaca.

Pemahaman: Siswa dapat mendiskusikan 
pertanyaan-pertanyaan pada slide.

SLIDE 33: Pembaca yang baik mampu untuk 
memilih strategi-strategi yang dibutuhkan 
untuk dapat mengerti. Anda mungkin perlu 
mengingatkan siswa bahwa pembaca yang 
baik secara otomatis memonitor pemahaman 
mereka dan menggunakan strategi-strategi 
yang mendukung. Sewaktu pembaca yang baik 
memonitor pemahaman mereka dan menggunakan 
strategi-strategi untuk memahami, proses tersebut 
disebut metakognisi. Guru perlu memodelkan/
membahas dan mendemonstrasikan bagaimana 
menggunakan strategi-strategi, termasuk 
bagaimana berpikir sementara sedang membaca. 
Guru juga perlu menjelaskan bagaimana strategi 
tersebut mendukung pemahaman.

SLIDE 34: Ada beberapa strategi yang disarankan 
untuk digunakan guru ketika menolong siswa 
memahami apa yang dibaca. Slide ini memberikan 
suatu ringkatan dari strategi-strategi tersebut.

SLIDE 35: Slide ini menampilkan strategi 
pengajaran tambahan yang meningkatkan 
pemahaman siswa.
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Kegiatan 5: Ceramah/perkuliahan singkat 5 
menit

SLIDE 36: Menulis dan membaca dapat 
membangun pemahaman. Sewaktu menulis, 
siswa perlu menentukan apa yang penting dan 
meringkas apa yang telah dipelajari. Mereka juga 
perlu mempresentasikan informasi sehingga 
pembaca dapat mengerti apa yang diucapkan. 

SLIDE 37: Meminta siswa menyelesaikan 
kegiatan-kegiatan yang membutuhkan respon-
respon tertulis juga meningkatkan berpikir kritis. 
Siswa harus memutuskan apa yang penting dan 
bagaimana mengorganisir informasi. Ada banyak 
kegiatan menulis yang siswa dapat gunakan untuk 
merespon pada apa yang telah dibaca. Menulis 
akan dibahas di unit selanjutnya.

STRATEGI PENILAIAN PEMAHAMAN 
MEMBACA (10 MENIT)

Penilaian pemahaman membaca merupakan 
satu dari jenis yang paling sering digunakan dari 
tes membaca.  Biasanya  suatu Informal Reading 
Inventory (IRI) digunakan.  Siswa diminta untuk 
membaca satu bacaan dan menyelesaikan satu 
tugas.  Siswa dapat diminta untuk menulis jawaban 
dari pertanyaan yang ada, menceritakan ulang 
bacaan, atau meringkas bacaan.  Mungkin ada 
beberapa teks bacaan pada tingkatan membaca 
yang berbeda untuk juga membantu menentukan 
kemampuan membaca siswa secara keseluruhan.  
Ketika menilai pemahaman, praktek-praktek 
terbaik mengindikasikan bahwa informasi 
seharusnya dikumpulkan dari lebih dari satu jenis 
pengukuran (Paris, n.d.).

SLIDE 38: Slide ini berisi berbagai jenis 
penilaian informal yang digunakan untuk menilai 
pemahaman membaca.

SLIDE 39: Ada juga teknik-teknik yang biasanya 
digunakan untuk mengukur perkembangan 
pemahaman membaca siswa. 

Aplikasi: 

Siswa bekerja dalam kelompok. Tiap kelompok 
ditugaskan satu jenis penilaian informal. Minta 
kelompok menjawab pertanyaan-pertanyaan 
berikut: 
1. Apa jenis penilaiannya? Bagaimana penilaian 

tersebut dapat digunakan untuk menilai 
pemahaman membaca?

2. Dalam kegiatan-kegiatan apa saja siswa dapat 
dinilai?

3. Perilaku-perilaku apa saja yang menunjukkan 
pemahaman?

REFLEKSI 10 MENIT

SLIDE 40: Opsional: Mahasiswa bekerja dalam 
kelompok kecil untuk mengisi bagian yang 
kosong dari konsep peta yang dipresentasikan 
dalam slide. Kegiatan ini digunakan untuk 
mengecek penguasaan mahasiswa calon guru 
tentang informasi yang dipresentasikan dalam 
perkuliahan ini. Jika tidak cukup waktu untuk 
menyelesaikannya dalam kelompok kecil, satu 
organiser dapat diselesaikan oleh kelompok 
besar. Respon-respon siswa dapat digunakan 
untuk meringkas apa yang telah diajarkan, 
untuk mengklarifikasi pemahaman yang salah, 
dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk 
menyampaikan pertanyaan yang masih ada.

SLIDE 41: Guru pada kelas awal sekolah dasar 
dapat memulai membangun pondasi siswa untuk 
pemahaman membaca. Pemahaman membaca 
merupakan suatu proses yang kompleks yang 
dikembangkan seiring waktu. Siswa perlu 
diajarkan untuk mengerti teks dimulai dari kelas 
1. Guru seharusnya tidak menunggu sampai siswa 
menguasai keterampilan dasar membaca.

SLIDE 42: Jika pembaca dapat membaca kata-
kata, tetapi tidak dapat mengerti apa yang 
mereka baca, mereka sebenarnya tidak membaca. 
Pengajaran dalam membaca pemahaman dapat 
membantu siswa mengerti apa yang mereka 
baca, mengingat apa yang mereka baca, dan 
mengkomunikasikan dengan orang lain mengenai 
apa yang mereka baca. Pembaca pemula, juga 
pembaca tingkat lanjut, perlu mengerti bahwa 
tujuan utama dari membaca ialah pemahaman.
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PEKERJAAN RUMAH (PR)

Ada tiga opsi untuk pekerjaan rumah. Siswa diberi 
tugas kelompok. Tiap kelompok menyelesaikan 
satu dari kegiatan di bawah ini. 
1. Siswa dapat bekerja kelompok untuk 

mengumpulkan informasi tambahan 
mengenai suatu strategi yang ditugaskan dan 
mempresentasikan suatu ringkasan singkat 
pada awal dari sesi kelas yang akan datang.

2. Siswa dapat bekerja kelompok untuk mengkaji 
satu jenis grafic organizer yang ditugaskan dan 
memberikan selembar laporan terkait organiser 
tersebut, berikan contoh-contoh (misalnya, 
diagram Venn, peta kata, peta semantik, 
membandingkan/mengkontraskan, urutan, 
deskripsi, dsb.).

3. Siswa dapat ditugaskan untuk menggunakan 
Fotokopi 4: Pengajaran Eksplisit, mencari 
Ide Utama. Siswa menggunakan contoh ini 
dan memilih satu teks bacaan sekolah dasar. 
Contohnya ditulis ulang menggunakan sebuah 
paragraf, atau satu bagian bacaan, untuk 
mengajarkan menemukan ide utama. Strategi 
ini adalah mendapatkan inti dari teks yang 
dibaca (Get the Gist).
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FOTOKOPI-FOTOKOPI YANG DIBUTUHKAN UNTUK PERKULIAHAN

Fotokopi 1: Teori-Teori Membaca

Model Taly Scarborough
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FOTOKOPI 2: Tahap-Tahap Perkembangan Membaca dan Karakteristik-Karakteristik Teks

Tingkat Membaca Deskripsi Buku Kelas 

Sangat Awal Belajar hubungan antara bunyi-bunyi 
dan symbol-simbol (huruf), belajar 
kata-kata mudah yang sering muncul 
atau digunakan; mengenal kata-kata 
yang telah diketahui (kata-kata yang 
sering dilihat)
Siswa masih menunjuk pada kata-kata 
menggunakan jari, mereka membaca 
kata demi kata.

Terdapat banyak gambar
Teks dikontrol dengan cermat 
(menggunakan bunyi-bunyi dan 
kata-kata yang sering muncul 
atau digunakan/kata-kata yang 
sudah dikenal yang pernah 
diajarkan
Polanya berulang/diulang-ulang
Sepasi antar kata biasanya lebar 
dan huruf-hurufnya dicetak 
lebih besar
Konsep-konsep dan 
informasinya familiar
Teks yang ada di tiap halaman 
terbatas

Awal 
Kelas 
1

Mulai Bisa Mulai mengembangkan kesadaran 
fonologi, mengenal alfabet, mampu 
menggunakan keterampilan-
keterampilan dasar membaca, 
mengenal kata-kata yang sering 
dilihat 
Menggunakan beberapa strategi 
pemahaman untuk memahami
Mengenal jenis-jenis teks (naratif dan 
eksposisi)

Di akhir kelas 1
Mulai berpindah dari bahasa dan 
menyimak untuk membaca
Dapat mendiskusikan arti kata-kata 
yang telah dibaca
Mulai memonitor pemahaman
Mulai menulis respon terhadap apa 
yang telah dibaca
Mampu untuk mendekode kata-kata 
dengan pola yang lazim yang telah 
diajarkan

Jumlah baris pada teks di tiap 
halaman terus ditambah
Struktur kalimat menjadi lebih 
kompleks
Jumlah gambar dan 
pengulangan polanya semakin 
sedikit
Informasi tambahan diberikan 
pada konsep-konsep yang telah 
dikenal

Kelas 
1
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Awal Lancar Mampu membaca secara lebih 
otomatis, mengingat dan pemahaman 
semakin baik
Mampu membaca berbagai jenis dan 
genre buku
Dapat secara mandiri membaca teks 
yang lebih kompleks
Mampu mendecode kata-kata 
berdasarkan pola-pola (misalnya, 
suku kata)

Pada akhir Kelas 2:
Mengerti dan menggunakan berbagai 
strategi pemahaman
Dapat mendiskusikan dan mengerti 
teks naratif dan eksposisi
Menuliskan respon terhadap apa yang 
telah dibaca

Teks terdiri dari banyak halaman
Kalimatnya lebih panjang
Lebih banyak teks pada setiap 
halaman
Memiliki lebih banyak kosakata, 
lebih kaya dan lebih kompleks
Pola kalimat lebih bervariasi
Lebih sedikit gambar
bahasanya lebih formal dan 
deskriptif

Kelas 
2

Pembaca Lancar Berpindah dari belajar untuk 
membaca (keterampilan dasar) 
menjadi membaca untuk belajar (teks 
sesuai mata pelajaran)
Membaca dengan cepat, akurat, dan 
berekspresi
Energi fokus pada pemahaman
Mengetahui dan menggunakan 
berbagai strategi pemahaman
Membaca berbagai jenis teks
Keterampilan membaca meningkat 
ketika mereka membaca teks yang 
lebih kompleks

Pada akhir kelas 3:
Belajar bagaimana mengonstruksi 
makna dari teks yang lebih kompleks
Berpartisipasi dalam diskusi-diskusi 
yang dipimpin oleh guru
Menunjukkan pemahaman melalui 
tulisan
Mengerti bahwa membaca teks 
ekspositori membangun pengetahuan 
konseptual
Mengetahui bahwa terdapat suku-
suku kata, awalan, akhiran, dan 
sisipan

Berdasarkan mata pelajaran, 
topiknya bermacam-macam dan 
kurang dikenal
Kosakatanya lebih menantang 
(misalnya, kata-kata yang 
digunakan jarang muncul dan 
kosakata berhubungan dengan 
mata pelajaran)
Struktur kalimat lebih 
kompleks, dengan struktur 
kalimat yang kurang dikenal; 
lebih dekriptif
Gaya penulisan yang beragam
Mengetahui adanya suku kata, 
awalan, akhiran, dan sisipan

Kelas 
3-5

Diadaptasi dari Reading a-z.com http://www.reading a-z.com/guided/stages.html

Ehri, L. C., & McCormick, S. (1998). Phases of word learning: Implications for instruction with delayed 
and disabled readers. Reading and Writing Quarterly: Overcoming Learning Disabilities, 14, 135-163.
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FOTOKOPI 3: Tingkatan Dukungan Guru

Jenis 
Membaca

Membaca 
Nyaring

Membaca Bersama Membaca Terbimbing Membaca Mandiri

Deskripsi Guru membaca 
teks dengan 
nyaring: 
memodelkan 
membaca lancar, 
memberikan 
kegiatan yang 
menarik (misal 
menjawab 
pertanyaan)

Guru dan siswa 
berinteraksi 
dengan teks. Guru 
menjelaskan dan 
memodelkan 
(misal, berpikir 
nyaring (think 
aloud)). 

Membaca terbimbing 
adalah jembatan 
antara membaca yang 
dipandu oleh guru dan 
membaca mandiri. 

Berdasarkan 
kebutuhan siswa, 
guru menggunakan 
pengajaran eksplisit 
untuk mengajarkan 
keterampilan-
keterampilan dan 
strategi-strategi. 

Siswa membaca 
sendiri untuk 
membangun 
kelancaran, 
keterampilan, 
strategi, 
kepercayaan diri 
sebagai pembaca, 
dan untuk 
pemahaman. 

Contoh-
Contoh

Membaca 
nyaring

Membaca 
dialogis

Membaca Kor 
(Choral Reading)

Membaca bergema 
(Echo Reading)

Cerita yang dapat 
ditebak

Pelajaran membaca 
dalam kelompok kecil

Teks sesuai dengan 
tingkat belajar siswa

Membaca 
berpasangan atau 
membaca sendirian. 
Teks sesuai dengan 
kemampuan 
mandiri siswa.
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FOTOKOPI 4: Pengajaran Eksplisit, Menemukan Ide Utama

MEMBERDAYAKAN GURU

Rutinitas Pengajaran Pemahaman Menyimak: Mengidentifikasi Ide Utama
Persiapan/Bahan Materi: Tiga paragraf berbeda yang telah ditulis sebelumnya, berisi tiga hingga lima 
kalimat (misalnya, Tom memiliki seekor kucing. Dia memberi makan kucing tersebut setiap harinya. Ia 
memberikan kucing itu minum. Ia menyikat kucing tersebut di luar (rumah).)

GURU MENJELASKAN TUGAS 

Kita akan mengidentifikasi ide utama dari suatu paragraf.

GURU MEMODELKAN TUGAS

Untuk mengidentifikasi ide utama, pikirkan cerita tersebut mengenai siapa atau apa. Ide utama adalah 
informasi terpenting yang si penulis ingin agar si pembaca ketahui, mengenai siapa atau apa.

Dengarkan/Simak.
Baca dengan nyaring paragraf yang ditulis sebelumnya.

Tom memiliki seekor kucing. Dia memberi makan kucing tersebut setiap harinya. Ia memberikan 
kucing itu minum. Ia menyikat kucing tersebut di luar (rumah).

“Pikirkan dengan nyaring” untuk mendemonstrasikan proses pengidentifikasi ide utama.
Saya pertama-tama menanyakan pada diri saya, paragraf ini mengenai siapa atau apa?
Paragraf ini mengenai Tom.

Apa informasi terpenting mengenai Tom?
Si penulis memberitahukan saya bahwa Tom memberi makan kucing tersebut, memberinya minum, 
dan menyisirnya.

Informasi terpenting yang si penulis ingin saya ketahui ialah bahwa Tom merawat kucingnya.

GURU DAN SISWA BERLATIH TUGAS TERSEBUT BERSAMA-SAMA

Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama-sama.
Bagaimana saya mengetahui ide utama dari sebuah paragraf?

Pertama-tama, saya mencari tahu paragraf tersebut secara umum mengenai siapa atau apa.
Berikutnya, saya bertanya pada diri sendiri, apa yang merupakan informasi paling penting 
mengenai siapa atau apa tersebut.

Maka, tentang siapa atau apa paragraf tersebut?
Paragraf tersebut mengenai Tom.

Informasi apa yang paling penting yang si penulis ingin agar kita ketahui mengenai Tom?
Tom merawat kucingnya.

Apa ide utama dari paragraf ini?
Tom merawat kucingnya.

Ya. Ide utama dari paragraf ini ialah Tom merawat kucingnya.

SISWA BERLATIH TUGAS TERSEBUT

Dengarkan/Simak.
Baca dengan nyaring paragraf yang sama kepada siswa.

Giliran Kamu.
Ulangi dialog seperti pada GURU DAN SISWA BERLATIH TUGAS TERSEBUT BERSAMA-SAMA 
tetapi hanya siswa yang menjawab.
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LATIHAN MANDIRI

Sewaktu siswa secara konsisten mengidentifikasi ide utama dalam sebuah paragraph, berikan 
kesempatan secara individu menggunakan bacaan-bacaan lainya.

SARAN SCAFFOLDING UNTUK KESALAHAN-KESALAHAN YANG DIBUAT

Pastikan bahwa siswa sedang mengidentifikasi ide utama untuk paragraf sampel. Jika suatu kesalahan 
dibuat, ulangi langkah-langkah tersebut dengan cara menjelasan, memodelkan, dan memberikan 
suatu kesempatan berlatih yang lain. Jika tetap mengalami kesulitan, kurangi panjang kalimat dan 
sederhanakan pilihan kata dalam teks. 

Adaptasi-adaptasi menggunakan rutinitas pengajaran ini:
•	 Berikan siswa satu gambar dan tanyakan pada mereka gambar tersebut mengenai siapa atau apa.
•	 Minta satu kelompok siswa mendengar sebuah teks pendek dari tape dan tentukan ide utamanya.
Untuk latihan siswa secara mandiri lebih lanjut, lihat kegiatan-kegiatan FCRR Kindergarden dan First 
Degree Student Center pada http://www.fcrr.org/curriculum/pdf/GK-1/C_Final.pdf
C.027
C.028
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Fotokopi 5: Grafik Organiser Peta Cerita

Peta Cerita Awal

Karakter-Karakter

Permasalahan-
permasalahan untuk 
diselesaikan dan aksi-

aksi

Rintangan yang 
dihadapi/Konflik Resolusi/Solusi

Karakter-Karakter
Tujuan-tujuan yang 

akan dicapai dan aksi-
aksi

Peristiwa-peristiwa yang 
mendukung tujuan Resolusi/Solusi

Peta Cerita: Awal-Pertengahan-Akhir 

Awal

Pertengahan

Akhir

Peta Cerita Utama

Setting

Di mana cerita tersebut berlangsung?
Kapan cerita tersebut terlangsung?
-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

Karakter

Siapa tokoh utama pada cerita tersebut?
Bagaimana karakter orang tersebut?
-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

Masalah
atau
Tujuan

Masalah apa yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita?
------------------------------------------------------------------- atau
Apa tujuan yang diinginkan oleh tokoh tersebut dalam cerita?
---------------------------------------------------------------------

Plot/Alur Cerita
Kejadian-kejadian utama apa yang terjadi dalam cerita?
-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

Akhir cerita

Bagaimanakah peyelesaian masalah yang dihadapi tokoh?
------------------------------------------------------------------- atau
Bagaimana tujuan tercapai?
---------------------------------------------------------------------
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FOTOKOPI 6: Struktur Teks Ekspositori

Struktur Teks Deskripsi Struktur Kata-Kata Penanda/Kunci
Petujuk untuk 
Mengidentifikasi 
Struktur Teks

Sebab/Akibat Jelaskan alasan-alasan 
mengapa sesuatu terjadi

Karena, dikarenakan, oleh 
karena itu, jadi, sebagai 
hasilnya, akibatnya

Sebab mengarah pada 
akibat, atau masalah 
dan kemungkinan 
solusiMasalah/Solusi

Mengalami suatu masalah 
dan kemudian memberikan 
kemungkinan solusi terhadap 
masalah tersebut

Membandingkan/ 
Mengkontraskan

Membahas bagaimana dua hal 
sama dan berbeda

Seperti, sama/mirip, 
keduanya, juga, tidak 
seperti, tapi, sebaliknya 

Bagaimana hal-hal 
sama dan bagaimana 
hal-hal tersebut 
berbeda

Deskripsi
Menjelaskan suatu konsep, 
dsb. dengan menciptakan 
gambar pada benak pembaca 

Untuk mengawali, pertama, 
ke dua, selanjutnya, lalu, 
akhirnya, yang paling 
penting, juga, sebenarnya, 
contohnya, di depan, di 
debelah, di samping, dekat, 
setelah 

Mengenali daftar 
atau sebuah set 
karakteristik

Urutan
(atau rentetan)

Menyajikan informasi dalam 
suatu urutan kronologis atau 
sekuensial

Sebelum, pertama, selama, 
ketika, pada saat, pada 
saat bersamaan, setelah, 
selanjutnya, berikutnya, 
akhirnya, sekarang, sewaktu

Mengidentifikasi suatu 
urutan peristiwa, aksi, 
atau langkah-langkah 



23

UNIT 11

11.

FO
TO

K
O

PI
 7

: T
ak

so
no

m
i B

lo
om

D
efi

ni
si

Pe
ng

et
ah

ua
n

Pe
m

ah
am

an
A

pl
ik

as
i

A
na

lis
is

Si
nt

et
ik

Ev
al

ua
si

D
efi

ni
si

 
Bl

oo
m

M
en

gi
ng

at
 

in
fo

rm
as

i y
an

g 
se

be
lu

m
ny

a 
di

pe
la

ja
ri

M
en

de
m

on
st

ra
si

ka
n 

su
at

u 
pe

ng
er

ti
an

/ 
pe

m
ah

am
an

 m
en

ge
na

i 
fa

kt
a

M
en

ga
pl

ik
as

ik
an

 
pe

ng
et

au
an

 p
ad

a 
si

tu
as

i a
ct

ua
l/

se
be

na
rn

ya

M
em

ec
ah

 o
by

ek
 

at
au

 id
e-

id
e 

m
en

ja
di

 
ba

gi
an

-b
ag

ia
n 

ya
ng

 
le

bi
h 

se
de

rh
an

a 
da

n 
m

en
em

uk
an

 b
uk

ti
 

un
tu

k 
m

en
du

ku
ng

 
ge

ne
ra

lis
as

i

M
en

gg
ab

un
gk

an
 

ko
m

po
ne

n 
id

e-
id

e 
m

en
ja

di
 s

ua
tu

 k
es

at
ua

n 
ya

ng
 b

ar
u 

at
au

 s
ol

us
i-

so
lu

si
 a

lte
rn

at
iv

e 
ya

ng
 

di
ta

w
ar

ka
n

M
em

bu
at

 d
an

 m
em

be
la

 
pe

ni
la

ia
n 

be
rd

as
ar

ka
n 

bu
kt

i i
nt

er
na

l a
ta

u 
kr

ite
ri

a 
ek

st
er

na
l

K
at

a-
K

at
a 

K
er

ja
M

en
ga

tu
r

M
en

de
fin

is
ik

an
M

en
de

sk
ri

ps
ik

an
M

en
du

pl
ik

as
i

M
en

gi
de

nt
ifi

ka
si

M
el

ab
el

M
en

da
ft

ar
 (l

is
t)

M
en

jo
do

hk
an

M
en

gi
ng

at
M

en
am

ak
an

M
en

gu
ru

tk
an

M
em

bu
at

 o
ut

lin
e

M
en

ge
na

l
M

en
gh

ub
un

gk
an

M
en

gi
ng

at
M

en
gu

la
ng

M
en

gh
as

ilk
an

 
ul

an
g

M
em

ili
h

M
en

ya
ta

ka
n

M
en

gk
la

si
fik

as
ik

an
M

en
gu

ba
h

M
em

be
la

M
en

de
sk

ri
ps

ik
an

M
en

di
sk

us
ik

an
M

em
be

da
ka

n
M

em
pe

rk
ir

ak
an

M
en

je
la

sk
an

M
en

ge
ks

pr
es

ik
an

M
em

pe
rp

an
ja

ng
M

en
ge

ne
ra

lis
as

ik
an

M
em

be
ri

ka
n 

co
nt

oh
M

en
gi

de
ti

fik
as

i
M

en
gi

nd
ik

as
ik

an
M

en
gi

nf
er

M
en

em
uk

an
M

em
pa

ra
fr

as
e

M
em

pr
ed

ik
si

M
en

ge
na

li
M

en
ul

is
 u

la
ng

M
e-

re
vi

ew
M

em
ili

h
M

er
an

gk
um

M
en

er
je

m
ah

ka
n

M
en

ga
pl

ik
as

ik
an

M
en

gu
ba

h
M

em
ili

h
M

en
gh

it
un

g
M

en
de

m
on

st
ra

si
ka

n
M

en
em

uk
an

M
en

dr
am

at
is

ir
M

en
gg

un
ak

an
M

en
gi

lu
st

ra
si

ka
n

M
en

gi
nt

er
pr

et
as

i
M

em
an

ip
ul

as
i

M
em

od
ifi

ka
si

M
en

go
re

ra
si

ka
n

M
em

pr
ak

ti
kk

an
M

em
pr

ed
ik

si
M

em
pe

rs
ia

pk
an

M
en

gh
ub

un
gk

an
M

en
ja

dw
al

ka
n

M
en

un
ju

kk
an

M
en

sk
et

sa
ka

n
M

en
ye

le
sa

ik
an

M
en

gg
un

ak
an

 
M

en
ul

is

M
en

ga
na

lis
is

M
en

gu
ku

r/
m

en
ila

i
M

em
ec

ah
ka

n
M

en
gk

al
ku

la
si

M
en

ga
te

go
ri

ka
n

M
em

ba
nd

in
gk

an
M

en
gk

on
tr

as
ka

n
M

en
gk

ri
ti

k
D

ia
gr

am
M

em
be

da
ka

n
M

en
di

sk
ri

m
in

as
i

M
em

be
da

ka
n

M
en

ila
i

Be
re

ks
pe

ri
m

en
M

en
gi

de
nt

ifi
ka

si
M

en
gi

lu
st

ra
si

ka
n

M
en

gi
nf

er
M

em
od

el
ka

n
M

en
g-

ou
tli

ne
M

en
un

ju
kk

an
M

en
an

ya
ka

n
M

en
gh

ub
un

gk
an

M
em

is
ah

ka
n

M
em

is
ah

ka
n 

da
la

m
 

ba
gi

an
M

en
ge

te
s

M
en

ga
tu

r
M

em
ba

ng
un

/m
em

bu
at

M
en

gk
at

eg
or

ik
an

M
en

gu
m

pu
lk

an
M

en
gk

om
bi

na
si

ka
n

M
em

at
uh

i
M

en
gk

om
po

si
si

ka
n

M
en

go
ns

tr
uk

si
M

en
ci

pt
ak

an
M

en
di

si
gn

M
en

ge
m

ba
ng

ka
n

M
en

em
uk

an
M

en
je

la
sk

an
M

em
fo

rm
ul

as
ik

an
M

er
en

ca
na

ka
n

M
em

pe
rs

ia
pk

an
M

en
ga

tu
r

M
er

ek
on

sr
uk

si
 u

la
ng

M
en

gh
ub

un
gk

an
M

en
ge

na
l

M
er

ev
is

i
M

en
ul

is
 u

la
ng

M
em

as
an

g
M

er
an

gk
um

M
en

si
nt

es
is

M
en

ga
ta

ka
n

M
en

ul
is

M
en

ila
i

Be
ra

rg
um

en
ta

si
M

en
ga

se
s

M
el

am
pi

rk
an

M
em

ili
h

M
em

ba
nd

in
gk

an
M

en
yi

m
pu

lk
an

M
en

gk
on

tr
as

ka
n

M
em

pe
rt

ah
an

ka
n

M
en

gg
am

ba
rk

an
M

en
di

sk
ri

m
in

as
ik

an
M

em
pe

rk
ir

ak
an

M
en

ge
va

lu
as

i
M

en
je

la
sk

an
M

en
gh

ak
im

i/
m

en
ila

i
M

en
ju

st
ifi

ka
si

Pe
ng

in
te

rp
re

ta
si

M
en

gh
ub

un
gk

an
M

em
pr

ed
ik

si
M

en
ila

i
M

em
ili

h
M

er
in

gk
as

ka
n

M
en

du
ku

ng
M

em
-v

al
ue

/m
en

ila
i



24

UNIT 11

11.

RINGKASAN PENELITIAN

APA ITU MEMBACA PEMAHAMAN?

Pemahaman berarti mengonstruksi makna atau 
arti; itulah tujuan dari membaca. Jika seorang 
siswa membaca kata-kata, tapi tidak mengerti, 
siswa tersebut berarti tidak membaca (NRP, 
2000). Si pembaca harus dapat menghubungkan 
apa yang sedang dibaca dengan apa yang 
telah diketahui mengenai topik bacaan untuk 
mengonstruksi makna; untuk mengerti (Sweet 
& Snow, 2003). Untuk memahami, siswa 
membutuhkan keterampilan-keterampilan dasar 
untuk dapat membaca dengan lancar, untuk dapat 
menggunakan strategi-strategi yang mendukung 
pemahaman, dan terlibat dalam proses. Siswa 
harus dapat memahami baik apa yang mereka 
dengar dan apa yang mereka baca. Pemahaman 
melibatkan banyak proses dan jenis pengetahuan, 
termasuk: (a) memiliki pengetahuan awal 
mengenai isi bacaan, (b) mengetahui bagaimana 
teks tersusun, dan (c) mengetahui kapan teks 
tersebut dapat dimengerti dan kapan tidak. 
Selain itu, siswa harus mampu menggunakan 
keterampilan-keterampilan berpikir tingkat tinggi: 
aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi.

Seorang anak awalnya menggunakan pemahaman 
mendengar atau menyimak. Anak-anak kecil 
menjadi secara aktif terlibat dengan buku 
sementara mendengarkan seseorang membaca 
dengan nyaring dan merespon dengan cara 
membicarakan mengenai apa yang telah didengar 
(Tompkins, 2003). Melalui kegiatan-kegiatan 
berbicara dan menyimak, siswa dapat belajar 
mengenai bahasa buku dan jenis-jenis struktur teks 
(misalnya, naratif dan ekspositori). Menyimak/
pemahaman bahasa adalah suatu keterampilan 
literasi dasar yang akan digunakan nantinya 

sepanjang siswa bersekolah dan sepanjang 
hidupannya. Sebagaimana siswa berlanjut ke 
tingkatan kelas yang lebih tinggi di sekolah, isi 
dari apa yang dibaca menjadi lebih kompleks. 
Pemahaman menyimak merupakan bagian 
penting baik untuk belajar membaca maupun 
juga membaca untuk belajar (Hoover & Gough, 
1990). Mengajarkan keterampilan-keterampilan 
dan strategi-strategi yang diperlukan seharusnya 
menjadi bagian dari pengajaran di kelas (Kim & 
Phillips, 2014).

Pembaca yang baik yang memahami apa yang 
dibaca adalah pembaca yang memiliki tujuan 
membaca dan yang aktif. Mereka tahu mengapa 
mereka membaca; mereka menetapkan tujuan 
mereka membaca. Mereka juga berpikir dan 
secara aktif terlibat saat membaca. Pemahaman 
merupakan suatu proses yang kompleks; pembaca 
yang baik menggunakan pengetahuan mereka 
tentang dunia, pengetahuan kosakata dan struktur 
bahasa ibu, dan juga strategi membaca. Pembaca 
yang baik memahami teks, mengetahui kapan 
mereka mengalami masalah dalam memahami, 
dan tahu apa yang harus dilakukan untuk kembali 
lagi memahami apa yang dibaca (Armbruster 
et al., 2001). Pembaca yang baik menggunakan 
strategi-strategi pemahaman, mereka tahu 
kapan dan bagaimana menggunakan strategi, 
dan menggunakan strategi-strategi tersebut 
secara mandiri. Mereka paham bahwa kecepatan 
membaca dan keakuratan dalam membaca kata 
bukanlah tujuan yang ingin dicapai; memikirkan 
tentang ide-ide dan memahami ide-ide tersebut 
dalam teks bacaanlah yang adalah merupakan 
tujuannya (Pressley, Gaskins, & Fingeret, 2006). 
Tabel berikut berisi daftar strategi yang digunakan 
pembaca yang baik.
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Sebelum Membaca Selama/Selagi Membaca Setelah Membaca
•	 Menetapkan tujuan/

objektif dan goal membaca
•	 Memprediksi (bacaan 

tersebut akan mengenai 
apa)

•	 Previu bacaan
•	 Mengaktifkan pengetahuan 

awal (prior knowledge)
•	 Mengidentifikasi 

struktur teks (naratif dan 
ekspositori)

•	 Mengidentifikasi kosakata 
baru

•	 Melakukan brainstorm
•	 Menggunakan grafik 

organiser

•	 Mengidentifikasi ide-ide 
utama dan detail-detail

•	 Mengorganisir detail-detail 
(missal, organiser grafis)

•	 Membuat inferens
•	 Meringkas sewaktu membaca 

bagian-bagian dari bacaan
•	 Memvisualisasikan
•	 Mengidentifikasi referensi 

yang dapat membantu
•	 Membuat pertanyaan-

pertanyaan
•	 Mengevaluasi (membaca 

secara kritikal)
•	 Memonitor pemahaman 

(Apakah saya mengerti apa 
yang sedang saya baca, jika 
tidak apa yang dapat saya 
buat untuk menolong saya 
mengerti?)

•	 Mengidentifikasi ide-ide 
utama dan detail-detail

•	 Mengorganisir detail-
detail (misal, grafik 
organiser)

•	 Membuat kesimpulan
•	 Meringkas sewaktu 

membaca bagian-bagian 
dari bacaan

•	 Memvisualisasikan
•	 Mengidentifikasi referensi 

yang dapat membantu
•	 Membuat pertanyaan-

pertanyaan
•	 Mengevaluasi (membaca 

secara kritikal)
•	 Memonitor pemahaman 

(Apakah saya mengerti 
apa yang sedang saya 
baca, jika tidak apa 
yang dapat saya buat 
untuk menolong saya 
mengerti?)

MENGAPA MEMBACA PEMAHAMAN 
PENTING?  

Jika seorang siswa tidak memahami, ia tidak 
sedang membaca kata-kata dalam halaman. Kata-
kata tidak memiliki arti. Tujuan utama membaca 
ialah untuk mengidentifikasi apa yang penting, 
dan mengerti serta menggunakan informasi. 
Ada banyak alasan untuk membaca. Contohnya, 
teks dapat dibaca untuk kesenangan, untuk 
mengumpulkan informasi, atau untuk mempelajari 
suatu keterampilan baru. Jika si pembaca tidak 
mengerti apa yang ditulis, dia tidak akan mampu 
untuk menggunakan informasi tersebut. Tanpa 
pemahaman, siswa tidak akan mampu mengerti 
cerita-cerita, fakta-fakta, dan ide-ide yang 
ditemukan dalam teks. Pemahaman membuat si 
pembaca belajar ide-ide baru, menerapkan apa 
yang dipelajari, dan untuk mengerti dunia mereka.

Pembaca yang baik menggunakan keterampilan-
keterampilan dan strategi-strategi untuk 
membuat makna dari apa yang telah dibaca 
(Gunning, 2010). Strategi-strategi adalah prosedur-
prosedur terencana yang dapat digunakan untuk 

memahami. Strategi-strategi ini dapat digunakan 
sewaktu mendengarkan sebuah teks yang dibaca 
dengan nyaring, sewaktu membaca teks bersama 
dengan guru, atau sewaktu membaca secara 
mandiri. Ada berbagai strategi yang digunakan 
untuk menyelesaikan tugas-tugas, berdasarkan 
struktur teks, jenis (genre) teks, dsb. Strategi-
strategi pemahaman memberikan cara-cara 
berpikir yang berbeda mengenai apa yang telah 
dibaca; melebihi arti dasar teks tersebut. Secara 
kontras, keterampilan-keterampilan digunakan 
secara otomatis sewaktu berbicara, mendengar/
menyimak, membaca dan menulis. Contohnya, 
menggabungkan bunyi-bunyi untuk membaca 
kata-kata. Dua teori model terkini untuk 
memahami proses membaca dan pemahaman 
membaca ialah RAND dan Membaca Terampil.



26

UNIT 11

11.

Membaca: Proses Interaktif antara Pembaca, 
Tugas dan Teks

Model RAND (Fotokopi 1) memberikan 
representasi visual mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemahaman membaca (Sweet & 
Snow, 2003).

Si pembaca memahami apa yang sedang dibaca 
berdasarkan (a) kemampuan, (b) pengetahuan dan 
pengalaman berkaitan dengan topik dan dengan 
dunia, (c) keterampilan-keterampilan literasi, 
dan (d) pengetahuan tentang strategi-strategi dan 
penggunaan strategi-strategi tersebut.

Teks merupakan apa yang siswa harus pahami. 
Faktor-faktor untuk mengerti bacaan termasuk 
kompleksitas teks (misalnya, bahasa dasar 
atau bahasa yang advanced (lanjutan)), dan 
karakteristik teks (misalnya font, grafik, tata letak 
(layout)). Struktur teks bacaan juga merupakan 
suatu faktor (misalnya, narasi atau eksposisis; 
cerita atau sebab/akibat). Mengenali struktur teks 
dan menggunakan strategi-strategi yang terkait 
juga penting.

Kegiatan meliputi tujuan (goals) untuk 
membaca. Apakah teks yang dibaca bertujuan 
untuk kesenangan atau apakah siswa membaca 
untuk tujuan belajar? Strategi-strategi apa yang 
digunakan untuk berinteraksi dengan teks? 
Kegiatan berlangsung dalam konten sosial-budaya 
yang meliputi sekolah, komunitas/masyarakat, 
wilayah, dll. Sumber daya ekonomi, keanggotaan 
dalam suatu kelas sosial, etnis, lingkungan sekitar, 
budaya di sekolah, dan bahasa lisan (misalnya, 
dialek) merupakan faktor-faktor penting dalam 
konsep diri siswa. Jenis-jenis kegiatan literasi yang 
digunakan, dan seberapa berhasil siswa itu sewaktu 
membaca, juga penting.

Sweet dan Snow (2003) menyatakan bahwa penting 
bagi siswa untuk mengetahui bahwa setiap kita 
membaca beberapa teks lebih baik daripada 
membaca teks lainnya. Si pembaca, teks bacaan 
dan kegiatan bekerja bersama-sama; interaksi 
dan tingkat pemahaman akan berbeda/bervariasi 
tergantung konteks dan tujuan membaca.

KETERAMPILAN-KETERAMPILAN MEMBACA 
YANG MENDUKUNG PEMAHAMAN

Model Membaca Terampil (Fotokopi 1) 
memberikan suatu representasi visual dari semua 
keterampilan yang mendukung pemahaman 
membaca. Keterampilan-keterampilan terebut, 
terkait dengan 5 komponen membaca bekerja 
bersama-sama agar siswa dapat membaca dengan 
lancar dan memahami bacaan.

Kesadaran fonologi memberikan dukungan pada 
siswa agar mampu membaca kata-kata baru yang 
tidak dikenal dan membantu manjadikan pembaca 
menjadi fasih dalam membaca (Burns, Salju, & 
Griffin, 1999). Mendecode (decoding) merupakan 
suatu komponen penting; siswa menggunakan 
pemahaman mereka akan bunyi-bunyi dan huruf-
huruf bahasa untuk membaca kata-kata dan 
memahami (NIFL, 2004).

Siswa juga perlu mengembangkan bahasa lisan, 
kosakata, dan memahami struktur bahasa dari 
bahasa ibu (Armbruster et al., 2001). Mengetahui 
arti dari kata-kata yang dibaca dan mengenali 
bagaimana bahasa direpresentasikan dalam tulisan 
(print) (sintaks, semantik, dll) sangat penting bagi 
pemahaman.

Kafasihan adalah kemampuan untuk membaca 
secara akurat, cepat, dan dengan ekspresi. 
Namun, jika siswa tidak memahami apa yang 
telah dibaca, siswa tersebut bukanlah seorang 
pembaca yang fasih (Gunning, 2010). Jika seorang 
siswa tidak membaca dengan lancar, pemahaman 
membaca akan lemah. Salah satu alasan utama 
dari kelemahan dalam kelancaran membaca 
ialah mungkin karena kesulitan dalam kesadaran 
fonologi dan/atau decoding; menggabungkan 
bunyi-bunyi untuk membaca kata-kata. Jika 
siswa harus berfokus pada men-decode kata-kata, 
berarti kurang perhatian yang difokuskan pada 
makna teks. Decoding dan pemahaman hadir 
secara berdampingan sebagai tujuan pembelajaran 
(Pearson & Duke, 2001).

Pemahaman terbangun di atas semua komponen 
lalinnya: kesadaran fonologi, membaca kata, 
kefasihan, bahasa lisa, dan kosakata. Interaksi 
antara komponen-komponen dapat dipikirkan 
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sebagai untaian-untaian seutas tali. Seperti 
untaian-untaian dari sebuah tali tersebut, 
keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk 
pemahaman dijalin bersama. Jika satu atau lebih 
dari satu untaian tersebut tidak diuntai menjadi 
tali, tali tersebut akan menjadi lemah. Seperti 
tali, jika seorang siswa tidak lancar dalam semua 
keterampilan yang diperlukan untuk membaca, 
pemahaman akan menjadi leman (Scarborough, 
2001).

Penting untuk diingat bahwa siswa belajar dengan 
kecepatan dan cara yang berbeda-beda. Tidak 
semua siswa belajar keterampilan yang sama pada 
saat yang yang bersamaan. Keterampilan dipelajari 
dari waktu ke waktu melalui instruksi atau 
pengajaran yang tepat pada waktu yang tepat dan 
dengan latihan. 

MENCOCOKKAN/MENJODOHKAN SISWA 
DENGAN TEKS

Dalam perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, Anda 
telah membaca tentang pentingnya mencocokkan/
menjodohkan teks dengan pembaca. Misalnya, 
dalam perkuliahan kefasihan/kelancaran, kriteria 
untuk mengidentifikasi kemampuan siswa untuk 
membaca teks dibahas. Ada tiga tingkatan teks: 
teks yang terlalu sulit bagi siswa untuk dibaca 
(tingkat frustrasi (frustration level)), teks yang 
siswa dapat baca secara mandiri (tepat), dan teks 
yang dapat dibaca siswa dengan bimbingan dan 
dukungan (tingkat instruksional).

Agar siswa berhasil, tergantung pada penggunaan 
buku yang tepat bagi pembaca. Teks yang sesuai 
harus dipilih berdasarkan kemampuan siswa. 
Jika teks terlalu sulit, siswa tidak akan mempu 
menggunakan keterampilan dan strategi yang 
telah dipelajari. Namun, jika teks terlalu mudah, 
siswa tidak akan tertantang untuk menggunakan 
keterampilan dan strategi mereka, juga mereka 
tidak akan dipersiapkan untuk tuntutan teks 
yang semakin lebih kompleks. Kompleksitas teks 
tergantung pada:
•	 jumlah kata dan jumlah kata yang berbeda
•	 kata-kata berfrekuensi tinggi (kata-kata yang 

sering dilihat dan dibaca) dibandingkan dengan 
kata-kata berfrekuensi rendah (kata-kata yang 
jarang terlihat dan dibaca dan/atau kata-kata 
baru)

•	 panjang kalimat dan kompleksitas kalimat
•	 pola bahasa, pengulangan, dan prediktabilitas
•	 ukuran tulisan, jarak, jumlah kata per halaman
•	 gambar-gambar dan ilustrasi-ilustrasi
•	 seberapa akrab (familiar) siswa dengan topik

Adalah penting bagi siswa untuk memiliki 
kesempatan membaca, baik pada tingkat mandiri 
maupun tingkat instruksional/pengajaran. 
Pada tingkat mandiri, pembaca familiar dengan 
banyak kata, mampu memahami apa yang 
dibaca, dan dapat membaca sendiri. Pada 
tingkat instruksional/pengajaran, pembaca tahu 
banyak kata; namun, teks tersebut memiliki 
beberapa tantangan untuk dapat dipahami. 
Teksnya sesuai dengan keterampilan membaca 
kata dan pemahaman siswa. Guru harus 
memberikan pengajaran dalam mengidentifikasi 
kata, keterampilan dan strategi pemahaman, 
dan membantu siswa membangun kedalaman 
pemahaman. Fotokopi 2: Tahap-Tahap 
Perkembangan Membaca dan Karakteristik-
Karakteristik Teks memberikan informasi 
tambahan.

Teks seharusnya diseleksi berdasarkan tujuan 
pelajaran (COI, 2011). Contohnya, jika tujuannya 
adalah untuk mengajarkan bagaimana membuat 
prediksi, teks tersebut harus merupakan teks 
yang belum pernah dibaca siswa. Ini memberikan 
kesempatan berlatih membuat prediksi.

Jenis-Jenis Dukungan Intruksional

Dalam unit-unit sebelumnya, Anda juga telah 
belajar mengenai berbagai jenis pengajaran 
membaca: membaca yang dimodelkan, membaca 
bersama, dan membaca mandiri. Selain itu, 
membaca terbimbing adalah suatu strategi 
pembelajaran untuk membaca teks bertingkat. 
Selama membaca terbimbing, guru memodelkan 
dan menjelaskan proses yang digunakan sewaktu 
membaca.

Fotokopi 3: Tingkatan Dukungan Guru dalam 
berbagai kegiatan pengajaran membaca dimulai 
dengan membaca nyaring yang memberikan 
dukungan paling banyak dari guru, hingga 
membaca mandiri. Berdasarkan tujuan pelajaran, 
kebutuhan siswa, dan kompleksitas teks, 
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pendekatan yang tepat dapat digunakan. Masing-
masing pendekatan dapat digunakan pada waktu 
yang berbeda, berdasarkan pada kompleksitas teks 
dan tujuan membaca.

Strategi-Strategi Membaca berbasis penelitian 
yang Mendukung Pemahaman

Pembaca yang baik menggunakan rencana sadar, 
serangkaian langkah-langkah, untuk memahami. 
Pembaca yang baik adalah pembaca yang memiliki 
tujuan, secara aktif terlibat dengan teks, dan 
mengendalikan pemahaman membaca mereka 
sendiri (Armbruster et al., 2001). Mereka terlibat 
dalam proses yang rumit dari membentuk makna 
dari apa yang sedang dibaca. Pembaca yang baik:
•	 menggunakan strategi-strategi pemahaman 

yang mendukung pemahaman yang dalam 
akan teks

•	 sadar akan proses-proses berpikir mereka dan 
menggunakan strategi-strategi pemahaman 
yang sesuai dengan kegiatan; terutama sewaktu 
mereka mengalami masalah dalam mengerti 
teks

•	 percaya mereka akan berhasil dan kemampuan 
mereka tergantung pada usaha

•	 memonitor belajar mereka

Pembaca yang baik memantau pemahaman 
mereka (metakognisi), mengetahui sewaktu 
mereka memahami dan sewaktu mereka tidak 
memahami. Mereka memiliki strategi-strategi 
untuk memperbaiki pemahaman. Pengajaran, 
dimulai pada kelas awal dapat membantu siswa 
belajar untuk memonitor pemahaman mereka. 

Pentingnya pemantauan pemahaman ini didukung 
oleh penelitian (Armbruster et al. 2001).

Strategi-strategi pemahaman memperkuat 
pengertian, membantu siswa mengatasi 
kesulitan-kesulitan dalam pemahaman, dan 
mengkompensasi pengetahuan yang lemah atau 
tidak tepat (COI, 2011). Contoh-contoh strategi 
pemahaman yang berbasis evidence meliputi:
•	 Memonitor Pemahaman, disebut metakognisi.
•	 Menggunakan peta semantic dan organiser 

grafis yang mendukung struktur teks naratif 
(peta cerita) dan ekspositori (misalnya, sebab/
akibat) (Armbruster et al., 2001).

•	 Menjawab dan Memerikan Pertanyaan: Guru 
memberikan pertanyaan merupakan suatu 
strategi dasar yang guru gunakan untuk 
memonitor dan mengarahkan belajar siswa.

•	 Menggunakan Pengetahuan Sebelumnya (Prior 
knowledge)

•	 Meringkas
•	 Memvisualisasikan

Penelitian mendukung penggunaan penjelasan 
yang eksplisit dan terperinci serta pemodelan 
sebagai metode pengejaran yang efektif untuk 
mengajarkan strategi (NIFL, 2004). Bagian dari 
penjelasan harus mencakup kapan strategi 
tersebut harus digunakan dan bagaimana strategi 
tersebut akan meningkatkan pemahaman. 
Tujuan dari pengajaran adalah untuk membantu 
siswa menggunakan strategi-strategi guna 
mendapatkan suatu pemahaman yang dalam 
mengenai informasi, dan dapat mengidentifikasi 
kapan menggunakan strategi tersebut. Siswa 

METAKOGNISI

Metakognisi adalah “berpikir tentang berpikir” (“thinking about thinking”).  Pembaca yang baik 
menggunakan strategi-strategi metakognitif untuk memikirkan dan memiliki kontrol atas proses 
membaca mereka.

Sebelum membaca, mereka dapat mengklarifikasi tujuan membaca mereka dan pratinjau (preview) 
teks bacaan. Selagi mereka membaca, mereka dapat memonitor pemahaman mereka, menyesuaikan 
kecepatan membaca sesuai dengan tingkat kesulitan teks dan “memperbaiki” masalah menyangkut 
pemahaman. Setelah membaca, mereka berpikir tentang pemahaman mereka mengenai apa yang 
telah dibaca (Armbruster et al., 2001).
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harus mengetahui bahwa tujuan membaca adalah 
pemahaman dan bahwa strategi-strategi tersebut 
membantu mencapai tujuan tersebut.

Pengajaran yang efektif membantu siswa belajar 
untuk secara fleksibel menggunakan strategi-
strategi pemahaman. Pengajaran multi-strategi 
mengajarkan siswa bagaimana mengkoordinasikan 
dan menggunakan beberapa strategi secara 
bersama untuk mendukung pemahaman 
(Armbruster et al., 2001).

STRATEGI-STRATEGI MENGAJARKAN 
PEMAHAMAN YANG BERBASIS PENELITIAN

Lebih dari 30 tahun telah dilakukan penelitian 
yang meneliti pengajaran pemahaman teks. Hasil 
penelitian memberikan informasi tentang apa yang 
seharusnya diajarkan pada siswa dan bagaimana 
mengajarkan pemahaman (Armbruster et. al., 
2001).

Guru sekolah dasar bahkan dapat memulai 
membangun fondasi pemahaman bacaan. Belajar 
untuk membaca dan membaca untuk belajar 
adalah proses-proses kompleks yang berkembang 
dari waktu ke waktu. Keterampilan dasar dari 
5 komponen membaca dipelajari di kelas awal. 
Namun, membaca untuk mempelajari materi mata 
pelajaran sekolah tidak secara otomatis terjadi 
setelah siswa telah belajar membaca. Mengajar 
siswa untuk memahami teks harus dimulai sejak 
dini. Pengajaran di semua tingkatan kelas harus 
mengajarkan siswa bagaimana mengonstruksi 
makna untuk mengerti teks. Semua siswa harus 
memahami bahwa tujuan membaca adalah 
mengarti atau memahami apa yang telah dibaca 
(Armbruster et al., 2001). Guru dapat memulai 
dengan membicarakan tentang isi bacaan ketika 
membaca dengan suara nyaring kepada siswa dan 
ketika membimbing siswa saat membaca sendiri.

Salah satu praktik pengajaran yang paling sering 
ialah untuk menilai pemahaman siswa tentang apa 
yang telah dibaca, kebalikan dari mengajar untuk 
memahami. Penting juga untuk mengajarkan siswa 
keterampilan dan strategi yang diperlukan untuk 
membuat makna (atau mengerti) apa yang dibaca. 
Ketika merencanakan pengajaran pemahaman 
membaca, guru direkomendasikan:

•	 Menggunakan waktu untuk benar-benar 
membaca (misalnya, membaca nyaring, 
membaca yang dipandu dan membaca 
bersama, dan membaca mandiri)

•	 Menggunakan teks yang otentik untuk alasan 
yang riil

•	 Memberikan berbagai genre baik untuk teks 
narasi maupun teks ekspositori

•	 Menciptakan lingkungan yang kaya akan 
tulisan

•	 Mengembangkan kosakata dan menggunakan 
pembicaraan berkualitas tinggi mengenai teks

•	 Menyertakan waktu untuk menulis tentang apa 
yang telah dipelajari

Teknik lain yang efektif disebut berpikir nyaring 
(think-aloud). Dengan menggunakan teknik ini 
guru memodelkan proses berpikirnya dengan 
cara mengulas pemikiran-pemikiran saat 
membaca bacaan. Guru membahas bagaimana 
dia memproses informasi dan strategi-strategi apa 
yang digunakan untuk mengonstruksi makna. Agar 
efektif, guru perlu memilih bacaan dan membuat 
perencanaan dengan hati-hati. Salah satu 
rekomendasi adalah menggunakan catatan tempel 
(sticky notes) untuk membantu mengingat apa 
yang akan dikatakan dan yang didemonstrasikan.

Ingatlah bahwa tujuannya bukanlah untuk belajar 
strategi-strategi pemahaman. Tujuannya adalah 
untuk belajar bagaimana menggunakan strategi-
strategi tersebut guna meningkatkan pemahaman 
membaca. Juga, perlu diingat bahwa tidak semua 
strategi cocok dan berhasil untuk semua jenis teks. 
Beberapa strategi lebih cocok untuk membaca 
cerita atau puisi sementara yang lainnya lebih 
cocok untuk struktur teks eksposisi. Guru harus 
pertama-tama mengidentifikasi strategi mana yang 
akan membantu pemahaman membaca siswa. 
Selanjutnya, pilih satu bagian teks yang berarti 
yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan 
strategi tersebut.

Gunning (2013) mengidentifikasi 6 langkah yang 
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dapat digunakan ketika mengajar suatu strategi 
baru:
1. Kenalkan strategi tersebut
2. Demonstrasikan dan modelkan bagaimana 

menggunakanya
3. Berikan latihan yang dipandu (bersama dengan 

guru)
4. Berikan waktu untuk latihan mandiri dan 

pelaksanaan
5. Nilai pemahaman dan kemampuan siswa 

untuk menggunakannya. Ajarkan ulang bila 
diperlukan.

6. Berikan penguatan berkelanjutan sewaktu 
siswa menggunakan strategi tersebut. Siswa 
mungkin perlu diingatkan untuk menggunakan 
strategi tersebut. Beri pujian pada siswa ketika 
Anda melihat mereka menggunakan strategi 
tersebut.

Pengajaran eksplisit, yang diperkenalkan pada 
awal mata kuliah ini, direkomendasikan sewaktu 
mengajarkan strategi-strategi. Pendekatan ini 
memiliki tiga tingkatan dukungan/support: 
Saya Lakukan (guru modelkan menggunakan 
pengajaran eksplisit), Kita Lakukan (latihan yang 
dipandu, guru dan siswa mempraktikkan bersama-
sama), Anda Lakukan (siswa melakukannya 
secara mandiri). Pertama, guru memodelkan apa 
yang akan dipelajari. Selanjutnya, guru berlatih 
bersama-sama dengan para siswa. Akhirnya, 
para siswa berlatih sendiri dengan mendapatkan 
umpan balik dari guru. Model ini juga disebut 
model melepaskan secara bertahap yang dibahas 
dalam Unit 1. Guru meng-scaffold pengajaran, 
mengurangi atau menghilangkan bantuan sewaktu 
siswa mampu menyelesaikan tugas tersebut secara 
mandiri.

Strategi-strategi diajarkan secara sistematis, 
terorganisir dan berurutan. Misalnya, siswa 
diajarkan elemen-elemen cerita dan bagaimana 
menggunakan peta cerita sewaktu membaca 
teks narasi. Siswa siswa yang lebih muda awalnya 
mungkin fokus pada karakter, setting, dan urutan 
kejadian. Siswa yang lebih besar (lebih tua usianya) 
mungkin juga mengidentifikasi tema cerita dan 
elemen-elemen cerita lainnya. Penting untuk siswa 
berpikir bahwa strategi ini berguna.

Sewaktu menggunakan pendekatan ini, guru harus:
•	 Memberikan umpan balik (feedback) yang 

spesifik dan banyak kesempatan untuk berlatih
•	 Mengingatkan siswa kapan menggunakan 

strategi tersebut
•	 Meng-Scaffold, secara bertahap mengurangi 

atau bantuan sewaktu siswa belajar 
menggunakannya sendiri.

Guru juga dapat menggunakan Berpikir Nyaring 
(Think Aloud) ketika mengajarkan suatu strategi. 
Menggunakan strategi tersebut guru berpikir 
secara nyaring, berbicara tentang apa yang dia 
sedang pikirkan dan lakukan. Misalnya, ketika 
menyelesaikan sebuah peta cerita, guru membahas 
kalimat-kalimat mana dalam cerita tersebut yang 
mengidentifikasikan setting dan menuliskan 
informasi tersebut pada peta cerita dengan kata 
setting (misalnya, sedang hujan dan kita harus 
bermain dalam; setting: di dalam rumah). Ketika 
mengajar strategi pemahaman tertentu, praktik-
praktik pengajaran berikut ini direkomendasikan:
•	 Memonitor Pemahaman, disebut metakognisi. 

Salah satu cara untuk mengajarkan siswa 
memantau pemahaman mereka akan teks 
adalah memodelkan dan menjelaskan 
bagaimana Anda:
o Kadang-kadang mengalami kesulitan 

mengerti apa yang dibaca
o Pikirkan Nyaring (thing aloud) sewaktu 

Anda membaca (misalnya, “bagian ini 
tidak dimengerti” “apa yang si penulis coba 
beritahukan pada saya?”)

o Bicarakan mengenai strategi yang Anda 
gunakan. Misalnya, membaca ulang suatu 
bagian bacaan dalam teks.

o Jelaskan bagaimana memonitor 
pemahaman akan teks dan menggunakan 
strategi-strategi membantu membuat arti/
makna dari informasi yang dibaca.

•	 Menggunakan peta semantik dan grafik 
organiser.  Guru dapat menggunakan peta 
dan grafik organiser untuk membantu siswa 
mengingat dan untuk membangun kedalaman 
arti. 
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•	 Mengajukan Pertanyaan dan Diskusi yang 
Bermakna:
o Menjawab: Guru dapat mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang membantu 
siswa sebelum membaca (misalnya, 
membangun pengetahuan sebelumnya 
(prior knowledge)), selagi membaca 
(mendiskusikan apa yang terjadi, 
memprediksi apa yang akan terjadi 
selanjutnya), dan setelah membaca. Penting 
bagi semua siswa mendapatkan kesempatan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
membutuhkan mengingat kembali dan 
pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan 
berpikir kritis. Fotokopi 7 memberikan 
informasi mengenai tingkatan Taksonomi 
Bloom.

o Diskusi yang Bermakna. Dalam diskusi yang 
bermakna, guru harus menekankan ide-ide 
kunci dengan cara mengucapkan kembali, 
menguraikan, dan meringkas. Semua 
pertanyaan pada tingkat-tingkat Bloom 
dapat diberikan untuk membantu siswa 
memproses informasi. Alat bantu visual 
(misalnya, organiser grafis, petacerita) juga 
dapat mendukung diskusi yang bermakna 
(COI, 2011). Selagi melakukan diskusi 
bermakna, guru:
	 Bertanya pertanyaan terbuka dan 

modelkan bahwa mungkin ada 
beberapa jawaban yang benar

	 Gunakan berbagai tingkat pertanyaan, 
dorong siswa untuk memberikan 
pertanyaan

	 Memparafrase dan perluas respon siswa, 

meminta klarifikasi jika diperlukan
	 Berikan waktu tunggu bagi siswa untuk 

berpikir (3 detik) dan untuk merespon
•	 Menggunakan Pengetahuan Sebelumnya (Prior 

Knowledge): Kegiatan-kegiatan untuk mengajar 
siswa bagaimana menggunakan pengetahuan 
sebelumnya meliputi:
o Memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk 

membantu siswa mengidentifikasi apa yang 
diketahui mengenai topik dan bagaimana 
menggunakan informasi ini.

o Membangun pengetahuan sebelumnya 
yang diperlukan sewaktu siswa kekurangan 
informasi yang dibutuhkan untuk mengerti 
teks

•	 Meringkas: Menggunakan organiser grafis 
untuk meringkas dapat membantu siswa 
mengidentifikasi urutan peristiwa, informasi 
kunci dan bagaimana menyingkat informasi.

•	 Memvisualisasi: Bantu siswa membentuk 
gambaran visual dari apa yang mereka baca. 
Bantu mereka menggambarkan apa yang 
telah dideskripsikan (misalnya, karakter, 
setting, peristiwa). Salah satu strategi adalah 
membaca bagian dari sebuah cerita dan 
meminta siswa membuat sebuah gambar yang 
menghubungkan semua bagian (misalnya, 
laba-laba memelintir jaring, seekor lalat 
tertangkap pada jaring tersebut, dsb.).

Guru dapat juga menggunakan teknik-teknik 
mengajar lainnya, sebelum - selama - dan setelah 
membaca untuk mendukung pemahaman. Tidak 
semua dari strategi-strategi ini harus secara 
eksplisit diajarkan. Pengajaran strategi-strategi 
yang mendukung pemahaman adalah:

Sebelum Membaca Selagi Membaca Setelah Membaca
Bantu Siswa:
•	 menentukan tujuan membaca
•	 memfokuskan perhatian
•	 preview teks untuk mengaktifkan 

pengetahuan siswa yang relevan
•	 membangun pengetahuan latar 

(background knowledge)
•	 memperkenalkan kosakata
•	 membuat prediksi
•	 membuat koneksi atau hubungan
•	 antara konten dan pengalaman 

kehidupan nyata mereka
 

Bantu Siswa:
•	 memonitor pengertian/

pemahaman
•	 mengklarifikasi 

kebingungan
•	 memperbaiki pemahaman 

(sewaktu diperlukan)
•	 Berhenti sejenak untuk:
•	 prediksi
•	 reaksi
•	 komentar
•	 pertanyaan
•	 hindari terlalu banyak 

menyela

•	 Bantu Siswa:
•	 menentukan ide-ide 

utama
•	 meringkas
•	 menarik kesimpulan
•	 membuat inferens/

kesimpulan
•	 mengevaluasi informasi 

baru
•	 Mengasimilasi informasi 

ke basis pengetahuan
•	 mengevaluasi penggunaan 

strategi
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STRUKTUR TEKS

Mengenal berbagai jenis struktur teks memberi 
siswa alat untuk membantu memahami apa yang 
dibaca. Sebagaimana siswa bergerak dari belajar 
membaca kepada membaca untuk mempelajari 
informasi mata pelajaran, penting untuk dapat 
mengenali struktur teks dan bagaimana tiap jenis 
teks diorganisir. Ada dua jenis dasar dari struktur 
teks: ekspositoris dan narasi (Honig et al, 2006). 
Untuk mendukung pemahaman siswa, baik 
struktur teks narasi maupun ekspositori harus 
diajarkan.

Struktur Teks Naratif

Narasi menceritakan sebuah cerita. Beberapa 
contoh teks naratif yaitu dongeng, cerita rakyat, 
otobiografi, dan puisi. Sebagian besar anak-anak 
memahami struktur teks naratif. Pada saat mereka 
masuk sekolah, anak-anak telah mendengar cerita 
keluarga dan sejarah lisan, dan mendengarkan 
cerita yang dibacakan dengan nyaring. Teks naratif 
menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, yang 
akrab bagi anak-anak. Teks naratif diorganisir 
terkisar satu set elemen, disebut gramatika 
cerita (story grammar) dan memiliki suatu awal, 
pertengahan, dan akhir (Dickson, et al., 1998). 
Elemen-elemen kunci dalam gramatika cerita 
adalah:

•	 Setting: kapan dan dimana cerita terjadi
•	 Karakter: orang atau hewan dalam cerita, dan 

karakteristik mereka (apa yang mereka pikirkan, 
bagaimana mereka terlihat, aksi-aksi/tindakan 
mereka, dsb.)

•	 Alur
o Masalah apa, atau tujuan apa, yang dihadapi 

karakter/tokoh utama?
o Apa yang dilakukan karakter/tokoh untuk 

menyelesaikan masalah atau mencapai 
tujuan?

•	 Resolusi
o Apa yang terjadi? Bagaimana cerita tersebut 

berakhir?
•	 Tema: pesan utama dari cerita; apa yang sedang 

penulis coba untuk sampaikan pada Anda.

Siswa dapat belajar untuk mengenali struktur 
naratif melalui penggunaan organiser grafis 
yang disebut peta cerita (Armbruster et al, 2001). 
Peta cerita adalah suatu cara untuk secara visual 
merepresentasikan elemen-elemen cerita. Ada 
beberapa format dan peta cerita dapat membantu 
mengidentifikasi elemen-elemen penting 
dalam cerita (misalnya, judul, setting, karakter, 
permasalahan, peristiwa, hasil, dan tema). 
Peta cerita dapat berkisar dari yang sederhana 
sampai yang kompleks, sesuai dengan tingkat 
membaca dan kebutuhan peserta idik. Sstrategi 
pembelajaran untuk mengajarkan narasi meliputi:
•	 Mengajarkan elemen-elemen cerita 

menggunakan peta cerita.
•	 Membantu siswa memahami bagaimana 

mengetahui elemen-elemen cerita dapat 
membantu mereka ketika sedang membaca.

Fotokopi 5: Peta Cerita Naratif memberikan 
contoh-contoh dari organiser grafis naratif. 

Struktur Teks Ekspositori

Duke (2000) meneliti pengajaran kelas dan 
perpustakaan kelas untuk mengidentifikasi tingkat 
dukungan untuk pengajaran teks ekspositori 
kepada pembaca pemula. Dia menemukan bahwa, 
di kelas 1 hingga kelas 3, kurang dari 7 menit 
per hari yang dikhususkan untuk membaca teks 
ekspositori. Penting bagi anak-anak terpapar teks 
ekspositori ketika mulai membaca agar berhasil 
dalam membaca dan memahami teks mata 
pelajaran. Pembaca pemula dapat mendengarkan 
teks ekspositori yang dibaca dengan nyaring.

Teks eksposisi membantu menjelaskan fakta-
fakta dan konsep-konsep; tujuan utamanya 
ialah untuk menginformasikan, membujuk atau 
menjelaskan. Teks eksposisi merupakan teks 
yang berisi informasi yang menggambarkan 
dunia alamiah atau dunia sosial. Sebagaimana 
siswa beralih kepada membaca untuk belajar, 
sebagian besar bacaan adalah teks eksposisi. Ada 
beberapa pola pengorganisasian (struktur teks): 
sebab-akibat, membandingkan/mengkontraskan, 
deskripsi, masalah/solusi, dan urutan. Tantangan 
bagi siswa ialah bagiamana mengidentifikasi 
pola pengorganisasian, guna memahami apa 
yang sedang dibaca. Membaca teks eksposisi 
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melibatkan pemikiran yang lebih abstrak; siswa 
perlu membandingkan dan mengkontraskan 
konsep-konsep, mengenali kausalitas (misalnya, 
ketika gunung berapi meletus, orang mungkin 
harus meninggalkan rumah mereka untuk 
keselamatan mereka), mensintesis informasi, 
dan/atau mengidentifikasi solusi untuk masalah 
yang ada. Sewaktu membaca, ada kata-kata 
kunci tertentu yang dapat memberikan petunjuk 
mengenai struktur teks. Kata-kata tersebut disebut 
kata-kata penanda. Siswa dapat menggunakan 
kata-kata kunci tersebut untuk membantu 
mereka mengidentifikasi jenis struktur teks. 
Fotokopi 6: Struktur Teks Ekspositori (COI, 2011) 
mengidentifikasi dan menggambarkan jenis-jenis 
struktur teks, daftar kata-kata penanda untuk 
setiap jenis, dan petunjuk untuk membantu si 
pembaca. Guru dapat juga menunjukkan pada 
siswa bagaimana menggunakan judul, bagan dan 
grafis yang ditemukan dalam teks ekspositori. 

Siswa dapat belajar mencari kata-kata penanda 
di dalam bagian bacaan yang membantu mereka 
mengidentifikasi jenis bacaan ekpositori apa yg 
mereka sedang mereka baca. Kata-kata ini juga 
dapat membantu siswa memilih organiser grafis 
yang tepat untuk mencatat informasi dari teks 
tersebut. Organiser grafis yang lengkap dapat 
digunakan untuk membantu siswa memahami apa 
yang sedang mereka baca. Terdapat organiser grafis 
yang khusus untuk setiap jenis teks eksposisi.

Pengajaran struktur teks ekspositori meliputi:
•	 Memilih dan menggunakan suatu bagian 

bacaan dari teks, bacaan sesuai tingkatan 
pembaca (leveled reader), dll.)

•	 Membaca bacaan tersebut dengan nyaring, 
membahas kata-kata penanda dan frasa-frasa 
penting

•	 Menggunakan berpikir-nyaring untuk 
memodelkan bagaimana mengidentifikasi 
kata-kata penanda

•	 Memodelkan bagaimana mengorganisir 
informasi penting menggunakan sebuah 
organiser grafis

•	 Memodelkan bagaimana menggunakan 
organiser grafis untuk menulis suatu ringkasan 
singkat

•	 Mengajukan pertanyaan yang sesuai struktur 
teks

•	 Pajang suatu set model organiser grafis di 
dinding

Bertanya secara efektif dan Diskusi yang 
Bermakna

Bertanya dan menjawab pertanyaan mendukung 
pemahaman dan ingatan dari apa yang sedang 
dibaca. Pertanyaan juga dapat meningkatkan 
pemahaman yang lebih dalam mengenai isi bacaan 
(Gunning, 2013). Salah satu cara untuk memahami 
tingkat pemikiran yang terlibat adalah dengan 
melihat kompleksitas pertanyaan, yang disebut 
taksonomi. Pada tingkat dasar adalah pertanyaan-
pertanyaan sederhana yang disebut “di sana” (“right 
there”). Pertanyaan-pertanyaan ini menanyakan: 
Siapa? Apa? Kapan? Dimana? Tanggapan yang 
diberikan menuntut ingatan akan fakta, peristiwa, 
dan nama. Informasi dapat ditemukan ‘di sana’ 
dalam teks. Fokus dari jenis-jeni pertanyaan ini 
ialah pada informasi yang ditemukan dalam teks 
(Just Read, Florida, 2003).

Pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks 
adalah pertanyaan-pertanyaan implisit, dan 
tidak semua jawaban dapat ditemukan di dalam 
teks.  Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: 
Bagaimana? Mengapa?  Tanggapan-tanggapannya 
menuntut siswa untuk beralih dari apa yang 
ditemukan di dalam bacaan kepada menganalisis 
dan menguraikan informasi.  Siswa harus 
berpikir tentang apa yang telah membaca dan 
menggunakan pengetahuan sebelumnya (prior 
knowledge) untuk menarik kesimpulan.

Taksonomi Bloom adalah salah satu cara 
memahami tingkat-tingkatan pertanyaan. Fotokopi 
7 mengidentifikasi tingkat pertanyaan Bloom 
dan memberikan contoh-contoh kegiatan yang 
mungkin digunakan untuk mendukung baik 
recall maupun pemahaman yang lebih mendalam 
tentang apa yang dibaca. Mengajukan pertanyaan 
spesifik pada semua tingkat taksonomi Bloom dan 
percakapan scaffolding tentang apa yang sedang 
didengar dan dibaca, dapat membantu:
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•	 Menetapkan tujuan menyimak dan membaca
•	 Memfokuskan perhatian pada topik dan apa 

yang akan dipelajari
•	 Membantu siswa berpikir mengenai apa yang 

mereka dengar atau apa yang mereka baca
•	 Mendukung siswa dalam mengidentifikasi apa 

yang mereka mengerti dana apa yang tidak 
mereka mengerti

•	 Membantu mereka menghubungkan topik 
dan isi bacaan dengan apa yang telah mereka 
ketahui

PENILAIAN PEMAHAMAN MEMBACA

Asesmen/penilaian pemahaman membaca 
adalah salah satu jenis test membaca yang paling 
umum. Biasanya siswa diminta untuk membaca 
satu bagian bacaan dan menjawab pertanyaan-
pertanyaan dengan menggunakan Inventaris 
Membaca Informal (Informal Reading Inventory 
(IRI)). Siswa dapat diminta untuk menulis jawaban 
pertanyaan, menceritakan kembali cerita, atau 
meringkas cerita. Bisa terdapat bacaan-bacaan 
pada berbagai tingkatan bacaan yang berbeda 
yang juga membantu menentukan keseluruhan 
kemampuan membaca siswa. IRI dapat dinilai 
dengan cepat, memberikan guru informasi yang 
dibutuhkan untuk merencanakan pengajaran. IRI 
dapat mencakup (1) pengukur ketepatan membaca 
lisan, (2) penilaian kelancaran/kefasihan, (3) 
tingkat membaca, (4) menceritakan kembali, (5) 
pertanyaan-pertanyaan pemahaman, dan (6) daftar 
kata bertingkat (graded word lists).

Cara lain menilai pemahaman membaca siswa 
disebut tes “cloze”. Menggunakan jenis tes ini, 
kata-kata dihilangkan dari bagian bacaan. Siswa 
menulis kata-kata yang benar sesuati konteks 
di bagian yang dikosongkan (SEDL.org, t.t.). 
Pemahaman siswa juga dapat dinilai dengan 
menggunakan latihan-latihan informal: (1) 
observasi, (2) catatan anekdot, (3) siswa menjawab 
pertanyaan tentang teks, (4) meringkas, atau 
menceritakan kembali, (5) respon-respon tertulis, 
dan (6) kelompok-elompok diskusi.

Sewaktu menilai pemahaman, praktik terbaik 
menunjukkan bahwa informasi harus dikumpulkan 
dari banyak bacaan dan tingkatan yang berbeda, 
genre dan struktur teks yang berbeda, dan 
banyak daftar kata bertingkat yang lebih dari 
satu (Paris, t.t.). Di atas kelas 3, membaca 
diam dan membiarkan siswa melihat kembali 
ke dalam bacaan untuk menemukan jawaban 
harus digunakan. Ada juga rubric-rubrik untuk 
mengukur pemahaman. Ketika memilih asesmen/
penilaian untuk menggunakan, pertanyaan-
pertanyaan berikut harus ditanyakan:
•	 Apa tujuannya dan bagaimana informasi 

tersebut akan digunakan?
•	 Apakah asesmen/penilaian tersebut membantu 

guru merenganakan pengajaran?

RINGKASAN

Pemahaman adalah alasan utama untuk membaca. 
Pembaca yang baik adalah pembaca yang memiliki 
tujuan dan yang aktif. Pengajaran pemahaman 
membaca dapat membantu siswa memahami apa 
yang mereka baca, mengingat apa yang mereka 
baca, dan mengkomunikasikan dengan orang lain 
mengenai apa yang telah mereka pelajari.

Pemahaman Teks penting karena pemahaman adalah alasan membaca
Pemahaman Teks adalah bertujuan (Purposeful) dan aktif
Pemahaman Teks dapat dikembangkan dengan caea mengajarkan strategi-strategi pemahaman
Strategi-strategi pemahaman teks dapat diajarkan
•	 Melalui pengajaran yang eksplisit
•	 Dengan membantu pembaca menggunakan strategi-strategi secara fleksibel dan dalam kombinasi
(Armbruster, Lehr, & Osborne, 2001)
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VIDEOGRAFI BERANOTASI

•	 SLIDE 3: To introduce reading comprehension 
and its importance. https://www.youtube.com/
watch?v=dCV49uVj2uw

•	 SLIDE 16: https://www.youtube.com/
watch?v=FTk69QmmYB0&feature=youtu.
be Optional Video: Students summarize a 
listening story. Example of a guided reading 
lesson. From 5-7 minutes, the students are 
reading a story.

•	 SLIDE17: https://www.youtube.com/
watch?v=FTk69QmmYB0&feature=youtu.
be Optional Video: if you have time, you may 
want to show part of this video to see students 
summarizing a listening story

•	 SLIDE 18:  Guided Reading 
- https://www.youtube.com/
watch?v=dCV49uVj2uw&feature=youtu.be 
Shared Reading -  https://www.youtube.
com/watch?v=ypQ_lr1BVPQ&feature=youtu.
be Optional Videos show the different types 
of reading support; however, both types were 
discussed in a previous lecture: 

•	 SLIDE 20: https://www.youtube.com/
watch?v=gleNo8dqHb8 Even though the video 
is in English; it provides an example of using 
explicit instruction and think aloud to teach 
comprehension strategies. 

•	 Additional Videos are available. However, 
it is important that the students be given 
opportunities to learn to use the primary 
materials. 
o Narrative Genre
 The origin of Lake Toba: https://www.

youtube.com/watch?v=_DuYpXaYazc
 Video with the duration of about 10 minutes 

is an animated video that shows the story of 
the origin of Lake Toba.

 https://www.youtube.com/
watch?v=wmA40HYGa3U

 Video with the duration of 10:35 minutes 
is telling the story of the legend of 
Sangkuriang and Mount Tangkuban Perahu. 
Sangkuriang legend is a story that occurred 
in the Kingdom of Parahyangan, West Java. 
Narrative: Folklore

o Expository Genre
https://www.youtube.com/
watch?v=qJ76c5sKnkM (3 minutes)
Video with the duration of approximately 
3 minutes tells about mount Kelud in East 
Java which is categorized the most active 
volcanoes in East Java.
https://www.youtube.com/
watch?v=IcE5VSdOL88 (9 minutes)
This video explains the process of making a 
Javanese dagger

GLOSARIUM

Metakognisi Kesadaran pembaca mengenai apa 
yang dipahami dan apa yang tidak dipahami. Si 
pembaca menggunakan strategi-strategi untuk 
memahami dan strategi-strategi untuk membuat 
agar dapat memahami lagi (sewaktu mengalami 
kesuliatan/masalah dalam memahami).

Literal Jawaban dapat ditemukan dalam teks.

Inferensial Jawaban tidak dapat ditemukan dalam 
teks, si pembaca harus menggunakan informasi 
dalam teks dan pengetahuan sebelumnya (prior 
knowledge) untuk dapat mengerti.

Berpikir Nyaring Guru berbicara dengan nyaring/
keras, memodelkan apa yang dia lakukan sewaktu 
ia sedang membaca. Si Guru dapat memodelkan 
strategi-strategi yang berbeda (misalnya, 
bagaimana menggunakan struktur teks, dan 
organiser grafis, dsb.).

Pengajaran Eksplisit Guru memimpin 
pelajaran, dia memodelkan apa yang ia ingin 
siswa pelajari, misalnya, bagaimana meringkas 
apa yang telah dibaca. Guru awalnya memodelkan 
keterampilan tersebut (misalnya, bagaimana 
menggabungkan bunyi-bunyi untuk mengucapkan 
kata-kata) atau strategi tersebut (misalnya, 
bagaimana menggunakan organiser grafis 
tertentu). Langkah-langkahnya adalah Saya 
Lakukan (I Do) (memodelkan), Kita Lakukan (We 
Do) (bersama-sama, dukungan yang dipandu), 
Anda Lakukan (You Do) (mandiri/independen, 
siswa menyelesaikan tugas sendiri).
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1 

 
 
 
 
 Membaca 

Pemahaman 

2 

Tujuan Pembelajaran 

Pada akhir Perkuliahan 11 ini, mahasiswa akan dapat: 
•Menjelaskan apa itu membaca pemahaman dan menjelaskan kunci 
penting dari berbagai teori membaca pemahaman 
•Menjelaskan strategi pengajaran membaca pemahaman 
•Mendeskripsikan struktur teks naratif dan ekspositori dan strategi 
pengajarannya 
•Mendeskripsikan strategi yang harus diketahui dan digunakan siswa 
untuk mengecek pemahaman mereka secara mandiri 
•Mengidentifikasi berbagai strategi penilaian membaca pemahaman  

 

Membaca Pemahaman 

Keterampilan, strategi dan pengetahuan apa 
yang siswa perlukan untuk memahami apa yang 
sedang mereka baca? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dCV49uVj2
uw 
(5:00‐7:20) 
 
 

3 

Apa itu Membaca Pemahaman 

Pemahaman:  Mencari tahu bagaimana tulisan merepresentasi 
kata-kata dan menerjemahkan tulisan menjadi bunyi secara 
akurat dan cepat.  Pada saat yang sama menciptakan skema 
informasi dengan membangun makna/arti baru dan 
mengintegrasikannya dengan apa yang diketahui mengenai topik 
tersebut (Snow & Sweet, 2003).  
 
Membangun proses berpikir pembaca sehingga mereka dapat 
membaca teks dengan pemahaman; mengkonstruksi representasi 
dari apa yang mereka pahami dan menggunakan pemahaman baru 
mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain (Blok, Rogers, & 
Johnson 2004). 
 4 

Pentingnya Pemahaman Menyimak  
dan Membaca 

• Pemahaman menyimak penting, baik untuk belajar 
membaca dan membaca untuk belajar (Hoover dan 
Gough, 1990) 

• Pemahaman menyimak menjadi bagian dari proses 
belajar dalam kelas (Kim & Philips, 2014) 

• Jika seorang siswa membaca teks, tetapi tidak 
mengertinya, siswa tersebut berarti tidak membaca 
(Armbruster et al., 2001) 

• Tujuan utama dari membaca ialah untuk mengerti ide-
ide dan berpikir mengenai ideide sementara membaca 
(Pressley, Gaskins, & Fingeret, 2006) 

5 

MembacaPemahaman 

6 

• Siswa perlu tahu tujuan dari membaca. 
• Melibatkan interaksi dengan teks: secara aktif membaca 

dan mengkonstruksi makna dari apa yang sedang dibaca. 
• Pembaca aktif 

–Mengkaitkan informasi teks dengan pengetahuan dan 
pengalaman mereka sendiri untuk mengkonstruksi 
makna. 

–Menggunakan strategi-strategi pemahaman teks literal 
(di sana (right there)) 

–Menggunakan pemahaman inferensial (menghubungkan 
dengan pengetahuan sebelumnya dan tentang dunia) 
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Mengembangkan Pemahaman 

• Pemahaman Menyimak dan Membaca 
– Siswa harus belajar keterampilan-keterampilan dan strategi-

strategi baru 
– Siswa harus dapat menceritakan ulang dan meringkas apa yang 

telah didengar 
– Keterampilan-keterampilan menyimak mendukung pemahaman 

pada semua tingkatan kelas 
• Pemahaman Teks (Membaca) 

– Proses kompleks 
– Siswa harus secara akurat membaca kata, kalimat, dan 

menggunakan pengetahuan latar (background knowledge) 
– Siswa harus terlibat dan termotivasi 

 
7 

Pemahaman: Pembaca yang Baik 

8 

• Mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan ide-ide dalam teks. 
• Tahu kalau mereka bingung; membaca ulang dan menggunakan 

strategi-strategi untuk membantu (metakognisi) 
• Mengkonstruksi images (gambaran-gambaran) di benak mereka 
• Meringkas 
• Menginterpretasi, seringkali kali dengan perasaan yang kuat; menolak 

atau menerima ide-ide dari seorang penulis. 
• Membangun skema 

 
Membaca reflektif bisa lambat.  Kecepatan dalam membaca dan 

membaca kata secara akurat bukanlah tujuan.  Memahami, 
mengapresiasi, dan berpikir mengenai ide-ide dalam teks merupakan 
tujuannya (Pressley, Gaskins, & Fingeret, 2006). 
 

Pemahaman: Pembaca yang Baik 

9 

• Perhatian yang terfokus: membaca secara aktif dan 
dengan suatu tujuan 

• Memiliki kosakata dan sintaks yang cukup untuk 
membaca teks yang kompleks 

• Pemahaman: Pergerakan yang terus berkembang 
– 5-7: berpikir dalam dimensi tunggal, tingkatan konkret 
– 8: berpikir multi-dimensi dan lebih siap mempelajari strategi-

strategi (anak yang lebih kecil/muda akan perlu diajarkan 
keterampilan-keterampilan secara eksplisit dan berurutan) 

Membaca: Proses antara Si Pembaca dan Tugas 
yang Diberikan 

Mencari tahu untuk mengerti bagaimana tulisan 
mewakili kata-kata dan menerjemahkan tulisan untuk 
membunyikannya secara tepat dan cepat 
 

Pada saat yang sama membentuk suatu gambaran 
mental (dalam pikiran) dari informasi dan skema dengan 
cara mengintegrasikan informasi baru dengan apa yang 
telah diketahu. 
 

Pembaca yang baik mengkonstruksi makna/arti (Snow & 
Sweet, 2003). 

10 

RAND: Interaksi antara Si Pembaca dan Teks 

11 

Pengenalan kata, kosakata, 
pengetahuan sebelumnya 
(prior knowledge) 
penggunaan strategi, 
kemampuan membuat 
inferensi, motivasi 

Tujuan, hubungan sosial, 
sekolah/ruangan 
kelas/sesama teman 
(peers)/keluarga 

Struktur teks, kosakata, 
genre, wacana (discourse), 
fitur motivasi, gaya cetakan 
tulisan (print style) dan jenis 
huruf (font) 

        

Sosiokultural 

Pembaca Teks 

Kegiatan 

Konteks 

Lingkungan, 
norma budaya 

  

Keterampilan-Keterampilan Membaca 

12 

Pengetahuan Latar Belakang 
Pengetahuan Kosakata 

Struktur Bahasa 
Penalaran Verbal 

Pengetahuan Literasi 

Kesadaran Fonologis 
Decoding (dan Pengejaan) 

Pengenalan Sight (Melihat) 

Membaca Terampil – 
koordninasi yang lancar 
dari membaca kata dan 

proses pemahaman 

semakin otomatis 

semakin strategi 

PEMAHAMAN BAHASA 
  

  

PENGENALAN KATA 

Untaian yang Dijalin Bersama dalam Membaca Terampil 
(Scarborough, 2001) 

Membaca adalah keterampilan multifaset, secara bertahap diperoleh selama instruksi dan praktek 
bertahun. 
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Perkembangan Pemahaman: SD Kelas Rendah 

13 

Belajar untuk Baca 
• Kelas 1: 

– Mulai memantau seberapa memahami 
– Dapat mendiskusikan dan menulis respon pendek mengenai apa yang telah dibaca 

• Kelas 2: 
– Menggunakan strategi-strategi pemahaman dasar (mialnya, membaca ulang) 
– Mendiskusikan teks ekspositori dan naratif 
– Menulis respon-respon mengenai apa yang telah dipelajari 

• Kelas 3: 
– Berpartisipasi dalam diskusi berbasis teks yang dipimpin oleh siswa maupun oleh 

guru 
– Mendemonstrasikan pemahaman melalui produk tulisan yang lebih kompleks 
– Memahami bagaimana teks informasioal (teks menjelaskan) membangun 

pengetahuan konsep-konsep mata pelajaran 

Menyesuaikan Text dengan Tingkatan Membaca 
Siswa 

• Untuk dapat mengerti/memahami, teks yang diberikan perlu sesuai dengan 
keterampilan membaca siswa 
– Jika teksnya terlalu sulit, siswa tidak akan mampu menggunakan kemampuan 

dan strateginya.  
– Jika teksnya terlalu mudah, siswa tidak akan tertantang  

• Kompleksitas teks tergantung pada: 
 Jumlah kata dan jumlah kata yang berbeda dalam teks 
 Menggunakan kata-kata yang banyak kali dilihat dan dibaca dibandingkan 

dengan kata-kata yang jarang dilihat dan dibaca; jumlah kosakata baru 
 Panjang dan kompleksitas kalimat 
 Pola Bahasa; yang diulang dan dapat diprediksi 
 Ukuran tulisan/cetak; spasi dan jumlah kata per halaman 
 Gambar-gambar dan ilustrasi-ilustrasi 
 Seberapa baik siswa mengetahi topik tersebut 

 

 
14 

Pendahuluan :  
Mengajarkan Pemahaman Membaca 

15 

Guru lebih sering menilai pemahaman siswa dan tidak 
mengajarkan bagaimana cara untuk memahami 

Mengajarkan siswa untuk memahami termasuk: 
Menggunakan teks autentik untuk alasan-alasan yang yang riil 
Menggunakan jenis-jenis teks yang berbeda: narasi dan eksposisi 
Menciptakan suatu lingkungan kaya tulisan yang membangun 
pengembangan konsep  
Terlibat dalam percakapan yang berkualitas tinggi mengenai teks  
Menyediakan waktu bagi siswa untuk menulis apa yang telah 
mereka pelajari 

 

Strategi dan Teknik Pemahaman 

16 

Proses yang digunakan untuk memahami: 
•Pengecekan Pemahaman – Metakognisi: berpikir tentang berpikir; proses-
proses mental 
•Pemantauan/monitoring Pemahaman: Sebelum-Selama-Setelah Membaca 
•Menggunakan Organiser Grafis dan Peta Semantik 
•Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan yang Diarahkan oleh Guru 
•Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan yang Dibuat Sendiri 
•Mengenal Struktur-Struktur Teks 
•Mengenali Pengorganisasian dari Struktur-Struktur Teks yang Berbeda 
•Menggunakan Pengetahuan Awal/Sebelumnya (Prior Knowledge) 
•Meringkas 
 

Membaca: Tingkat Dukungan 

17 

Jenis 
Membaca 

Membaca 
Nyaring 

Membaca 
bersama 

Membaca terbimbing Membaca mandiri 

Deskripsi Guru membaca teks 
dengan nyaring. 
Mencontohkan cara 
membaca lancar, 
memberikan 
kegiatan yang 
menarik (misal 
menjawab 
pertanyaan) 

Guru dan siswa 
berinteraksi dengan 
teks. Guru 
menjelaskan dan 
memberikan 
contoh 
keterampilan dan 
strategi membaca 
(misal think aloud).  

Membaca terbimbing adalah 
jembatan kegiatan yang 
dipandu oleh guru dan 
membaca mandiri.  
Sesuai dengan kebutuhan 
siswa, guru menggunakan 
instruksi pembelajaran 
eksplisit untuk mengajarkan 
keterampilan dan strategi  
mengajar.  
 

Siswa membaca 
sendiri untuk 
membangun 
kelancaran, 
keterampilan, 
strategi, kepercayaan 
diri sebagai pembaca, 
dan untuk 
pemahaman.  

Contoh Membaca nyaring 
Membaca dialogis 

Membaca Choral 
Membaca Echo 
Cerita yang bisa 
ditebak 

Pembelajaran membaca 
dalam kelompok kecil 
Teks yang sesuai dengan 
kemampuan membaca siswa 

Membaca 
berpasangan atau 
membaca sendirian. 
Teks sesuai dengan 
kemampuan 
membaca siswa. 

Siswa dapat Belajar dan Menggunakan Strategi-
Strategi Pemahaman (Pembaca Strategik) 

Pengajaran strategi pemahaman yang efektif adalah yang 
eksplisit dan langsung 

• Beritahu pembaca mengapa dan kapan mereka harus 
menggunakan strategi, strategi apa yang digunakan, dan bagaimana 
menerapkannya 

• Ajarkan untuk menggunakannya secara fleksibel dan dalam 
kombinasi 

• Urutan Pengajaran: Penjelasan Langsung, Modeling, Latihan yang 
Diarahkan, & Aplikasi (dikombinasikan dengan asesmen/penilaian & 
umpan balik) 

• Menunjukkan vs Mengatakan/Menyampaikan 
• Ingatkan para siswa untuk menggunakan strategi-strategi sediakan 

penguatan sewaktu mereka menggunakan strategi 

 
18 
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6 Langkah Pengajaran Pemahaman Eksplisit 

1. Perkenalkan strategi: apa strategi tersebut, mengapa diajarkan, dan 
bagaimana strategi tersebut membantu pemahaman 

2. Mendemonstrasikan/memodelkan: bagaimana menggunakan strategi 
tersebut 

3. Gunakan latihan yang dipandu, berikan pada siswa lebih banyak 
tanggung jawan sewaktu mereka belajar menggunakannya 

4. Sediakan latihan mandiri dalam aplikasinya (menggunakan) dengan 
memberikan feedback 

5. Ases/nilai dan ajarkan ulang bila diperlukan 
6. Gunakan penguatan dan pengingat 

• Setelah membaca, tanyakan pada siswa strategi mana yang 
membantu 

• Berikan penguatan “Kerja yang baik, kamu menggunakan statagi itu” 

 19 

Berpikir Nyaring Berpikir Nyaring 
Guru memodelkan bagaimana mereka memahami sewaktu membaca; guru 
menjelaskan apa yang dia lakukan untuk mengerti.  Guru menggambarkan apa yang 
ia pikirkan dan strategi-strategi yang digunakan untuk memahami: 

• Membuat pertanyaan untuk menanyakan diri sendiri (misalnya:  Apa poin-poin 
penting? Apakah saya mengeri?) 

• Mencari petunjuk dari konteks 
• Membaca kembali untuk klarifikasi; baca bagian selanjutnya 
• Menggunakan pengetahuan sebelumnya (prior knowledge), sumber-sumber lain 
• Gunakan citra/gambaran visual 
• Berhenti guna meringkas/memprediksi 

Berpikir Nyaring membantu siswa belajar untuk memonitor apa yang mereka 
pikirkan ketika mereka membaca dan meningkatkan pemahaman.  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=dCV49uVj2uw&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=ypQ_lr1BVPQ&feature=youtu.be   

20 

Struktur Teks 

• Mengenal struktur teks membantu siswa 
memahami isi teks 

• Siswa bergerak dari belajar untuk membaca 
menuju membaca untuk mempelajari informasi 
pada pelajaran 

• Ada dua struktur teks (naratif dan ekspositori) 
yang harus diajarkan sebelum belajar membaca 
pemahaman (Honig et al., 2006). 
 
 

21 

Teks Naratif dan Ekspositori 

1. Teks Naratif 
• Buku-buku narasi ditulis dalam format cerita; isinya disusun sekitar 

peristiwa-peristiwa yang terjadi.  Cerita dapat berupa imajiner/khayalan 
(misalnya, fabel, dongeng) atau riil (misalnya, biografi). 

• Elemen-elemen naratif disebut peta cerita; cerita memiliki awal, 
pertengahan, dan akhir (Dickson et al., 1998) 

• Menggunakan organiser grafis (gramatika cerita) membantu pemahaman 
• Contoh-contoh cerita narasi adalah: dongeng, cerita rakyat, otobiografi 

2. Teks Ekspositori 
• Berisi penjelasan fakta-fakta dan konsep-konsep; digunakan untuk 

menginformasikan, menjelaskan, dan membujuk 
• Setelah kelas 3; labih banyak teks adalah teks ekspositori 
• Membaca teks ekspositori membangun berpikir abstrak 

22 

Pengajaran Teks Narasi dan Eksposisi 

Membantu pemahaman membaca, siswa mampu untuk: 
•Mengerti jenis-jenis struktur teks yang berbeda (genre) 
•Mengidentifikasi struktuk teks dan menyesuaikan 
strategi-strategi membaca 
•Mengerti pesan penulis dan meringkas apa yang telah 
dibaca 
Berawal pada kelas 1, berikan siswa strategi-strategi 
untuk membantu mengerti apa yang dibaca 
 

23 

Struktur Teks Naratif: Gramatika Cerita 
Elemen-Elemen Kunci 

24 

• Latar: kapan dan di mana cerita berlangsung 
• Karakter: orang atau binatang dalam cerita, dan sifat-sifat/ciri-

ciri mereka 
• Alur: 

– Masalah apa, atau tujuan apa, yang dimiliki oleh tokoh utama? 
– Apa yang dilakukan karakter untuk memecahkan masalah 

tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut? 
– Apa yang terjadi? Bagaimana ceritanya berakhir? 

• Tema: pesan utama dari cerita tersebut; apa yang si penulis 
sedang coba untuk beritahukan kepada Anda. 
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g
Teks Naratif: Pengajaran 

Ograniser Grafik Peta Cerita 

25 

• Memahami elemen-elemen cerita dapat membantu ketika membaca dan 
ketika meringkas apa yang telah dibaca 

• Organiser grafis peta cerita dapat membantu mengidentifikasi elemen-
elemen naratif 
 

Latar  Kapan dan di mana cerita terjadi? 

Karakter/Tokoh  Orang atau binatang dan karakteristiknya 

Alur  Masalah apa atau tujuan apa yang dihadapi katakter/tokoh 
tersebut? 
Apa yang dia buat untuk menyelesaikan masalah tersebut atau 
untuk mencapai tujuannya? 

Resolusi  Apa yang terjadi? Bagaimana cerita berakhir? 

Tema  Apa pesannya? Apa yang sedang disampaikan oleh penulis. 

Struktur Teks Ekspositori 

26 

Struktur Teks Deskripsi Struktur Kata-Kata Kunci 
Petunjuk untuk 
Mengidentifikasi 

Struktur Teks 
Sebab/ 
Akibat 

Menjelaskan alasan-alasan 
mengapa sesuatu terjadi 

Karena, dikarenakan, oleh karena 
itu, jadi, sebagai hasilnya, akibatnya 

Sebab memiliki 
akibat, atau masah 

dan solusi yang 
mungkin dilakukan Masalah/ 

Solusi 
Memunculkan suatu masalah 
dan kemudian memberikan 
solusi-solusi untuk masalah 

tersebut 
Membandingkan/ 
Mengkontraskan 

Membahas bagaimana dua 
hal sama dan berbeda 

Seperti, sama/mirip, keduanya, 
juga, tidak seperti, tapi, sebaliknya  

Bagaimana hal-hal 
sama dan bagaimana 

hal-hal tersebut 
berbeda 

Deskripsi Menjelaskan suatu konsep, 
dsb. dengan menciptakan 

gambar pada benak 
pembaca   

Untuk mengawali, pertama, ke dua, 
selanjutnya, lalu, akhirnya, yang 
paling penting, juga, sebenarnya, 

contohnya, di depan, di debelah, di 
samping, dekat, setelah   

Mengenali daftar 
atau sebuah set 

karakteristik 

Urutan 
(atau rentetan) 

Menyajikan informasi dalam 
suatu urutan kronologis atau 

sekuensial 

Sebelum, pertama, selama, ketika, 
pada saat, pada saat bersamaan, 
setelah, selanjutnya, berikutnya, 

akhirnya, sekarang, sewaktu 

Mengidentifikasi 
suatu urutan 

kejadian, aksi, atau 
langkah-langkah  

Organiser Grafik 

• Dapat membimbing siswa berpikir dan 
membantu mengingat elemen-elemen penting 
dan informasi penting 

• Dapat digunakan sebelum/selama/setelah 
• Dapat diterapkan untuk menulis tentang apa 

yang dibaca dan bagaimana menghubungkan 
dengan pengetahuan sebelumnya/informasi 
dunia, dll. 

 

(http://www.centeroninstruction.org/informational-text-
structure-module-1-grades-k-5-using-knowledge-of-text-
structure-to-improve-comprehension-in-grades-k-5) 

27 

Jenis Organiser Grafik 

28 

Organiser Grafis yang umum KWL (K (know) - 
apa yang saya ketahui, W (What) - apa yang ingin 
saya ketahui, L- apa yang telah saya pelajari) 

Peta Semantik 
Jaring laba-laba 
Diagram Venn 
Frayer Model 

Eksplanasi/Eksposisi 
Runtutan 
Deskripsi 
Perbandingan 
Sebab/Akibat 
Masalah-solusi 

 

Teks naratif: Peta Cerita 
 

Fotokopi:  
- Organiser Grafis Umum 
- Peta Cerita Naratif 
- Struktur Teks Eksplanasi/Eksposisi  

Kontinum Pertanyaan dan Respon 

29 

Ajukan Pertanyaan Sebelum, Selama (Selagi), Setelah Membaca 

Sederhana/Eksplisit 
Siapa? Apa? Kapan? Di mana? 

Kompleks/Implisit 
Bagaimana? Mengapa? Apa (yang terjadi) Jika? 

Respon: 
 
Mengingat fakta, peristiwa, names 
Berfokus pada informasi dalam 
teks 
Memfrasakan ulang teks yang baru 
saja dibaca (meringkas_ 

 
 

Respon: 
 
Bergerak menjauh dari apa yang bisa dilihat 
pada halaman (buku) 
Analisa dan uraikan informasi 
Berfokus pada berpikir mengenai apa yang  
telah dibaca dan menggunakan pengetahuan 
sebelumnya (membuat inferensi (inferences)) 

Catatan: Dosen/guru menggunakan buku bacaan berjenjang/big book untuk pembelajaran ini 

Taksonomi Bloom 

30 

 
 

LEVEL  
TINGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVEL 
RENDAH 
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Diskusi Scaffolding: 
Menggunakan Jenis-Jenis Pertanyaan yang Berbeda 

Pertanyaan Literal 

Mendorong siswa untuk menjadi sadar akan informasi dalam teks. 
Siapa,  Apa, Kapan, Di mana 

Pertanyaan Terbuka 

Mendorong siswa untuk memperluas pemikiran mereka tentang teks dan untuk 
menguraikan sewaktu mereka mendiskusikan teks tersebut 
 
Berpikir Kritis: Mengapa, Bagaimana, Dengan Cara Bagaimana? 
Pertanyaan Berpikir Kritis: Pertahankan, Menilai, Membenarkan, Apa yang Anda 
Pikirkan? 
 
Guru menggunakan buku besar (big book) untuk pembelajaran ini. 

( g )
Strategi-Strategi Pemahaman 

(Metakognisi) 

32 

• Pikirkan tentang suatu waktu ketika Anda mengalami kesulitan 
memahami apa yang Anda baca 
– Sebagai seorang pembaca, apa yang Anda lakukan untuk membantu 

memahami apa yang Anda saat itu baca? 

• Metakognisi: memonitor pemahaman membaca dan menggunakan 
strategi-strategi sewaktu Anda tidak mengerti. 

• Sebagai Contoh: 
– Apakah Anda membaca judul, berpikir mengenai bagian mana yang akan 

dibahas? 
– Saat Anda membaca, apakah Anda berhenti untuk berpikir tentang apa 

yang tadi dibaca? 
– Apakah Anda membaca ulang bagian yang Anda tidak mengerti? 
– Jika Anda menggunakan salah dari yang disebutkan di atas,  Anda 

sebenarnya sedang menggunakan strategi membaca. 
 

Strategi Metakognisi: Strategi Apa yang Digunakan 
(Metakognitif/Strategik) 

• Pengetahuan metakognitif:  
– Strategi yang digunakan untuk mengerti apa yang dibaca 
– Strategi-strategi yang digunakan sewaktu kita tidak mengerti yang 

dibaca 
• Guru dapat memodelkan bagaimana menggunakan strategi-strategi 

metakognitif sewaktu mengalami kesulitan dalam membaca sebuah 
teks. 

• Mendemonstrasikan bagaimana: 
– Menggunakan strategi 
– Berpikir selama/selagi sedang membaca 
– Baca ulang untuk mendapatkan makna yang lebih dalam 

• Diskusikan bagaimana menggunakan strategi membantu memahami 
apa yang dibaca  (Harvey & Goudvis, 2007). 
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Ringkasan: 
Sebelum-Selama-Sesudah Membaca 

• Modelkan bagaimana menggunakan struktur informasi pada 
teks untuk mengerti teks tersebut 

• Berikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih 
mengidentifikasikan struktur teks 

• Tunjukan pada siswa bagaimana menggunakan pola organisasi 
teks sebelum mereka membaca atau meringkas 

• Gunakan organiser grafis untuk struktur teks 
• Latihan menggunakan organiser grafis dan menulis ringkasan 

sehingga para siswa dapat menggunakan (misalnya, meringkas) 
untuk mendemonstrasikan pemahaman, 
(http://www.centeroninstruction.org/informational-text-structure-
module-1-grades-k-5-using-knowledge-of-text-structure-to-improve-
comprehension-in-grades-k-5) 

34 

Ringkasan:  
Pengajaran Pemahaman yang Efektif 

• Gunakan Membaca Nyaring untuk membangun pemahaman 
• Bantu siswa mengerti teks naratif dan ekspositori (termasuk 

penggunaan organiser grafis) 
• Ajarkan strategi-strategi yang mendukung pemahaman 
• Gunakan berbagai kegiatan untuk sebelum, selama, dan setelah 

membaca 
• Bantu siswa belajar dan menggunakan strategi yang menolong 

mereka memonitor pemahaman dan yang menolong mereka ketika 
mereka tidak paham 

• Berikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda tingkatan, termasuk 
pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi (jawabannya tidak ada “di sana” 
di dalam teks) 

• Berikan banyak kesempatan membaca 
 35 

Menulis dan Pemahaman 

• Menulis sangat efektif ... membutuhkan siswa 
menjelaskan konten dengan kata-kata mereka sendiri; 
membutuhkan pemikiran yang aktif.  

 
• Sewaktu menulis, siswa harus memutuskan ide-ide yang 

mana yang penting untuk didiskusikan. 
 
• Ide-ide utama dan detail harus diidentifiksikan dan 

diurutkan sehingga pembaca dapat mengerti (McKenna 
& Stahl, 2003). 

36 
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10/21/2016 

7 

Menanggapi/Merespon Menulis 

• Respon Tertulis 
–Mendorong pemikiran kritis 
–Membantu membuat penilaian-penilaian 
–Butuh siswa untuk menggunakan keterampilan-

keterampilan literasi 

• Tugas-Tugas Menulis 
–Menceritakan ulang/kembali 
–Menjawab pertanyaan (literal, inferensial, kritikal) 
–Meringkas 
 37 

Mengases Pemahaman Membaca: Inventaris Membaca 
Informal (Informal Reading Inventories (IRI))  

Jenis penilaian yang paling sering digunakan 
 

Mengukur: 
• Ketepatan membaca lisan 
• Tingkat kefasihan 
• Tingkat membaca 
• Bercerita kembali 
• Pertanyaan-pertanyaan pemahaman 
• Daftar kata bertingkat 

 38 

Menilai Pemahaman Membaca 

Asesmen informal 
• Mengamati 
• Catatan anekdot 
• Minta siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan 

mengenai teks 
• Meringkas atau menceritakan ulang bacaan 
• Menulis sebuah respon/tanggapan (misalnya, untuk 

pertanyaan yang diberikan, untuk meringkas, untuk 
menyatakan pendapat, dsb.) 

• Kelompok diskusi 
 

39 

Peta Definisi Konsep: Kegiatan Kelompok Kecil 

40 

Meringkas 

Narasi 

Apa itu? Seperti apa itu? 
 

Pemahaman 
Membaca 

Apa beberapa 
contoh/strategi-nya? 

Bekerja dalam 
kelompok kecil 
untuk menyelesaikan 
peta definisi konsep 
untuk 
mendeskripsikan 
pemahaman 
membaca 

Diadaptasi dari Schwartz & 
Raphael, 1985 

Pentingnya Pemahaman 

• Guru Sekolah Dasar (SD) dapat mulai membangun 
fondasi untuk pemahaman membaca. Pemahaman 
merupakan suatu proses yang kompleks yang 
dikembangkan dari waktu ke waktu.  Menekankan 
pemahaman teks seawal mungkin dan jangan tunggu 
sampai siswa telah menguasai dasar-dasar membaca. 

• Pembaca pemula, juga pembaca yang lebih lanjut, harus 
mengerti bahwa tujuan akhir membaca adalah 
pemahaman. 

 
41 

Pengajaran Pemahaman Teks 

42 

• Pemahaman merupakan alasan untuk membaca.  Jika 
pembaca dapat membaca kata-kata, tetapi tidak 
menangkap apa yang mereka baca, mereka tidak 
benar-benar membaca. " 

• Pembaca yang “kuat/baik” adalah pembaca yang 
memiliki tujuan dan yang aktif. 

• Pengajaran dalam pemahaman membaca dapat 
membantu siswa memahami apa yang mereka baca, 
mengingat apa yang mereka baca, dan 
mengkomunikasikan apa yang mereka baca kepada 
orang lain. 
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UNIT 12  
MENGEMBANGKAN BUDAYA MEMBACA:  
MENINGKATKAN MEMBACA MANDIRI

TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa calon guru akan mampu:
1. Mendefinisikan “budaya membaca” dan 

menjelaskan pentingnya pengembangan 
literasi anak-anak

2. Mendeskripsikan apa yang dapat dilakukan 
orantua dan sekolah untuk meningkatkan 
membaca mandiri

3. Mendeskripsikan beberapa fitur program 
membaca mandiri berbasis data di sekolah dan 
di kelas

GAMBARAN UMUM 

Membaca mandiri adalah membaca yang 
dilakukan anak-anak sendiri, dengan sedikit 
atau tanpa dukungan orang dewasa. Anak-anak 
diperbolehkan untuk memilih buku yang mereka 
baca dan dianjurkan untuk membaca berbagai 
materi.

Anak cenderung akan suka membaca, dan 
membaca secara mandiri, jika mereka memiliki 
guru yang suka membaca dan sering membacakan 
cerita untuk mereka. 

Membaca mandiri merupakan bagian penting 
dalam program literasi di SD, untuk sejumlah 
alasan:

Anak-anak yang lebih banyak membaca bersikap 
lebih positif terhadap membaca;
•	 Semakin banyak anak-anak membaca, semakin 

baik kemampuan membaca mereka
•	 Semakin banyak anak-anak membaca mandiri 

di luar kelas, semakin tinggi nilai mereka 
dalam semua penilaian keterampilan bahasa 
(kosakata, tata bahasa, dll);

•	 Jumlah waktu  yang dihabiskan oleh anak-anak 
untuk membaca di luar kelas lebih berpengaruh 
daripada status sosial-ekonomi mereka; 

•	 jumlah waktu yang anak habiskan untuk 
membaca di luar kelas memiliki lebih banyak 
pengaruh dari pada jenis sekolah yang mereka 
pilih (negeri, swasta, dll);

•	 Ada korelasi yang kuat antara keterampilan 
membaca dan menulis. Anak-anak yang lebih 
banyak membaca, menulisnya lebih baik.

Ada sejumlah inisiatif yang dapat dilakukan 
sekolah dan guru untuk mendorong anak-anak 
untuk membaca lebih banyak, termasuk:
•	 Guru mempraktikkan membaca dengan 

suara keras atau program membaca bersama, 
melibatkan anak-anak dalam cerita dan 
mengembangkan minat baca;

•	 Melaksanakan program membaca mandiri 
berbasis kelas, mengalokasikan waktu setiap 
hari atau setiap minggu untuk membaca buku-
buku yang anak-anak pilih sendiri;

•	 Menerapkan jurnal membacasehingga anak-
anak, orang tua, dan guru dapat melacak apa 
yang sedang dibaca anak-anak (baik kuantitas 
dan variasi bacaan mereka);

•	 Memastikan bahwa anak-anak tenggelam dalam 
lingkungan yang literat;

•	 Melaksanakan program membaca di lingkup 
sekolah untuk meningkatkan kesadaran anak-
anak tentang pentingnya membaca dan minat 
mereka dalam membaca.
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Anak sebaiknya membaca buku yang mereka 
pilih sendiri setiap hari. Foto: PRIORITAS, 
USAID

Hasil penelitian di akhir unit memberikan 
informasi lebih rinci tentang pengembangan 
budaya membaca dan peningkatan membaca 
mandiri, termasuk data tentang sejauh mana anak-
anak Indonesia terlibat dalam membaca mandiri. 

MATERI

SLIDE POWER POIN 
Pengembangan budaya membaca: Meningkatkan 
membaca mandiri

FILE VIDEO 

•	 Membaca mandiri https://www.youtube.com/
watch?v=kzC8Kvtn6iA

•	 Mencocokkan anak-anak dengan buku: 
Five finger rule https://www.youtube.com/
watch?v=scbbM0YizO0

•	 Membaca mandiri (Video oleh Prioritas) 
https://www.youtube.com/watch?v=t-
CTNkAGFlg

FOTOKOPI-FOTOKOPI

•	 Fotokopi 1: Apa yang dikatakan hasil penelitian 
tentang membaca mandiri

•	 Fotokopi 2: Studi kasus
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SEKILAS – ILUSTRASI PERKULIAHAN

Melihat ke belakang (pilihan) Mahasiswa calon guru menyajikan tugas pekerjaan Rumah dari unit 
sebelumnya

Apa itu membaca mandiri/
budaya membaca?

Aktifitas 1: Pilihan untuk:

Aktifitas1: Berpasangan-Berbagi dimana mahasiswa calon guru berbagi 
jurnal membaca dan berdiskusi tentang apa yang telah mereka 
baca dalam satu semester dan kemudian mendiskusikan mengapa 
membaca mandiri penting atau

Aktifitas1 (Aktifitas pilihan): Berpikir-Berpasangan-Berbagi dimana 
mahasiswa calon guru membahas tentang buku yang mereka 
baca yang memberikan pengaruh pada mereka dan kemudian 
mendiskusikan mengapa membaca mandiri itu penting

Aktifitas2: Kuliah mini tentang membaca mandiri

Pentingnya membaca 
mandiri/budaya membaca

(Fotokopi 1)

Aktifitas1: Berpasangan-berbagi – Apakah hasil penelitian mendukung 
beberapa pernyataan berikut?  Mahasiswa calon guru mengulas 9 
pernyataan sekitarmembaca mandiri, memprediksi apakah hasil 
penelitian mendukung setiap pernyataan dan membandingkan 
hipotesa mereka dengan hasil penelitian.

Praktik di Rumah dan 
keluarga yang mendukung 
pengembangan budaya 
membaca (Fotokopi 2)

Aktifitas1: Studi kasus mini - mahasiswa calon guru mengidentifikasi 
unsur-unsur di lingkungan Rumah dimana anak-anak belajar 
bagaiman cara membaca

Aktifitas2: Kuliah mini tentang praktik dalam keluarga yang 
mendukung budaya membaca

Praktik berbasisi sekolah 
untuk meningkatkan budaya 
membaca

Aktifitas 1: Kelompok melakukan brainstorm tentang apa yang 
dapamembaca mandiri

Program membaca mandiri 
berbasis kelas 

Aktifitas1: Analisis Video, peogram mebaca mandiri, diikuti dengan 
diskusi

Aktifitas2: Analisis Video, program membaca mandiri, diikuti dengan 
diskusi

Aktifitas3: Diskuis jurnal membacadan pentingnya

Evaluasi dan Refleksi
Aktifitas1: Kerja kelompok kecil dimana mahasiswa calon guru 
mempersiapkan dan menyampaikan presentasi/penyajian selama 2 
menit tentang topik kunci yang dibahas selama kuliah.
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MELIHAT KE BELAKANG– di unit sebelumnya - 15 menit

Jika anda meminta mahasiswa calon guru untuk mengerjakan tugas dari minggu sebelumnya, 
kelompokkan dan minta mereka berbagi pekerjaan rumah mereka. Berkeliling, dengarkan 
presentasi mereka dan lakukan klarifikasi jika diperlukan untuk memperbaiki kesalahpahaman.

APA ITU MEMBACA MANDIRI/BUDAYA 
MEMBACA? (25 MENIT)

Anak membaca buku yang mereka pilih 
sendiri. Foto: PRIORITAS, USAID

Menyambut mahasiswa calon guru yang 
mengambil kelas ini. Jelaskan bahwa selama 
semester ini, mereka akan meneliti berbagai 
keterampilan yang dibutuhkan anak-anak 
untuk menjadi pembaca yang lancar dan kritis. 
Semua keterampilan ini penting. Namun, sama 
pentingnya adalah kebutuhan untuk menanamkan 
pada anak-anak budaya membaca, sehingga 
mereka akan melihat membaca sebagai kegiatan 
yang menyenangkan dan bahwa mereka akan 
membaca untuk kesenangan pribadi - dan untuk 
mendapatkan informasi - baik di dalam maupun di 
luar kelas.

Minggu ini kita akan mengeksplorasi apa yang 
dapat dilakukan guru di dalam kelas, setelah 
anak mampu membaca kata-kata dasar, untuk 
mengembangkan kemampuan anak membaca 
dengan lancar.

Anda mungkin ingin mulai mengulas capaian 
belajar untuk semester ini (SLIDE 2):

1. Mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 
‘budaya membaca’ dan ‘membaca mandiri’ 
dan menjelaskan pentingnya pengembangan 
literasi anak-anak.

2. Mendeskripsikan apa yang dapat dilakukan 
orangtua dan sekolah untuk menigkatkan 
membaca mandiri.

3. Mnedeskripsikan fitur kunci program 
membaca mandiri berbasis data kelas dan 
sekolah.

Aktifitas 1 (Pilihan): Berpasangan-Berbagi 
jurnal membaca, diikuti diskusi (20 menit)

Jika Anda memilih untuk melakukan kegiatan 
membaca mandiri pada setiap awal kuliah, 
mahasiswa calon guru diminta untuk membaca 
buku yang mereka pilih selama 10 menit setiap 
kelas, menyiapkan jurnal membaca, dan 
membahas dengan teman sekelas tentang apa yang 
telah mereka baca, anda mungkin ingin memulai 
dengan berdiskusi tentang mengapa, sebagai 
dosen, anda memilih untuk mengalokasikan waktu 
kelas yang berharga untuk melakukan kegiatan ini.

Aktifitas Berpasangan-Berbagi sangat cocok 
dengan kegiatan ini.

SLIDE 4–Berpasangan, mahasiswa calon guru 
berbagi hal yang paling menarik dari buku yang 
dibaca pada semester ini
•	 mengapa mereka memilih bacaan tersebut, 
•	 mengapa menurut mereka bacaan itu menarik, 
•	 mengapa mereka akan merekomendasikan 

bacaan itu kepada orang lain.

Setelah 5 atau 10 menit, ajak beberapa mahasiswa 
calon guru untuk berbagi dengan kelas hal yang 
paling menarik yang mereka baca semester ini atau 
sesuatu yang orang lain baca dan mereka juga ingin 
baca.

Anda mungkin ingin mengakhiri kelas dengan 
diskusi kelompok besar tentang mengapa anda 
memilih untuk mencurahkan sebagian waktu kelas 
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•	 Berdasarkan pengalaman anda sendiri, apakah 
anda akan menerapkan hal ini terhadap siswa 
di kelas anda (meyediakan waktu setiap hari 
atau minggu untuk membaca mandiri atau? 
Mengapa atau mengapa tidak?

Aktifitas 1 (Aktifitas pilihan): Berpikir-
Berpasangan-Berbagi“Buku yang saya suka” 
(15 menit)

Jika anda tidak melakukan membaca mandiri 
di awal setiap kuliah, anda mungkin ingin 
menyampaikan kepada mahasiswa calon guru 
pentingnya membaca mandiri dengan meminta 
mereka melakukan aktivitas pada SLIDE 6.

SLIDE 6 Berpikir
•	 Pikirkan satu buku yang telah anda baca yang 

anda sangat suka atau membuat perubahan 
dalam hidup anda. Tuliskan beberapa alasan 
mengapa?(5 menit)

Berpasangan
•	 Berbagi pengalaman anda dengan pasangan (5 

menit)

Berbagi dengan kelas
•	 Ceritakan ke kelas tentang buku yang anda 

baca (buku yang dibaca pasangan anda) dan 
mengapa buku itu penting untuk dibaca?(5 
menit)

Aktifitas 2 Kuliah Mini – Membaca mandiri dan 
budaya membaca (10 menit)

Kegiatan ini merupakan waktu yang baik untuk 
membahas dengan mahasiswa calon guru apa 
yang dimaksud dengan membaca mandiri dan 
“budaya membaca” - baik dengan meminta mereka 
membuat definisi atau membahas beberapa 
definisi pada  SLIDE 7 dan 8 (atau kombinasi 
keduanya).

SLIDE 7 Definisi membaca mandiri

Kita melakukan membaca mandiri ketika 
(Cullinan, 2000)
•	 Kita membaca tanpa diminta seseorang untuk 

membaca.
•	 Kita memilih sendiri materi yang kita ingin 

baca.

Beberapa alasan mengapa dosen meminta 
mahasiswa calon guru melakukan membaca 
mandiri di setiap kelas: 

•	 Memberikan pengalaman yang kuat  
yang memotivasi dalam memilih bacaan 
– dan membiarkan siswa memilih apa 
yang mereka ingin baca; 

•	 Memperkenalkan mereka kepada konsep 
membaca untuk rekreasi dan pentingnya 
hal itu di kelas; 

•	 Mengembangakn kebiasaan membaca – 
atau ketagihan membaca; 

•	 Memberi model bahwa anak-anak dapat 
memperbaiki kemampuan membaca 
mereka hanya dengan membaca – tidak 
perlu ada pertanyaan wajib  tentang 
pemahaman bacaan yang diberikan di 
setiap tugas membaca;

•	 Memberi model kekuatan yang meminta 
anak-anak untuk memberikan reaksi 
personal terhadap apa yang mereka 
baca – meminta pendapat mereka 
tentang apa yang mereka baca, untuk 
mengidentifikasi karakter yang mereka 
sangat suka, mengidentifikasi bagian 
cerita yang paling menarik bagi mereka, 
dll

•	 Memberi model bahwa membaca 
madiri sangat penting, kita perlu 
mengalokasikan waktu untuk membaca 
mandiri.

untuk membaca mandiri dan apakah mereka juga 
akan mengalokasikan sebagian waktu mereka 
dalam sehari untuk membaca mandiri ketika 
mereka memiliki kelas sendiri. Pertanyaan-
pertanyaan pada SLIDE 5 dapat digunakan untuk 
memulai diskusi.

SLIDE 5  Apa yang kami ingin anda alami melalui 
kegiatan ini (yaitu, melakukan membaca mandiri 
setiap minggu, menulis jurnal membaca, berbicara 
dengan seseorang tentang yang anda baca)? (Lihat 
kotak tes untuk jawaban potensial)
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•	 Kita memilih sendiri waktu dan tempat dimana 
kita membaca.

•	 Kita membaca untuk mendapatkan informasi 
( mencari sesuatu) atau untuk kesenangan 
(bersantai).

Membaca mandiri juga termasuk membaca yang 
dimulai oleh guru (atau sorang lain) yang meminta 
kita untuk membaca sesuatu, tetapi setelah itu 
kita melakukan kegiatan membaca karena kita 
tertarik pada apa yang diminta membaca (Clark & 
Rumbold, 2006).

SLIDE 8 Definisi budaya membaca
Anak-anak yang telah mengembangkan budaya 
membaca:
•	 Menikmati membaca 
•	 Membaca untuk kesenangan 
•	 Menganggap membaca merupakan kegiatan 

rekreasi yang valid.
•	 Membaca lebih sering, dan untuk berbagai 

tujuan
•	 Memandang membaca sebagai kegiatan 

penting 
•	 Memandang membaca sebagai alat untuk 

mendaptkan informasi 

Anda mungkin ingin mengakhiri bagian diskusi 
ini dengan meminta mahasiswa calon guru 
mendiskusikan mengapa pengembangan budaya 
membaca menjadi hal penting dalam rencana 
pendidikan terbaru pemerintah (SLIDE 9)

PENTINGNYA MEMBACA MANDIRI/BUDAYA 
MEMBACA (20 MENIT)

Dalam sesi ini, kita akan mengulas penelitian 
tentang membaca mandiri, dan khususnya 
hubungan antara membaca mandiri dan 
keterampilan membaca anak-anak.

Salah satu cara untuk melakukan hal tersebut 
adalah dengan meminta mahasiswa calon guru 
mengulas beberapa pernyataan dan memprediksi 
apakah menurut mereka hasil penelitian akan 
atau tidak akan mendukung setiap pernyataan dan 
mengapa. Karena membaca mandiri merupakan 
hal yang mahasiswa calon guru harus ketahui 
dan terlibat di dalamnya, mereka harus memiliki 
pengetahuan latar yang dibutuhkan untuk 
membuat dan membenarkan hipotesa. 

Aktifitas 1: Berpasangan dan Berbagi– 
Apakah hasil penelitian mendukung beberapa 
pernyataan berikut.

SLIDE10: SLIDE ini menyajikan 9 rangkaian 
pertanyaan berkaitan dengan membaca mandiri 
atau budaya membaca. Anda mungkin ingin 
membuat mahasiswa calon guru bekerja 
berpasangan dan mencatat dalam buku catatan 
mereka apakah menurut mereka hasil penelitian 
akan mendukung (Ya) atau tidak mendukung 
(Tidak) setiap pernyataan.

SLIDES 11 sampai 20 Tampilkan hasil penelitian 
ini, silde per SLIDE. Setiap kali, minta mahasiswa 
calon guru untuk berbagi prediksi mereka. 
Kemudian sajikan kesimpulan hasil penelitian. 
SLIDE dianimasi agar informasi dapat disajikan 
sedikit demi sedikit.

SLIDE 21 Buat ringkasan beberapa poin penting 
dari hasil penelitian, yaitu bahwa:

•	 Jumlah waktu yang dihabiskan anak-anak 
untuk membaca mandiri, di luar kelas, 
berdampak pada seberapa baik mereka belajar 
membaca.

•	 Semakin banyak anak-anak membaca, semakin 
baik kemampuan membaca mereka.

•	 Semakin banyak anak-anak membaca mandiri, 
semakin baik kemampuan membaca mereka 
dan semakin baik hasil belajar mereka di 
SEMUA bidang studi.

•	 Mendorong anak-anak untuk membaca 
mandiri sangat, sangat penting - sama 
pentingnya dengan mengajarkan mereka untuk 
membaca sebagai hal yang Utama.

Pilihan : Fotokopi 1

Daripada meminta mahaiswa calon guru 
mengerjakan pernyataan pada slide 10, 
anda dapat membagikan Fotokopi 1, yang 
berisi tabel yang sama, dan minta mereka 
menjawab secara langsung  disana.
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CATATAN: Dalam kuliah ini, kita akan melihat apa 
yang dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan 
di kelas untuk mendorong anak-anak membaca 
mandiri. Sebagai pengenalan umum, dan sebelum 
melihat secara detail di setiap daerah, anda 
mungkin mempertimbangkan melakukan Kegiatan 
1 di bawah ini.

PRAKTIK DI RUMAH DAN KELUARGA YANG 
MENDUKUNG BUDAYA MEMBACA (30 MENIT)

Ketika orang tua membacakan cerita untuk 
anaknya, atau meminta anak membaca 
untuk mereka, sampaikan pada anak bahwa 
membaca merupakan kegiatan yang penting. 
Foto: PRIORITAS, USAID

Pada bagian ini, kita akan melihat secara khusus 
apa yang dapat dilakukan orangtua di rumah 
- baik sebelum anak memasuki sistem sekolah 
serta setelah mereka berada di sekolah - untuk 
membantu anak-anak mereka belajar membaca 
dan menulis. Meskipun secara tradisional sekolah 
dan guru tidak bekerja sama dengan orang tua 
tentang apa yang mereka perlu lakukan di rumah 
untuk mendukung apa yang terjadi di dalam kelas, 
penelitian ini adalah dengan jelas menyatakan 
bahwa apa yang dilakukan (tidak dilakukan) orang 
tua memiliki dampak besar pada seberapa baik 
anak-anak belajar membaca. Untuk itu, guru dan 
sekolah perlu menemukan cara agar orang tua tahu 
apa yang dapat atau sebaiknya mereka lakukan di 
rumah untuk mendukung pengembangan literasi 
anak-anak mereka.

Aktifitas 1: Analisis studi kasus mini 
(25 menit)

Salah satu cara memperkenalkan mahasiswa calon 
guru kepada masalah lingkungan literasi di Rumah 
adalah dengan meminta mereka menganalisis studi 
kasus mini tentang berbagai lingkungan rumah.  

SLIDE23 –Jika anda memutuskan untuk 
melakukan kegiatan ini, SLIDE 23 memberikan 
beberpa petunjuk/instruksi. Anda dapat meminta 
mahasiswa calon guru membaca beberapa studi 
kasus dari SLIDE 24, membagikan fotokopi (Studi 
Kasus).

SLIDE 24 –Sajikan studi kasus mini. Berikan 
mahasiswa calon guru 10 – 15 menit untuk 
melakukan analisisi dan membuat ringkasan hasil 
temuan mereka.

SLIDE 25– Minta beberapa mahasiswa calon guru 
mempresentasikan jawaban mereka. Kemudian 
bandingkan dengan beberapa saran dalam tabel 1.
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Tabel 1: Jawaban Ilustrasi 
Hal-hal di 

lingkungan rumah 
yang…

Vera Sudoma

Akan membantu 
anak belajar 
membaca (positif).

•	 Lingkungan kaya bahasa lisan; 
Orangtua berdiskusi dengan anak 
tentang apa yang dipelajari di 
sekolah, hari-harinya, dunia mereka 
dan menceritakan kepadanya cerita.

•	 Orangtua memeriksa PR anak
•	 Memandang beajar membaca dan 

menulis sebagai hal penting
•	 Akan mengajaknya ke Perpustakaan 

selama jam buka
•	 Memberi anak pena dan kertas untuk 

menulis  dan menggambar

•	 Tingkat pendidikan orangtua
•	 Banyak buku di rumah
•	 Sudomo mempunyai 

Perpustakaan sendiri
•	 Orangtua membaca untuk 

kesenangan
•	 Pena dan kertas di rumah

Mungkin 
mengurangi dia 
untuk belajar 
membaca      
(negatif).

•	 Orangtua tidak membaca untuk 
kesenangan atau menghabiskan 
waktu untuk membaca.

•	 Orangtua tidak membeli banyak 
buku.

•	 Tidak ada percakapan panjang 
antara Sudono dan kedua 
orangtua

•	 Sudomo tidak membaca, 
menulis dan menggambar; 
lebih menyukai televisi

Aktifitas 2: Kuliah mini tentang praktik di 
rumah dan keluarga yang mendukung budaya 
membaca (15 menit)

Adalah hal yang baik untuk memberikan kuliah 
mini tentang praktik di rumah dan keluarga yang 
berkorelasi dengan keterampilan membaca dan 
menulis.

SLIDE 26 s/d31– Sajikan beberapa hasil 
penelitian terbaru tentang empat aspek lingkungan 
Rumah dan keluarga yang berkorelasi dengan 
kemampuan membaca yag lebih baik:
1. Sikap orangtua terhadapa membaca dan 

kemampua membaca.
2. Akses terhadap buku di rumah
3. Orangtua atau orang dewasa yang berbicara 

kepada anak-anak tentang cerita yang mereka 
bacakan kepada anak-anak

4. Menyediakan lingkungan yang kaya bahasa 
lisan kepada anak-anak (dimana orang dewasa 
berbicara kepada anak-anak secara teratur 
dan menggunakan bahasa orang dewasa 
dan berbagai struktur kalimat ketika mereka 
berbicara dengan anak-anak).

Meskipun basis penelitian bersifat global, yaitu, 
temuan berasal dari studi yang telah dilakukan di 
berbagai belahan dunia, penelitian yang dilakukan 
di Indonesia mendukung hasil temuan yang ada. 
SLIDE 28, misalnya, hasil penelitian PIRLS  2011 
menunjukkan tentang kegiatan  membaca yang 
dilakukan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, 
siswa yang mendapat nilai tertinggi berasal dari 
rumah di mana orang tua menyatakan bahwa 
mereka suka membaca. Siswa yang skornya rendah 
berasal dari rumah di mana orangtuanya tidak suka 
membaca. 

SLIDE 32 – Reaksi terhadap Hasil Penelitian
Anda mungkin ingin mengakhiri sesi ini dengan 
menanyakan pada mahasiswa calon guru:
•	 Apa, jika ada, hal yang mengejutkan mahasiswa 

calon guru tentang data?
•	 Apakah ada hal berbeda yang akan mereka 

lakukan kepada anak-anak mereka (keponakan 
mereka laki-laki dan perempuan) sebagai hasil 
dari data ini?
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PRAKTIK BERBASIS SEKOLAH UNTUK 
MENINGKATKAN BUDAYA MEMBACA 
(20 MENIT)

Dengan fokus Pemerintah pada pengembangan 
budaya membaca, banyak sekolah yang 
menerapkan inisiatif berbasis sekolah untuk 
mempromosikan membaca mandiri yang pada 
dasarnya merupakan pengembangan budaya 
membaca.

Anda mungkin ingin memulai sesi ini dengan 
meminta mahasiswa calon guru untuk mengulas 
kembali dan mengidentifikasi hal-hal yang 
dilakukan sekolah mereka,ketika mereka masih 
muda, untuk mendorong membaca mandiri, serta 
mengidentifikasi hal-hal yang dapat dan sebaiknya 
dilakukan sekolah sekarang untuk membuat anak-
membaca.

Aktifitas 1: Brainstorm kelompok kecil, diikuti 
dengan saling berbagi dan kuliah mini

SLIDE34– Brainstrom kelompok kecil
Beri mahasiswa calon guru waktu 10 menit untuk 
melakukan brainstorm ide dalam 2 kategori:

Tabel 2: Brainstorm kelompok kecil

Hal yang dilakukan 
sekolah anda untuk 

meningkatkan 
membaca mandiri 
ketika anda masih 

kecil

Hal yang dapat 
dilakukan kepala 

sekolah dan sekolah 
untuk meningkatkan 

membaca mandiri 

Setelah membaca 10 menit, minta semua kelompok 
untuk berbagi ide mereka. Bandingkan hasil 
berbagi mereka dengan saran yang ada pada 
SLIDEs 35 to 37.

PROGRAM MEMBACA MANDIRI BERBASIS 
KELAS (30 MENIT)

Dalam membaca mandiri berbasis kelas anak-anak 
memiliki kebebasan untuk memilih apa yang ingin 
dibaca dan waktu yang diberikan untuk membaca. 
Guru perlu membangun  budaya membaca 
mandiri dengan jadwal mingguan.

Aktifitas 1: Analisis video, diikuti pembagian 
kelompok  dan diskusi

Karena banyak mahasiswa calon guru yang tidak 
pernah mengalami program membaca mandiri 
berbasis kelas, meminta mereka menonton video 
seseorang yang sedang mengidentifikasi apa yang 
dilakukan siswa dan guru lakukan selama waktu 
membaca mandiri, dapat membantu mereka 
memahami hal-hal mendasar tentang membaca 
mandiri.

SLIDE 39 memberikan garis besar tugas yang 
dapat diberikan untuk membantu mahasiswa 
calon guru berfokus pada beberapa elemen penting 
dalam video.

SLIDE 40 berisi hyperlink ke video “membaca itu 
berpikir (Reading is thinking)”.  Meskipun dalam 
bahasa Inggris, gambaran dari apa yang sedang 
terjadi di kelas sangat jelas. Mahasiswa calon 
guru dengan kemampuan berbahasa Inggris yang 
terbatas atau tidak ada sama sekali, tetap dapat 
mengikuti apa yang terjadi dalam video tersebut.

Tabel 3: Membaca Mandiri
Apa yang sedang 
dilakukan siswa

Apa yang sedang 
dilakukan guru

•	 Membaca
•	 Berbicara dengan 

siswa lain tentang apa 
yang sedang mereka 
baca

•	 Berdiskusi dengan 
guru tentang apa yang 
sedang mereka baca. 

•	 Merekomendasi 
berbagai buku yang  
mereka suka dibaca 

•	 Berdiskusi tentang 
jenis buku yang 
mereka suka baca.

•	 Mendengarkan 
hasil bacaan 
siswa

•	 Menanyakan 
kepada siswa 
tentang apa yang 
mereka baca

•	 Mendengarkan 
siswa membaca, 
membantunya 
jika siswa 
kesulitan 
membaca 
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Setelah menonton, minta mahasiswa calon guru 
dengan berbagai kemampuannya untuk berbagi 
hasil observasi mereka.

SLIDE 41 dan table 3 memberikan beberapa 
komponen sebagai tanggapan. Minta mahasiswa 
calon guru membandingkan catatan mereka 
dengan elemen yang ada pada SLIDE.

Aktifitas 2: Analisis Video, diikuti sharing 
antar kelompok dan diskusi

Berbagai kelas di Indonesia sedang 
memperkenalkan program membaca mandiri. 
Sebagian fitur program membaca mandiri mirip 
dengan fitur yang disorot dalam video sebelumnya. 
Sebagian fitur yang lain berbeda.

SLIDE 42 memberikan fokus tertentu pada 
mahasiswa calon guru untuk mereka pikirkan. 
Ketika mereka menonton, mereka harus mencatat 
kesamaan dan perbedaan antara program 
membaca mandiri di Indonesia dan program-
program yang disorot dalam video sebelumnya, 
dan strategi untuk memastikan anak-anak 
memilih buku-buku yang sesuai dengan 
tingkat membaca mereka.

SLIDE 43 hyperlink ke video membaca mandiri 
PRIORITAS https://www.youtube.com/watch?v=t-
CTNkAGFlg

SLIDE 44– Setelah menonton, minta siswa berbagi 
hasil observasi mereka.

SLIDE 46 – Ulas kembali aturan sederhana “lima 
jari” untuk membantu anak-anak memilih buku 
yang sesuai dengan tingkat membaca mereka. 
Menekankan pentingnya anak-anak membaca 
buku yang sesuai tingkat membaca mereka. 
Jika buku terlalu mudah, tidak akan terjadi 
pembelajaran. Jika buku terlalu sulit, anak-anak 
akan frustasi, tidak menikmati membaca, dan 
tidak mampu membaca buku tersebut.

Memilih buku untuk membaca mandiri 
– Aturan Lima Jari

Ketika siswa membaca mandiri, 
sebagian besar  teks levelnya harus 
mudah dibaca dengan akurasi tinggi 
dan pemahaman yang baik. Hal ini 
akan membantu mengembangkan 
kefasihan dan kepercayaan diri dalam 
kemampuan membaca. Dengan cara ini 
siswa dapat dengan percaya diri membaca 
dan memahami teks yang menarik 
baginya, dengan bantuan yang minimal. 
Memastikan bahwa siswa memahami dan 
menikmati teks yang mereka baca adalah 
hal penting untuk keberhasilan siswa 
membaca.

Apa itu buku-buku “yang tepat?”

Salah satu strategi menentukan level 
yang tepat adalah dengan menggunakan 
Aturan 5 Jari. Minta siswa mulai membaca 
halaman kedua buku dan menaikkan satu 
jari untuk setiap kata yang mereka tidak 
ketahui membacanya atau tahu bagaimana 
membacanya tetapi tidak tahu maknanya. 
Jika, pada akhir halaman, anak-anak 
mengangkat:

4 – 5 Jari, teks terlalu sulit untuk membaca 
mandiri.

0 atau 1 jari, teks terlalu mudah

2 atau 3 jari, teksnya sesuai dengan level.

Aktifitas 3: Mendiskusikan jurnal membaca 
dan pentingnya

Salah satu pertimbangan penting dalam 
melaksanakan program membaca mandiri di kelas 
adalah dengan memastikan bahwa anak-anak 
bertanggung jawab terhadap apa yang mereka 
baca. Mereka perlu tahu bahwa mereka diharapkan 
membaca berbagai buku. Salah satu cara untuk 
membangun akuntabilitas dalam program 
membaca mandiri adalah dengan menggunakan 
Jurnal membaca.

SLIDE46 Meminta mahasiswa calon guru melihat 
contoh jurnal membaca.



13

UNIT 12

12.

Meminta mereka mendiskusikan mengapa 
jurnal membaca merupakan komponen penting 
membaca mandiri?
•	 Mengapa jurnal membaca penting bagi guru?
•	 Mengapa jurnal membaca penting bagi siswa?
•	 Mengapa jurnal membaca penting bagi 

orangtua?

REFLEKSI DAN EVALUASI – 20 MENIT

Sesi ini memberi mahasiswa calon guru 
kesempatan untuk mendemonstrasikan apa yang 
telah mereka pelajari hari ini dengan meminta 
mereka mempersiapkan presentasi singkat selama 
2 menit tentang tiga topik penting yang dibahas 
dalam kuliah.

Tempatkan mahasiswa calon guru dalam kelompok 
4 orang. Berikan setiap kelompok satu topik 
dibawah ini. Setiap kelompok mempunyai waktu 
10 menit untuk mempersiapkan presentasi mereka, 
dan 2 menit untuk mempresentasikannya.

SLIDE 48 buat ringkasan tiga situasi berbeda.

1. Anda telah diundang kepala sekolah untuk 
berbicara kepada orang tua tentang apa 
yang dapat mereka lakukan di rumah untuk 
membantu perkembangan literasi anak 
mereka. Sayangnya, pertemuan itu mengambil 
waktu yang lebih banyak dan akhirnya anda 
Cuma mempunyai waktu 2 menit untuk 
menyampaikan presentasi Anda. Apa yang 
akan Anda katakan kepada mereka?

2. Kepala sekolah Anda belum yakin apakah 
mengalokasikan waktu setiap minggu untuk 
membaca mandiri merupakan hal baik dalam 
penggunaan waktu belajar di kelas. Guru-guru 
lain meminta anda untuk mencobakan dan 
meyakinkan dia untuk melaksanakan program 
ini lingkungan sekolah. Sayangnya, kepala 
sekolah sibuk dan anda memiliki waktu hanya 
2 menit untuk meyakinkan dia. Apa yang anda 
katakan?

3. Teman terbaik anda melewatkan kuliah hari 
ini dan bingung tentang bagaimana cara 
menerapkan program membaca mandiri ini 
di ruang kelas. Dia takut akan ada pertanyaan 
tentang hal itu pada ujian. Anda datang 
terlambat untuk memenuhi janji dengannya 

dan memiliki waktu hanya 2 menit untuk 
menjelaskan kepadanya. Apa yang anda 
katakan?

TUGAS PEKERJAAN RUMAH

Anda mungkin mempertimbangkan ingin 
memberi mahasiwa calon guru salah satu tugas di 
bawah ini sebagai tugas pekerjaan rumah. 

1. Tugas individu– Mintalah siswa menghasilkan 
sketsa otobiografi singkat, mereka akan 
mengidentifikasi bagaimana lingkungan rumah 
membantu mereka menjadi pembaca dan 
penulis yang sukses (yaitu, berbagai kondisi 
di rumah yang dapat memberikan kontribusi 
kepada mereka dalam mengembangkan 
keterampilan membaca dan menulis yang 
baik). Mintalah mahasiswa calon guru 
berbagi otobiografi mereka dan bersama-
sama mengembangkan daftar faktor yang 
mendukung perkembangan keterampilan 
membaca dan menulis. 

2. Tugas kelompok kecil–Mintalah mahasiswa 
calon guru mengembangkan checklist, 
berdasarkan hasil penelitian yang dibahas 
selama kuliah mengenai dampak lingkungan 
literasi di rumah terhadap keterampilan 
membaca anak-anak, mengidentifikasi 
sejauh mana siswa SD memiliki lingkungan 
rumah yang literat. Mereka kemudian dapat 
mewawancarai siswa di sekolah terdekat 
tentang lingkungan literasi rumah mereka, 
mengumpulkan hasilnya, dan menyiapkan 
laporan untuk staf sekolah atas hasil temuan 
mereka. Laporan mereka harus berisi 
rekomendasi tentang apa yang dapat dilakukan 
sekolah untuk mengatasi situasi.
Ceklis/Daftar di bawah ini merupakan alat 
sampel dasar yang dapat atau sebaiknya di 
modifikasi agar sejalan dengan poin penting 
yang dibahas dalam kuliah.
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Pertanyaan Ya Tidak
1 Keluarga saya dan anggota masyarakat membacakan cerita

2
Keluarga saya berbicara kepada saya ketika kami melakukan pekerjaan, 
berada di rumah, berjalan ke pusat kota, atau berada di halaman.

3 Keluarga saya mengajarkan bunyi dan/atau lagu-lagu favorit.

4
Keluarga saya membacakan berbagai buku kepada saya dan memberikan 
pertanyaan tentang apa yang dibacakan 

5 Keluarga saya membeli buku-buku untuk diibaca.
6 Keluarga saya membacakan cerita kepada saya
7 Ada banyak buku untuk dibaca.
8 Saudara saya membaca di rumah.

9
Di desa saya, ada banyak barang cetakan (tanda-tanda, catatan-catatan, 
buku) untuk dibaca

10 Di desa saya, ada tempat yang bisa dikunjungi untuk membaca.
11 Keluarga saya memberi saya banyak buku untuk dibaca

3. Tugas Grup– Minta mahasiswa calon guru untuk mengidentifikasi apa yang akan mereka lakukan, 
sebagai guru, untuk memperkuat lingkungan literasi di rumah jika mereka mengajar di desa dimana 
tidak ada perpustakaan atau akses terbatas ke buku. Apa yang dapat mereka lakukan, sebagai guru, 
untuk memperkaya lingkungan literasi siswa mereka? Apa yang dapat mereka sarankan kepada orang 
tua untuk dilakukan untuk membantu anak-anak mereka?
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FOTOKOPI-FOTOKOPI

FOTOKOPI 1: Apa yang dikatakan hasil penelitian tentang membaca mandiri 

Menurut anda, apakah hasil penelitian mendukung pernyataan berikut atau tidak?

Pernyataan YA TIDAK
1. Anak-anak yang banyak membaca memiliki sikap yang lebih positif terhadap 

membaca.
2. Anak-anak yang banyak membaca memiliki keterampilan membaca yang 

lebih baik.
3 Jika anda ingin prediksi yang akurat tentang seberapa baik skor pada tes tata 

bahasa, ejaan, kosa kata dan memahami bacaan, lihat jumlah waktu yang 
digunakan  untuk membaca di luar kelas.

4 Seberapa kaya keluarga seorang anak memainkan peranan lebih besar dalam 
mensukseskan anak tersebut dalam membaca daripada jumlah waktu yang 
dihabiskan anak untuk membaca di luar kelas.

5 Jenis sekolah yang dipilih anak (negeri atau swasta; performansi tinggi atau 
performansi rendah) memainkan peranan lebih besar dalam kemampuan 
membaca anak daripada jumlah waktu yang dihabiskan untuk membaca di 
luar kelas.

6. Anak-anak yang membaca lebih banyak, menulisnya lebih baik.
7. Anak-anak yang membaca lebih banyak, skornya lebih tinggi pada tes 

prestasi di SEMUA bidang studi.
8 Mayoritas anak-anak Indonesia suka membaca dan mempunyai motivasi 

membaca.
9 Anak-anak Indoensia yang suka membaca dan motivasi membaca 

mempunyai skor yang lebih tinggi dalam penilaian membaca tingkat 
internasional tahun 2012.
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FOTOKOPI 2: Studi Kasus

Baca 2 deskripsi dibawah ini. Untuk setiap anak, identifikasi:
•	 Beberapa hal di lingkungan rumah mereka yang akan membantu anak belajar membaca (positif).
•	 Beberapa hal di lingkungan rumah mereka yang mungkin mengurangi motivasi siswa belajar 

membaca (negatif)

Anak Hal yang membantu  anak 
membaca dengan baik

Hal yang mengurangi motivasi 
anak belajar membaca dengan baik

Vera

Sudomo

Vera dan Sudomo adalah siswa kelas 1 yang belajar di kelas yang sama.

Keluarga Vera petani. Ketika kedua orang tuanya pulang di malam hari, mereka bertanya kepada Vera 
tentang apa yang ia pelajari di sekolah dan kemudian memeriksa buku sekolah bersamanya. Sangat 
penting bagi mereka bahwa Vera belajar membaca dan menulis dengan baik, sehingga ia bisa sukses di 
sekolah. Orang tua Vera banyak berbicara dengannya, tentang hari mereka, tentang harinya, tentang apa 
yang terjadi dengan tanaman atau kebunnya. Tidak banyak uang ekstra untuk membeli buku, sehingga 
orang tua Vera tidak banyak menghabiskan waktu untuk membaca. Namun, mereka pendongeng yang 
antusias, dan setiap malam Vera meminta mereka untuk menceritakan sebuah cerita. Ada pembicaraan 
tentang pembukaan taman bacaan baru di desa mereka. Jika betul, orang tua Vera telah berjanji untuk 
membawanya ke sana untuk meminjam buku. Kegiatan favorit Vera, selain mendengarkan cerita, 
menggambar dan mencetak kata-kata atau menulis huruf di kertas.

Orang tua Sudomo berpendidikan dan bekerja untuk pemerintah provinsi. Orang tuanya sering 
bepergian untuk kebutuhan pekerjaannya, maka Sudomo menghabiskan banyak waktunya sendirian. 
Rumah mereka memiliki banyak buku, dan orang tua Sudomo menghabiskan waktu senggang dengan 
membaca. Mereka membeli banyak buku untuk Sudomo dan telah menyiapkan sebuah perpustakaan 
kecil untuknya di kamarnya. Di rumah Sudomo ada banyak pena berwarna dan kertas yang dapat 
digunakan Sudomo, jika dia ingin. Namun, Sudomo lebih suka menonton televisi atau bermain video 
game.
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RINGKASAN PENELITIAN 

APA ITU MEMBACA MANDIRI?

Membaca mandiri, juga disebut dengan membaca 
sukarela. (Krashen, 1993; Short 1995), membaca 
untuk bersantai (Greaney 1980), membaca di waktu 
luang(Searls 1985), membaca untuk rekreasi (1995) 
atau membaca di luar sekolah (Anderson, Wilson, 
Fielding 1988) adalah membaca karena plihan siswa 
dan dilakukan secara mandiri. Si pembaca memilih 
sendiri apa yang ingin dibaca dan juga kapan dan 
dimana dia mau membaca.

Membaca mandiri dilakukan untuk mendapatkan 
informasi atau untuk kesenangan (Cullinan, 2000). 
Membaca mandiri mencakup membaca yang 
dimulai atas permintaan orang lain (misalnya, 
membaca yang ditugaskan guru) tetapi setelah itu 
si pembaca terus melakukan membaca mandiri 
karena tertarik pada topik atau teks.

Membaca mandiri bisa dilakukan untuk kesenangan 
atau bersantai, atau untuk mendapatkan informasi. 
Di sekolah, membaca mandiri itu dapat dilakukan 
di bawah bimbingan guru, selama waktu membaca 
mandiri. Di rumah, membaca mandiri dapat 
dilakukan dengan bimbingan orang tua untuk 
menciptakan budaya dan kebiasaan membaca.

MENGAPA MEMBACA MANDIRI PENTING?

Membaca mandiri penting karena memiliki 
dampak penting dalam sejumlah keterampilan 
literasi. Semakin banyak anak-anak membaca, 
semakin baik keterampilan membaca mereka. 

Keterampilan membaca keseluruhan – 
Perkembangan membaca sangat terkait dengan 
prestasi membaca (Anderson, Wilson, and 
Fielding, 1988). Siswa yang banyak melakukan 
membaca mandiri mempunyai keterampilan 
bahasa yang lebih baik (Greaney 1980; Anderson et. 
al. 1988; PIRLS 2006; PISA 2009). Semakin banyak 
siswa membaca di luar sekolah, semakin tinggi 
skor mereka dalam berbagai tes prestasi membaca. 

Jumlah membaca mandiri (jumlah menit yang 
dihabiskan untuk membaca) yang dilakukan di 
luar sekolah berkorelasi dengan pertumbuhan 
kosakata, pemahaman membaca, kefasihan 

Hubungan antara membaca 
mandiri dengan keterampilan 

membaca lain 

Selama bersekolah di SD, jumlah waktu 
membaca mandiri yang meskipun sedikit 
membantu meningkatkan pemahaman 
membaca anak-anak, pertumubuhan 
kosakata mereka, kemudahan dalam 
mengeja, memhamai tata bahasa dan 
pengetahuan tentang dunia. (Cullinan, 
2000).

Fitur kunci dalam membaca mandiri dan 
menulis mandiri

•	 Pilihan pribadi– mampu memilih apa 
yang ingin kita baca dan apa yang 
ingin kita tulis

•	 Variatif – Membaca dari berbagai 
sumber atau menulis untuk berbagai 
tujuan

bahasa lisan, tata bahasa dan ejaan (Anderson et. 
al. 1988; Greaney 1980; Guthrie & Greaney 1991; 
Taylor et. al. 1990; Cipielewski & Stanovich, 1992; 
Stanovich 1991, Cox & Guthrie, 2001). Jumlah waktu 
yang dihabiskan untuk membaca di luar sekolah 
merupakan prediktor terbaik prestasi membaca, 
pemahaman membaca, kosakata, dan kecepatan 
membaca.

Anak yang suka membaca akan dapat  
membaca dengan lebih baik. Foto: PRIORITAS, 
USAID
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Keterampilan menulis yang lebih baik–
Keterampilan membaca dan menulis saling 
terkait. Siswa yang melakukan lebih banyak 
membaca mandiri, menulis lebih baik (OECD 
2002). Semakin banyak siswa membaca, semakin 
bertambah kosakata yang mereka pelajari sehingga 
memudahkan menulis tentang topik yang telah 
ditentukan (Anderson et. al. 1988; Cox & Gutherie, 
2001; Nagy, Anderson, & Herman, 1987). Kombinasi 
kedua keterampilan ini akan meningkatkan 
kemampuan menulis mereka. 

Kesuksesan akademik keseluruhan yang lebih 
baik—Siswa yang lebih banyak membaca mandiri 
lebih sukses di sekolah. Mereka mendapatkan 
skor lebih tinggi pada semua tes prestasi dalam 
semua mata pelajaran (Greaney 1980, Krashen 
1993; Cunningham and Stanovich 1991; Stanovich 
and Cunningham 1993; Anderson et. al. 1988; 
PIRLS, 2006). Singkatnya, membaca mandiri dapat 
meningkatkan standar pendidikan.

APA YANG DAPAT DILAKUKAN ORANG 
TUA UNTUK MENINGKATKAN MEMBACA 
MANDIRI?

Meskipun peran sekolah adalah mengajarkan 
anak-anak membaca dan menulis, ada banyak 
hal yang dapat dilakukan oleh orang tua dan wali 
untuk membantu pengembangan keterampilan 
literasi anak, seperti membacakan cerita dengan 
suara keras kepada anak (atau menyuruh siswa 
membaca cerita dengan suara keras untuk mereka) 

Seperti kata pepatah “Bahkan bebek bisa berubah 
menjadi angsa”. Pembaca yang lemah dapat 
memperkuat kemampuan membaca mereka, 
dan menjadi pembaca yang lebih baik, jika 
mereka banyak membaca. Semakin banyak siswa 
membaca, semakin lancar mereka membaca dan 
semakin baik kemampuan mereka memahami apa 
yang telah mereka baca.

Peningkatan isi atau pengetahuan latar umum. 
Siswa yang lebih banyak membaca mempunyai 
pengetahuan latar yang lebih luas.  Membaca 
merupakan jendela informasi untuk semua 
pelajaran/bidang studi (contoh, pelajaran 
IPA). Membaca mandiri memungkinkan siswa 
mendapatkan pengetahuan yang mereka 
butuhkan.  Siswa yang melakukan lebih banyak 
membaca mandiri memiliki lebih banyak 
pengetahuan latar yang luas. Hal ini pada 
gilirannya akan membantu mereka memahami 
dengan lebih baik teks-teks yang mereka baca.

Anak yang mengatakan suka membaca 
cenderung lebih banyak membaca daripada 
yang tidak suka membaca. Foto: PRIORITAS, 
USAID

Peningkatan Kosakata – Membaca mandiri 
memungkinkan siswa untuk mendapatkan 
lebih banyak informasi dan untuk menigkatkan 
keterampilan kosakata mereka.

Sikap yang lebih positif terhadap membaca–
Siswa yang menghabiskan sejumlah waktu yang 
tepat untuk membaca sukarela atau membaca 
mandiri memiliki sikap yang lebih positif terhadap 
membaca (Long and Henderson, 1973; Greaney 
1980; Hepler & Hickman 1982; Greaney & Hegarty 
1987, Mathewson 1994; Barbieri 1995; Short 1995). 

Membaca mandiri dapat mengurangi 
ketidaksetaraan 

Kenikmatan membaca lebih penting 
untuk kesuksesan pendidikan anak-
anak daripada seberapa kaya keluarga 
mereka (OECD 2002). Membaca mandiri 
oleh karenanya adalah salah satu cara 
memerangi ketidaksetaraan – anak-anak 
yang berasal dari keluarga kurang mampu 
yang banyak melakukan membaca 
mandiri dapat sukses seperti anak-anak 
yang berasal dari keluarga kaya (Clark & 
Rumbold, 2006).
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dan menanyakan kepada anak-anak pertanyaan 
tentang apa yang terjadi di dalam cerita. Membaca 
dengan orang tua dapat mengurangi persepsi anak 
bahwa membaca adalah pekerjaan, sulit, dan wajib. 
(USAID Prioritas, 2013, p. 70).

Ketika orang tua membacakan cerita, atau 
meminta anak membaca cerita untuk mereka, 
orang tua dapat menyampaikan bahwa 
membaca itu kegiatan yang penting. Foto: 
PRIORITAS, USAID

Beberapa studi menunjukkan bahwa anak-anak 
tidak harus berasal dari keluarga kaya untuk dapat 
belajar membaca lebih awal, tetapi mereka harus 
memiliki akses ke tulisan, dan ada seseorang yang 
membacakannya kepada mereka (Taylor dan 
Dorsey, 1988) dan seseorang yang selalu berbicara 
kepada mereka. Anak-anak yang mendapat 
siraman kosakata yang banyak dalam percakapan 
yang menarik,  belajar kata-kata yang nanti perlu 
mereka kenali dan pahami ketika mereka membaca 
(Burns et al, 1999).

Keterlibatan orang tua dalam literasi anak memiliki 
kekuatan yang lebih kuat terhadap kesuksesan 
anak -anak di sekolah daripada variabel latar 
belakang keluarga (ukuran keluarga, kekayaan 
keluarga, tingkat pendidikan orangtua dll) (Flouri 
& Buchanan, 2004 - dikutip dalam Clark & 
Rumbold, 2006). 

Orangtua dan lingkungan rumah sangat penting 
untuk mendorong cinta membaca; anak lebih 
cenderung termotivasi membaca dan menjadi 
pembaca jika mereka berasal dari rumah dimana 
buku dan membaca dihargai dan dimana orangtua 
membaca untuk kesenangan (Baker et al 1995 - 
dikutip dalam Clark dan Rumbold, 2006; Clark 
dan Rumbold, 2006). Anak-anak dibesarkan di 

rumah yang memandang membaca sebagai sumber 
hiburan:
•	 Memiliki pandangan yang positif tentang 

membaca (Sonnenschein et. al, 2000)
•	 Memiliki skor motivasi membaca yang lebih 

tinggi di SD (Baker and Scher, 2002).
•	 Memiliki kompetensi terkait membaca lebih 

tinggi daripada anak-anak yang dibesarkan 
dalam rumah yang lebih menekankan 
keterampilan terkait aspek membaca (Ibid.). 

•	 Cenderung mengembangkan pandangan 
orangtua yang memandang membaca sebagai 
sumber hiburan.

•	 Menerima pendapat bahwa membaca 
merupakan suatu kegiatan yang bernilai dan 
berharaga (Csikszentmihalyi, 1991)

•	 Secara intrinsik, besar kemungkinan 
termotivasi untuk terus membaca (Baker et. al. 
1995)(Ibid.).

Bukti dari Indonesia Hasil PIRLS tahun 2011 
menunjukkan ada korelasi antara sikap orangtua 
dan keterampilan membaca siswa (lihat grafik 
sebelah kanan dan tabel dibawah).  Mayoritas 
orangtua (68%) siswa kelas 4 SD menyatakan 
bahwa mereka agak suka membaca. Satu dari 
lima orangtua (21%) menyatakan bahwa mereka 
suka membaca, sedangkan satu dari sepuluh 
orantua menyatakan mereka tidak suka membaca 
(12%). Semakin banyak orangtua Indonesia suka 
membaca, semakin baik performansi anak-anak 
pada tes PIRLS (lihat Grafik 1).
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Ada beberapa hal yang dapat dilakukan orangtua 
untuk mempromosikan membaca mandiri.

a. Menciptakan lingkungan rumah yang literat 
dengan menampilkan tulisan (kalender, 
pemberitahuan, produksi tulisan anak-anak 
dll) di dinding atau menyediakan display atau 
sudut penuh dengan buku-buku.

b. Membaca dengan anak-anak (membacakan 
untuk mereka, meminta mereka membacakan 
untuk orangtua). 

c. Membaca untuk kesenangan. Orangtua adalah 
model yang berperan besar untuk anak-
anak. Anak-anak yang melihat orangtuanya 
membaca untuk kesenangan lebih cenderung 
memandang membaca sebagai latihan yang 
bernilai dan akan lebih termotivasi untuk 
belajar membaca.

d. Menciptakan lingkungan membaca dan 
mendorong atau memuji anak-anak untuk 
membaca.

e. Membaca cerita berulang-ulang—Guru dan 
orangtua dapat mengembangkan keterampilan 
bahasa lisan anak-anak dengan meminta 
mereka memberi komentar, kesan, melengkapi 
cerita, atau memprediksi akhir cerita.

f. Meningkatkan kegiatan membaca mandiri 
– Orang tua dapat membawa anak-anak ke 
toko buku atau Perpustakaan untuk membeli 
atau meminjam buku. Kegiatan ini dapat 
membangun sikap positif terhadap buku. 
Anak-anak yang pergi ke pusat perbelanjaan 
akan sering mendapat ekspos banyak tulisan. 
Orangtua dapat mencatat daftar belanja, 
menceritakan cerita, mengajarkan lagu, puisi, 
dan membeli alat tulis sehingga anak-anak 
tertarik menulis atau membaca. Kegiatan ini 
baik untuk pengembangan aspek psikologis: 
kognitif, afektif, dan psikomotor.

g. Ajarkan bunyi-bunyi huruf – perkenalkan 
kepada anak-anak bunyi, nama, dan 
bentuk huruf. Ajarkan mereka menulis dan 
menggambar di buku mereka. Kegiatan ini 
sebaiknya dimulai sedini mungkin. Kegiatan 
ini juga dapat dilakukan dengan cara yang 
menyenangkan. 

h. Mendorong anak-anak untuk menulis dan 
menggambar.

Mengapa penting bagi orangtua 
membaca untuk anak

Membaca untuk anak-anak membantu 
mereka belajar bahwa bahasa tertulis 
berbeda dari bahasa lisan, bahwa kata-
kata yang dicetak di halaman memiliki 
bunyi, dan bahwa tulisan mengandung 
makna (Clark 1984: Clay 1979: Durkin 
1982; Holdaway, 1979).

Wells (1986) menemukan bahwa jumlah 
pengalaman anak-anak berusia 5 tahun 
dengan buku berkaitan langsung dengan 
pemahaman membaca mereka pada usia 
7 dan 11 tahun. Enam tahun sekolah tidak 
bisa menutup kerugian yang diderita 
anak karena tidak terlibat dalam kegiatan 
literasi di usia dini mereka. Bahkan Wells 
(1986) menemukan bahwa dari semua 
kegiatan dianggap mungkin bermanfaat 
untuk pemerolehan literasi, hanya satu 
- mendengarkan cerita – sangat terkait 
dengan hasil tes nantinya

Mengapa penting bagi orangtua 
berdiskusi dengan anak tentang apa 

yang sedang dibaca

Namun, dibacakan tidak berarti akan 
otomatis mengarah pada literasi. Link 
yang dibacakan ada dalam interaksi 
verbal/lisan yang terjadi antara orang 
dewas dengan anak ketika /selama 
cerita dibacakan (Snow 1996, quoted 
in Cullinan, 2000). Benih-benih literasi 
terletak pada pembicaraan– penjelasan, 
klarifikasi – antara pembaca dan anak 
sebagai pendengar ketika mereka 
melihat, menunjuk, memberi label 
objek-objek sambil mendiskusikan 
tulisan dan maknanya (Cullinan, 2000).
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APA YANG DAPAT DILAKUKAN GURU DAN 
SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN BUDAYA 
MEMBACA?

Membaca mandiri dapat dilakukan di dalam 
dan di luar kelas. Foto: PRIORITAS, USAID

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru di 
kelas untuk mempromosikan membaca mandiri 
dan pengembangan budaya membaca.

Membacakan anak-anak cerita dengan suara 
keras setiap hari secara teratur

Alokasikan waktu untuk membaca mandiri 
di kelas- Guru dapat membangun budaya 
membaca mengalokasikan  waktu sehari sekali 
atau seminggu sekali bagi siswa untuk membaca 
secara mandiri buku yang mereka pilih sendiri, 
dan kemudian berbagi dengan orang lain tentang 
apa yang mereka baca, buku itu tentang apa, 
mengapa mereka menyukai buku itu, apa yang 
telah mereka pelajari dari buku itu, dll. Siswa 
yang memilih apa yang mereka baca dan memiliki 
lingkungan informal untuk membaca cenderung 
lebih termotivasi membaca dan menunjukkan 
perkembangan bahasa dan literasi yang lebih besar 
(Krashen, 1993). 

Program seperti DEAR (Drop Everything and 
Read=Tinggalkan semua dan baca) dapat 
dilakukan di kelas. Siswa yang memulai membaca 
buku di sekolah lebih mungkin melanjutkan 
membaca di luar sekolah daripada siswa yang tidak 
memulai membaca di sekolah (Anderson, et. al. 
1988).

Minta anak-anak untuk menyimpan jurnal 
membaca buku-buku yang telah mereka baca. 
Menyimpan jurnal membaca memungkinkan siswa 
(dan guru) untuk menelusuri berapa banyak buku 
yang sudah dibaca dan jenis buku yang dibaca 
(fiksi, non-fiksi, dll). Jurnal membaca merupakan 

alat utuk mendorong siswa untuk membaca lebih 
banyak dan membaca berbagai jenis buku. 

Gunakan jurnal membaca untuk membuat 
daftar mingguan, bulanan, semesteran buku-buku 
yang dibaca (dalam satu minggu, satu bulan, atau 
satu semester). Mintalah siswa menyampaikan 
daftar mereka di dinding dan beri tanda atau 
penghargaan untuk membaca yang sudah 
dilakukan.

Menggunakan jurnal membaca untuk 
meminta anak-anak untuk menulis tentang 
apa yang telah dan masih sedang mereka baca.
Guru dapat menggunakan jenis jurnal membaca 
yang berbeda untuk beberapa kebutuhan. Ketika 
guru ingin siswa membaca sesuatu, guru dapat 
membuat jurnal membaca berdasarkan kebutuhan 
mereka, misalnya pada jurnal membaca, mintalah 
siswa untuk menuliskan nama mereka, judul buku, 
ringkasan dan komentar mereka terhadap buku. 

Minta siswa menuliskan dan memberikan 
ulasan singkat tentang buku-buku yang telah 
mereka baca. Hal ini akan membuat siswa lain 
membaca buku tersebut. 

Model membaca mandiri untuk siswa –Guru 
yang membaca untuk kesenangan selama di kelas 
dan berdiskusi dengan anak-anak tentang apa 
yang mereka baca mengkomunikasikan kepada 
anak-anak bahwa membaca itu penting dan 
menyenangkan. Seperti orang tua, guru adalah 
model yang berperan kuat untuk anak-anak. 
Anak-anak yang tahu orang dewasa yang membaca 
untuk kesenangan menerima saja bahwa membaca 
adalah kegiatan yang bernilai dan berharga 
(Csikszentmihalyi, 1991). Praktik membaca guru 
sendiri dan sikap terhadap membaca berpengaruh 
secara signifikan pada jumlah membaca yang 
dilakukan siswa di luar kelas (Watkins & Edwards 
1992, Cremin et al, 2009).

Pastikan anak-anak menyeleksi buku-buku 
yang sesuai dengan tingkat membaca mereka – 
Ajarkan anak-anak aturan 5 jari atau PICK untuk 
menyeleksi buku-buku yang sesuai.

Aturan 5 jari: Anak membuka halaman berapa 
saja dalam buku dan mulai membaca. Mereka 
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mengangkat 1 jari untuk setiap kata yang mereka 
tidak dapat membacanya atau dapat membacanya 
tetapi tidak mengetahui maknanya. Jika, diakhir 
halaman, mereka mempunyai:
•	 0 atau 1 jari keatas - buku terlalu mudah. 

Mereka harus pilih yang lain
•	 1 s/d 2 jari keatas - buku sesuai dengan level 

membaca mereka
•	 3 s/d 4 jari keatas - buku terlalu sulit. Mereka 

harus pilih yang lain.

PICK: Anak memeriksa buku dan menanyakan 
empat pertanyaan berikut:
•	 P = Purpose (tujuan: Mengapa saya ingin 

membaca buku ini?)
•	 I = interest (minat: Apakah saya tertarik 

dengan buku ini?)
•	 C = Comprehension (pemahaman: Apakah 

saya paham buku ini?)
•	 K = Know (tahu): Apakah saya tahu semua 

kata?)

Keterampilan yang perlu dikembangkan anak 
agar menjadi pembaca mandiri adalah dengan 
mengajarkan bagaimana memilih buku yang 
mereka sukai dan sesuai dengan kemampuan 
menbaca mereka. Foto: PRIORITAS, USAID

Aturan 
Lima Jari

Memastikan bahwa anak-anak mempunyai 
akses ke berbagai buku, termasuk buku komik, 
yang mereka suka (contoh, komik Sin-Chan). 
Buku komik dapat meningkatkan minat anak-anak 
untuk membaca mandiri. 

Memastikan bahawa anak-anak membaca 
selama waktu liburan –Sebelum liburan, guru 
dapat meminta siswa untuk membuat daftar 
buku yang akan mereka baca dan siswa dapat 
meminjam buku-buku tersebut di perpustakaan. 
Ini merupakan bagian kerjasama dengan 
peprpustakaan Guru juga dapat meminta siswa 
untuk membuat rencana untuk membaca buku 
setiap hari. 

Bekerjasama dengan orangtua membantu 
orangtua memahami apa yang dapat mereka 
lakukan di Rumah untuk mendukung program 
membaca berbasis kelas. 
•	 Minta orangtua untuk membaca buku untuk 

anak-anak mereka secara teratur (10-15 menit 
setiap hari atau di hari Minggu pagi atau sore).

•	 Minta orangtua untuk membuat jurnal 
membaca di rumah untuk memonitor apa yang 
sedang dibaca anak-anak, dan perkembangan 
membaca anak-anak. Jurnal membaca 
memungkinkan orangtua untuk melihat minat, 
bakat, hobi, dan keinginan mereka, dan juga 
seberapa banyak mereka membaca. 

APA YANG DAPAT DILAKUKAN SEKOLAH 
DAN GURU UNTUK MENINGKATKAN 
MEMBACA MANDIRI DAN BUDAYA 
MEMBACA?
•	 Ciptakan lingkungan sekolah yang literat. 

Pajangkan karya atau produk anak yang 
bermakna di setiap lorong-lorong dan kantor-
kantor (papan buletin, contoh pekerjaan anak-
anak, pengumuman, dll).

•	 Buatlah “hari penulis” dimana sekolah memberi 
penghargaan penulis favorit anak-anak dan 
buka kegiatan terkait dengan buku-buku hasil 
tulisan penulis.

•	 Perkenalkan program membaca mandiri di 
lingkungan sekolah, sebagai contoh, DEAR 
(Drop Everything and Read= Tinggalkan semua 
dan baca) program yang dilakukan di sekolah 
setiap 2 minggu.
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•	 Organisasikan kompetisi membaca di 
lingkungan sekolah dan berikan buku sebagai 
hadiah penghargaan dari target literasi, seperti 
buku atau voucher buku yang terbukti lebih 
efektif dalam mengembangkan motivasi 
membaca daripada penghargaan yang tidak 
berkaitan dengan aktifitas tersebut (Clark and 
Rumbold, 2006).

•	 Pastikan bahwa semua kelas menggunakan 
Perpustakaan sekolah secara teratur sekali 
atau dua kali), bahwa siswa paham dengan 
cara perpustakaan bekerja dan bahwa 
mereka memilih buku untuk dibaca sesuai 
dengan kepentingan mereka. Buatlah sebuah 
perpustakaan yang menarik yang membuat 
siswa senang untuk mengunjungi dan 
membaca buku-buku tentang topik yang 
mereka sukai. 

•	 Pastikan Perpustakaan memiliki berbagai 
bahan bacaan yang sesuai dengan minat, 
pengetahuan, dan hobi anak-anak. Biarkan 
anak-anak untuk memilih buku yang 
mereka ingin baca. Ajarkan mereka untuk 

Sepanjang kelas awal, sekolah 
harus mempromosikan membaca 
mandiri di luar sekolah dengan cara 
seperti  memberi  tugas membaca 
harian, daftar bacaan musim panas, 
mendorong keterlibatan orang tua, 
dan bekerja sama dengan kelompok-
kelompok masyarakat, termasuk 
pustakawan umum, yang berbagi 
tujuan yang sama.

Burns et. al., 1999, p. 19

menggunakan aturan lima jari dan PICK untuk 
memilih buku yang sesuai

•	 Pastikan bahwa guru-guru di sekolah memiliki 
pengetahuan tentang literatur anak-anak, 
mampu dan mau memperkenalkan kepada 
siswa kekayaan buku yang tersedia, dan 
menyadari dampak dari metode pengajaran 
mereka dan sikap pribadi mereka terhadap 
membaca pada sikap siswa terhadap membaca. 
(Short dan Pierce, 1990).

•	 Pastikan bahwa guru-guru sadar akan 
pentingnya menyesuaikan teks atau buku 
dengan level membaca siswa, dan minat 
khusus mereka, dan bahwa mereka memiliki 
keterampilan untuk melakukan hal tersebut 
(aturan lima jari atau PICK, misalnya). Hal ini 
sangat penting untuk pembaca yang masih 
belajar. Membantu siswa memilih bahan 
bacaan yang sesuai minat mereka, dan tingkat 
kesulitan yang sesuai, adalah kunci untuk 
membuat mereka terlibat dalam kegiatan 
membaca (Johns &Van Leirsburg, 1994).

•	 Membangun sudut membaca berbasis kelas 
dan pusat literasi.  Pastikan sumber daya 
berbasis kelas berisi dengan bahan bacaan 
untuk kemampuan membaca yang berbeda dan 
berbagai minat.

•	 Buatlah sesi informasi dengan orangtua untuk 
memberitahu mereka pentingnya membaca 
mandiri dan apa yang dapat mereka lakukan di 
rumah untuk mendorong anak-anak mereka 
membaca dan suka membaca. Orang tua tidak 
selalu mengerti bagaimana mereka dapat 
mendukung anak mereka untuk membaca, dan 
ini dapat berdampak negatif pada kemajuan 
anak-anak dalam belajar membaca dan sikap 
mereka terhadap membaca. Sekolah harus 
memberikan bimbingan, pertemuan, dan 
lokakarya untuk orangtua dan wali untuk 
membantu pengembangan keterampilan 
literasi anak-anak mereka (USAID Prioritas, 
2013, p. 70).
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KONEKSI SEKOLAH-RUMAH

Tabel berikut memberikan ringkasan apa yang dapat dilakukan orangtua di rumah untuk mendukung apa 
yang dilakukan guru-guru dan sekolah pada titik yang berbeda sepanjang kontinum membaca.

Apa yang dilakukan guru di sekolah Apa yang dapat dilakukan orangtua 
di rumah untuk mendukung apa 
yang terjadi di sekolah

Level dasar 
(anak-anak 
baru mulai 
belajar 
membaca)

•	 Mengajarkan bunyi bahasa (kesadaran 
fonemik) – mengajar anak-anak 
menggabungkan berbagai bunyi untuk 
membentuk kata, atau membagi kata menjadi 
berbagai komponen bunyi

•	 Mengajarkan huruf-huruf alfabet
•	 Membantu anak-anak belajar kata-kata baru
•	 Membaca untuk anak-anak setiap hari – 

dengan ekspresi – dan berdiskusi dengan 
mereka tentang apa yang mereka baca. 

•	 Kegiatan berlatih 
mempraktikkan bunyi-
bunyi dalam bahasa, sebagai 
contoh puisi, ritme, lagu, 
game/permainan, seperti 
meminta anak-anak untuk 
mengidentifikasi berapa banyak 
kata yang mereka pikir yang 
memiliki bunyi tertentu

•	 Meminta anak-anak 
mengidentifikasi bunyi yang 
mereka dengar di awal dan di 
akhir kata-kata

•	 Menunjuk huruf alfabet yang ada 
dalam lingkungan yang penuh 
tulisan; meminta anak-anak 
mengidentifikasi huruf-huruf 
tersebut; membaca buku alfabet

Pembaca 
pemula

•	 Mengajarkan bunyi yang dihasilkan dari huruf 
yang berbeda (Fonik)

•	 Memberi anak-anak kesempatan untuk 
berlatih hubungan huruf-bunyi yang sedang 
mereka pelajari dengan membaca buku yang 
mudah (dapat dikoding) dengan kata yang 
menggunakan kombinasi huruf-bunyi yang 
mereka gunakan. 

•	 Membantu anak-anak menulis hubungan 
huruf-bunyi yang mereka ketahui dengan 
menggunakannya dalam kata, kalimat, dan 
cerita mereka sendiri.

•	 Membantu anak-anak berpikir  dan 
memahami apa yang sedang mereka baca 
dengan memberikan beberapa pertanyaan 
kepada mereka. 

•	 Menunjukkan hubungan huruf-
bunyi yang sedang dipelajari 
anak dalam lingkungan tulis 
(label, kotak, koran, majalah, 
tanda)

•	 Mendengarkan anak mereka 
membaca kata-kata dan buku-
buku dari sekolah. 

•	 Menunjukkan kepada anak 
mereka bahwa mereka bangga 
dengan bacaannya.
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Pembaca •	 Melanjutkan mengajarkan hubungan huruf-
bunyi untuk anak-anak yang membutuhkan 
lebih banyak latihan. 

•	 Mengajarkan makna kata-kata, terutama 
kata-kata penting untuk memahami buku.

•	 Menngajarkan cara-cara untuk belajar makna 
kata-kata baru. Guru tidak mungkin dapat 
mengajarkan kepad siswa makna setiap kata 
baru ke siswa. Yang  mereka lihat atau baca. 
Anak-anak sebaiknya diajarkan bagaimana 
menggunakan kata atau bagian kata yang 
telah diketahui untuk memahami kata-kata 
lain dan bagaimana mendapatkan petunjuk 
tentang makna satu kata dari sisa kata yang 
ada dalam kalimat.

•	 Membantu anak-anak memahami apa 
yang sedang mereka baca. Pembaca yang 
baik berpikir sambil membaca dan mereka 
mengetahui apakah yang mereka baca masuk 
akal. Guru membantu anak-anak untuk 
memahami apa yang sedang mereka baca dan 
juga memeriksa pemahaman mereka.

•	 Meminta anak membaca kembali 
buku-buku yang dikenal. Anak-
anak membutuhkan latihan 
untuk membaca buku yang 
mereka tahu dengan nyaman 
dan dengan ekspresi.

•	 Melakukan kegiatan untuk 
membangun akurasi membaca. 
Ketika anak membaca dengan 
suara keras, tunjuk kata yang 
dia terlewat membacanya dan 
membantunya membacanya 
dengan benar. Jika anak berhenti 
untuk berfokus pada satu 
pekerjaan, minta dia mengulang 
membacanya dan kemudian 
membaca seluruh kalimat 
untuk memastikan dia mengerti 
maknanya.

•	 Melakukan kegiatan untuk 
membangun pemahaman 
bacaan, seperti berbicara dengan 
anak tentang apa yang dia 
sedang baca (apa yang terjadi 
dalam cerita, karakter, peristiwa 
yang terjadi, informasi baru apa 
yang dia telah pelajari dari buku)

•	 Mendorong anak untuk terus 
membaca mandiri.

From:  Put 
reading first: 
Helping your 
child learn 
to read, 
Preschool 
through 
grade 3. A 
parent guide
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BAGAIMANA KITA MENILAI MEMBACA 
MANDIRI?

Ketika menilai membaca mandiri, guru umumnya 
mengumpulkan data tentang dua hal yang 
berbeda:
•	 Jumlah dan variasi bacaan yang dilakukan 

anak-anak;
•	 Seberapa baik anak-anak memahami apa yang 

mereka baca.

1. Jumlah dan variasi bacaan yang dilakukan 
anak-anak. Hal ini sering dilakukan dengan 
menggunakan jurnal membaca, dimana 
anak-anak menuliskan judul-judul buku yang 
mereka baca, tanggal mereka membacanya, 
ringkasan umum tentang buku tersebut atau 
apa pendapat mereka tentang buku tersebut.

2. Seberapa baik anak-anak memahami apa yang 
mereka baca. Hal ini dapat dinilai dengan 
meminta siswa: 
c. Menceritakan kembali buku yang 

mereka baca.Hal ini dapat dilakukan 
lewat tulisan atau secara lisan di depan 
kelas, dalam kelompok, atau berpasangan. 
Evaluasi ini dapat juga memperbaiki 
keterampilan membaca siswa dan 
komunikasi.

d. Membuat ringkasan buku yang telah 
mereka baca. Evaluasi ini juga dapat 
digunakan secara individu. Evaluasi ini 
akan meningkatkan kemampuan siswa 
untuk berpikir hati-hati dan secara 
sistematis.

e. Mendeskripsikan isi buku yang mereka 
baca hari itu. Evaluasi ini dapat dilakukan 
secara individu, berpasangan, atau dalam 
kelompok. Pilihan untuk menggambar 
atau menceritakan bergantung pada minat 
anak-anak. 

f. Menulis daftar isi. Evaluasi ini dapat 
dilakukan dalam berbagai cara: Dengan 
menulis alur cerita, gambaran tentang plot 
(jalan cerita), gambar, dan identitas buku, 
hal yang paling menarik hal yang kurang 
menarik dalam cerita, dll. bergantung pada 
tujuan yang ingin dicapai.

g. Meminta siswa mencari kata-kata atau 
istilah yang tidak mereka ketahui. 
Ketika membaca, siswa membuat catatan, 
memberi garis bawah (highlight, memberi 
tanda, dengan menggunakan angka, hururf 
dan warna. Aktifitas ini akan mendorong 
siswa untuk membaca lebih hati-hati dan 
menemukan hal-hal baru.
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VIDEOGRAFI

Membaca itu berpikir (Reading is Thinking): 
Menciptakan Pembaca Mandiri (Creating 
Independent Readers) https://www.youtube.com/
watch?v=kzC8Kvtn6iA

Video ini menampilkan bahwa membaca mandiri 
membantu siswa meningkatkan kepercayaan diri 
mereka dalam membaca. Memotivasi siswa untuk 
membaca karena mereka memiliki kesempatan 
untuk tidak hanya memilih buku yang mereka 
ingin baca, tetapi juga menerapkan strategi 
membaca yang telah mereka pelajari. Guru harus 
menyediakan waktu membaca mandiri setiap 
hari. Para siswa dapat menunjukkan kemampuan 
mereka memahami teks dengan menceritakan 
kembali kepada teman-teman mereka.

Aturan lima jari (Five finger rule)
https://www.youtube.com/watch?v=scbbM0YizO0
Tujuan utama membaca adalah memahami 
buku. Penting sekali utuk mencocokkan buku 
dengan tingkat/level membaca siswa. Video 
ini menunjukkan strategi membantu siswa 
mengidentifikasi buku sesuai dengan level 
membaca mereka (strategi-lima jari).

Membaca Mandiri (Prioritas video) 
https://www.youtube.com/watch?v=t-CTNkAGFlg

Video ini dimulai dengan menunjukkan bagaimana 
siswa sebaiknya memilih buku yang tepat untuk 
mereka. Para siswa sebaiknya menanyakan pada 
diri mereka sendiri beberapa pertanyaan, yaitu 
Apakah saya menyukai buku ini? Apakah saya 
tertarik dengan buku ini? Apakah buku ini akan 
memberikan informasi baru? Apakah buku ini 
sesuai dengan level membaca saya? Video ini juga 
menunjukkan bagaimana guru dapat membantu 
siswa memeriksa apakah buku ini pada tingkat 
yang tepat bagi mereka dengan meminta siswa 
menanyakan beberapa pertanyaan sederhana.
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1 

MENGEMBANGKAN BUDAYA MEMBACA: MENINGKATKAN 
MEMBACA MANDIRI DAN MEMBACA PERSONAL 

1 

Tujuan Akhir Pembelajaran 

• Mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 
‘budaya membaca’ dan ‘membaca mandiri atau 
personal’ dan menjelaskan pentingnya kedua hal 
itu dalam perkembangan literasi anak‐anak 

• Mendeskripsikan apa yang dapat orangtua, guru, 
dan sekolah lakukan untuk meningkatkan 
membaca mandiri atau personal. 

• Mendeskripsikan fitur kunci program membaca 
mandiri berbasis fakta di kelas dan di sekolah.  
 

2 

APA ITU MEMBACA MANDIRI DAN 
MENGAPA HAL ITU PENTING? 

3 

 Log Bacaan – BERPASANGAN dan 
BERBAGI 

 Log Bacaan – BERPASANGAN dan 
BERBAGI 

BERPASANGAN – Periksa kembali log 
bacaan anda semester ini 
• Berbagi hal yang paling menarik yang 

anda baca 
– mengapa anda memilih bacaan itu 
– mengapa anda pikir bacaan itu menarik,  
– mengapa anda merekomendasikan 

bacaan tersebut kepada orang lain 
 

BERBAGI dengan kelas 
• Hal yang paling menarik yang anda 

baca semester ini  atau sesuatu yang 
orang lain baca dan yang ingin anda 
baca.  4 

Refleksi pengalaman anda semester ini Refleksi pengalaman anda semester ini 

• Apa yang kami ingin anda alami dengan 
melakukan kegiatan ini (yaitu, 
melakukan membaca mandiri setiap 
minggu, menyimpan log bacaan, 
berdiskusi dengan seseorang tentang 
apa yang anda baca)?  

 
• Berdasarkan pengalaman anda, apakah 

anda akan melakukan hal ini di kelas 
anda sendiri (menyediakan waktu setiap 
hari atau setiap minggu untuk membaca 
mandiri atau personal)? Mengapa dan 
mengapa tidak? 
 

5 

Kegiatan Alternatif 
Buku yang saya sangat suka – BERPIKIR, 

BERPASANGAN, BERBAGI 

Kegiatan Alternatif 
Buku yang saya sangat suka – BERPIKIR, 

BERPASANGAN, BERBAGI 
BERPIKIR 
• Pikirkan sebuah buku yang anda baca 

yang anda sangat suka atau yang 
membuat perubahan dalam hidup anda. 
Tulislah lima alasan mengapa. (5 menit) 

• BERPASANGAN 
  Berbagi pendapat dengan pasangan 
  anda (5 menit) 
BERBAGI dengan kelas 
• Ceritakan kepada kami tentang buku anda 

(atau buku teman anda) dan mengapa 
buku itu penting. 

6 



31

UNIT 12

12.

23/10/2016 

2 

  
Definisi membaca mandiri atau 

personal 
 

  
Definisi membaca mandiri atau 

personal 
 

Kita melakukan membaca mandiri ketika (Cullinan, 
2000)… 
• Kita membaca tanpa diminta oleh orang lain untuk 

membaca. 
• Kita  memilih sendiri materi yang ingin kita baca. 
• Kita memilih sendiri waktu dan tempat dimana kita 

ingin membaca. 
• Kita membaca untuk mendapatkan informasi 

(untuk menemukan informasi) atau untuk 
kesenangan (untuk bersantai) 

 
Membaca mandiri juga mencakup membaca yang 
dimulai karena guru (atau orang lain) meminta kita 
untuk membaca sesuatu, tetapi  melakukannya 
setelah itu, karena mereka tertarik dengan apa yang 
kita diminta untuk membaca (Clark & Rumbold, 2006), 

7 

Definisi ‘budaya membaca’ Definisi ‘budaya membaca’ 
Anak‐anak yang telah mengembangkan 
budaya membaca : 
• Menikmati membaca 
• Membaca untuk kesenangan 
• Memandang membaca sebagai 

kegiatan rekreasi yang valid 
• Membaca lebih sering, dan untuk 

berbagai tujuan 
• Memandang membaca sebagai 

kegiatan penting 
• Menilai membaca sebagai alat untuk 

mendapatkan informasi 
 

8 

Mengapa menurut anda pengembangan 
budaya membaca merupakan hal 
penting untuk pertumbuhan dan 

perkembangan negara?  
 

9 

Salah satu prioritas pemerintah Indonesia adalah 
mengembangkan budaya membaca.  
 

PENTINGNYA MEMBACA 
MANDIRI/BUDAYA MEMBACA 

10 

11 

Dengan pasangan anda, baca pernyataan berikut dan cata dalam buku 
catatan anda apakah menurut anda penelitian akan mendukung (YES)– 

atau tidak (NOT)– setiap pernyataan– 10 menit 
  Pernyataan  YA TIDAK

1.  Anak‐anak yang banyak membaca memiliki sikap yang lebih positif 
terhadap membaca. 

   

2.  Anak‐anak yang banyak membaca memiliki keterampilan membaca yang 
lebih baik. 

   

3  Jika anda ingin prediksi yang akurat tentang seberapa baik skor pada tes 
tata bahasa, ejaanm kosa kata dan memahami bacaan, lihat jumlah waktu 
waktu yang untuk membaca di luar kelas. 

   

4  Seberapa kaya keluarga seorang anak memainkan peranan lebih besar 
dalam seberapa sukses anak tersebut dapat membaca daripada jumlah 
waktu yang dihabiskan anak untuk membaca di luar kelas. 

   

5   Jenis sekolah yang dihadiri anak (negeri atau swasta; performansi tinggi 
atau performansi rendah) memainkan peranan lebih besar dalam 
kemamouan membaca anak daripada jumlah waktu yang dihabiskan untuk 
membaca di luar kelas. 

   

6.   Anak‐anak yang membaca lebih banyak, menulisnya lebih baik.     

7.  Anak‐anak yang membaca lebih banyak, skornya lebih tinggi pada tes 
prestasi di SEMUA bidang studi. 

   

8  Mayoritas anak‐anak Indonesia suka membaca dan mempunyai motivasi 
membaca. 

   

9  Anak‐anak Indoensia yang suka membaca dan motivasi membaca 
mempunyai skor yang lebih tinggi dalam penilaian membaca tingkat 
internasional tahun 2012. 

   

	

 

YA 
 
Anak‐anak yang lebih banyak membaca memiliki 
sikap yang lebih positif terhadap membaca. 
 
Hal ini mungkin disebabkan, sebagian besar, 
kenyataan bahwa anak‐anak memiliki sikap yang 
lebih positif terhadap membaca JIKA mereka 
berhasil (berbeda dengan frustrasi) pembaca. 
 
Anak‐anak yang merupakan pembaca sukses lebih 
cenderung untuk membaca lebih banyak. 
 
 
Long and Henderson, 1973; Greaney 1980; Hepler & Hickman 1982; Greaney 
& Hegarty 1987, Mathewson 1994; Barbieri 1995; Short 1995.  

 
 

1. Anak‐anak yang banyak membaca memiliki 
Sikap Lebih Positif terhadap membaca.  
1. Anak‐anak yang banyak membaca memiliki 
Sikap Lebih Positif terhadap membaca.  

12 
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2. Anak‐anak yang lebih banyak membaca mempunyai 
keterampilan membaca yang lebih baik. 

2. Anak‐anak yang lebih banyak membaca mempunyai 
keterampilan membaca yang lebih baik. 

YA 
 
 
 
 

• Semakin siswa banyak membaca diluar sekolah, semakin 
tinggi skor mereka dalam tes prestasi.  

      Greaney 1980; Anderson, Fielding & Wilson 1988; PIRLS 2006; PISA  2009.  
 

• Ada hubungan timbal balik antara membaca mandiri dengan 
kemampuan membaca: Semakin banyak anak‐anak 
membaca, semakin baik kemampuan membaca mereka. Dan 
semakin baik mereka membaca, semakin mungkin mereka 
melakukan membaca mandiri. 
 

Kemampuan  
Membaca 
Kemampuan  
Membaca 

Membaca 
Mandiri 
Membaca 
Mandiri 

13 

3. Jika anda ingin prediksi yang akurat seberapa baik skor siswa 
dalam tes gramatika, ejaan, pemahaman bacaan, dan kosakata, 
lihat berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk membaca di 

luar kelas membaca 

3. Jika anda ingin prediksi yang akurat seberapa baik skor siswa 
dalam tes gramatika, ejaan, pemahaman bacaan, dan kosakata, 
lihat berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk membaca di 

luar kelas membaca 

YA 
 

Jumlah menit yang dihabiskan untuk 
membaca diluar sekolah berkorelasi 
dengan pertumbuhan kosakata, 
pemahaman bacaan, kelancaran bahasa 
lisan, gramatika, ejaan, dan informasi 
umum. Anderson, Wilson & Fielding, 1988; Greaney 
1980; Guthrie & Greaney 1991; Taylor, Frye and Maruyama 
1990; Cipielewski & Stanovich, 1992; Stanovich 1991, Cox & 
Guthrie, 2001.  

 
14 

4. Seberapa kaya keluarga anak  berperan besar dalam seberapa 
baik anak dapat membaca daripada seberapa banyak waktu yang 

dihabiskan untuk membaca di luar kelas 

4. Seberapa kaya keluarga anak  berperan besar dalam seberapa 
baik anak dapat membaca daripada seberapa banyak waktu yang 

dihabiskan untuk membaca di luar kelas 

TIDAK 
 

Yang lebih menentukan seberapa baik anak membaca 
adalah seberapa banyak waktu yang dihabiskan untuk 
membaca di luar kelas, bukan kekayaan keluarga atau 
kesehatan anak. Anderson, Wilson & Fielding, 1988; Greaney 1980; Guthrie & 
Greaney 1991; Taylor, Frye and Maruyama 1990; Cipielewski & Stanovich, 1992; 
Stanovich 1991, Cox & Guthrie, 2001.  
 
Kenikmatan membaca – dan jumlah waktu yang dihabiskan 
untuk membaca di luar kelas ‐  lebih penting bagi 
kesuksesan pendidikan anak daripada status sosio‐ekonomi 
keluarga (OECD 2002) 

15 

5. Jenis sekolah yang dihadiri anak (negeri, swasta; performansi 
tinggi, performansi rendah) berperan besar pada kemampuan 
membaca anak daripada jumlah waktu yang dihabiskan untuk 

membaca di luar sekolah 

5. Jenis sekolah yang dihadiri anak (negeri, swasta; performansi 
tinggi, performansi rendah) berperan besar pada kemampuan 
membaca anak daripada jumlah waktu yang dihabiskan untuk 

membaca di luar sekolah 

TIDAK 
 

Yang lebih menentukan seberapa baik anak‐anak dapat 
membaca adalah jumlah waktu yang dihabiskan untuk 
membaca di luar kelas, bukan jenis sekolah yang anak 
hadiri. Anderson, Wilson & Fielding, 1988; Greaney 1980; Guthrie & Greaney 1991; 
Taylor, Frye and Maruyama 1990; Cipielewski & Stanovich, 1992; Stanovich 1991, Cox 
& Guthrie, 2001.  
 
Membaca mandiri oleh karenanya dapat merupakan cara 
penting untuk memerangi pemisahan sosial dan 
meningkatkan standar pendidikan antar sekolah. (Clark & 
Rumbold, 2006) 
 

16 

6. Anak‐anak yang lebih banyak membaca 
menulis lebih baik. 

6. Anak‐anak yang lebih banyak membaca 
menulis lebih baik. 

YA 
 
Ada korelasi yang kuat 
antara keterampilan 
membaca dan 
keterampilan menulis.  
 
Anak‐anak yang banyak 
membaca, menulis lebih 
baik. 
OECD 2002 
 

17 

7. Anak‐anak yang membaca lebih banyak mendapatkan skor 
yang lebih tinggi dalam tes prestasi di SEMUA bidang studi. 

7. Anak‐anak yang membaca lebih banyak mendapatkan skor 
yang lebih tinggi dalam tes prestasi di SEMUA bidang studi. 

YA 
 

Anak‐anak yang lebih banyak 
membaca… 
• Sukses dengan lebih baik di sekolah 

Greaney 1980, Anderson, Fielding & Wilson 
1988 

 

• Mendapat skor lebih tinggi pada tes 
prestasi di SEMUA bidang studi  
Krashen 1993; Cunningham and Stanovich 
1991; Stanovich and Cunningham 1993 
 
  18 
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1 dari 3 siswa kelas 4 dalam studi tahun 
2012  mengatakan bahwa mereka 
“suka” membaca 
 
2 dari 3 siswa mengatakan mereka 
“agak (somewhat) suka” membaca 
 
Anak‐anak yang melaporkan bahwa 
mereka “suka” membaca mendapatkan 
skor lebih tinggi daripada yang 
mengatakan “agak (somewhat) suka” 
membaca. 
 
Keseluruhan, namun, ada minat baca 
yang tinggi. Dalam stuid tahun 2012,  
Indonesia menempati ranking ke‐3 dari 
45 negara dalam hal berap banyak 
siswa kelas 4 yang “suka” membaca. 

8. Mayoritas siswa kelas 4 di Indonesia suka 
membaca 

8. Mayoritas siswa kelas 4 di Indonesia suka 
membaca 

YA dan TIDAK 

32% 
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2% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Like
reading

Somewhat
like

reading

Do not like
reading

Pe
rs

en
ta

se
 si

sw
a 

ke
la

s 4
 

Level minat baca, Indonesia PIRLS 
2012, tes membaca internasional 

19 

9. Siswa kelas 4 di Indonesia yang “suka” membaca dan 
termotivasi membaca mendapatkan skor lebih tinggi  dalam  

penilaian membaca internasional tahun 2012 

9. Siswa kelas 4 di Indonesia yang “suka” membaca dan 
termotivasi membaca mendapatkan skor lebih tinggi  dalam  

penilaian membaca internasional tahun 2012 

YA 
 
 
 
 
 
 
Siswa kelas 4 yang mengatakan bahwa mereka “suka 
membaca” mendaptkan skor, rata‐rata, 32 poin lebih 
tinggi daripada siswa yang mengatakan bahwa mereka 
“agak suka membaca”. 

LEVEL MINAT BACA  SKOR RATA‐RATA PIRLS 

Suka membaca  453 

Aga suka membaca  421 

Tidak suka membaca  Tidak ada 

20 

Ringkasan apa yang dikatakan hasil 
penelitian kepada kita 

Ringkasan apa yang dikatakan hasil 
penelitian kepada kita 

• Semakin banyak membaca mandiri 
anak‐anak, mereka akan menjadi 
pembaca yang lebih baik dan 
mengerjakan lebih baik dalam SEMUA 
bidang studi 

• Mendorong anak‐anak untuk membaca 
mandiri sangat, sangat penting. Sama 
pentingnya mengajarkan mereka 
membaca sebagai hal pertama.  21 

• Jumlah waktu anak‐anak yang dihabiskan membaca mandiri, 
diluar kelas, berdampak pada seberapa baik mereka belajar 
membaca. 

• Semakin banyak membaca anak‐anak, mereka akan menjadi 
pembaca yang lebih baik 

PRAKTEK DI RUMAH DAN KELUARGA YANG 
MENDUKUNG BUDAYA MEMBACA 

22 

Studi kasus mini 
• Membaca deskripsi dua orang anak ‐  Vera dan 

Sudomo – di Slide berikutnya.  
•  Dalam grup 3 atau 4 orang, identifikasi: 

 
 

23 

Hal‐hal di lingkungan rumah 
yang … 

Vera  Sudoma 

Akan membantu anak 
belajar membaca (positif). 
Mungkin kurang mendukung 
belajar membaca (negatif). 

• Buatlah tabel seperti di atas untuk merekam jawaban anda.  

24 

VERA  SUDOMO 

Keluarga Vera merupakan keluarga petani. Ketika orang 
tua Vera pulang ke rumah pada malam hari, mereka bertanya 
kepada Vera tentang apa yang dia pelajari di sekolah dan 
melihat buku‐buku sekolahnya bersama‐sama dengan 
dia.  Sangat penting bagi mereka bahwa Vera belajar 
membaca dan menulis dengan baik, sehingga dia bisa berhasil 
di sekolah. Orang tua Vera berbincang banyak dengan dia, 
tentang apa yang mereka alami hari itu, tentang apa 
yang Vera alami hari itu, tentang apa yang terjadi dengan 
tanaman atau pertanian mereka.  Tidak banyak uang ekstra 
untuk membeli buku, sehingga orang tua Vera tidak 
menggunakan banyak waktu untuk membaca. Namun, 
mereka gemar mendongeng, dan setiap 
malam Vera memohon mereka untuk menceritakan sebuah 
cerita.  Ada perbincangan tentang dibukanya taman bacaan 
baru di desa mereka. Jika itu betul, orang tua Veratelah 
berjanji untuk membawanya ke sana untuk meminjam buku. 
Kegiatan yang digemari Vera, selain mendengarkan cerita, 
ialah menggambar dan menulis kata‐kata atau huruf di atas 
kertas. 
 

Orang tua Sudomo terpelajar 
dan mereka bekerja untuk 
pemerintah provinsi. Orang 
tuanya sering bepergian untuk 
bekerja, sehingga Sudomo 
menghabiskan banyak waktu 
sendiri.  Rumah mereka 
memiliki banyak buku, dan 
orang tua Sudomo 
menghabiskan waktu luang 
mereka untuk membaca. 
Mereka telah membeli buku‐
buku untuk Sudomo dan telah 
membuatkan sebuah 
perpustakaan kecil untuk dia di 
kamarnya. Di rumahnya juga 
terdapat banyak pena berwarna 
dan kertas yang dapat dia 
digunakan, jika ia ingin.   Akan 
tetapi, Sudomo lebih suka 
menonton televisi atau bermain 
video game. 
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25 

Hal‐hal di lingkungan Rumah 
yang … 

Vera  Sudoma 

Akan membantu anak belajar 
membaca (positif). 

Mungkin kurang mendukung 
belajar membaca (negatif 

Diskusi: Apa yang anda catat tentang lingkungan 
Rumah Vera and Sudomo? 

Apa yang dikatakan hasil penelitian… 
 

Apa yang dikatakan hasil penelitian… 
 

Lingkungan rumah lebih awal memberikan dampak yang besar pada 
keterampilan membaca dan menulis anak‐anak.  
 
4 aspek lingkungan rumah yang berdampak langsung  pada keterampilan 
membaca dan menulis siswa:  

 
1. Sikap orangtua terhadap membaca dan keterampilan membaca mereka 

 
2. Akses ke buku di rumah 

 
3. Orangtua atau orang dewasa berbicara kepada anak‐anak tentang cerita 

yang mereka bacakan kepada anak‐anak 
 

4. Menyediakan anak‐anak dengan lingkungan kaya bahasa lisan (dimana 
orang dewasa berbicara kepada anak‐anak secara teratur dan 
menggunakan bahasa dan struktur kalimat orang dewasa ketika mereka 
berbicara kepada anak‐anak 

26 

 1. Sikap orangtua (hasil global)  1. Sikap orangtua (hasil global) 

Anak‐anak yang dibesarkan di rumah 
dimana orangtua membaca dan memiliki 
sikap positif terhadap membaca: 
 
• Memiliki pandangan yang lebih positif 

terhadap membaca (Sonnenschein et. 
al, 2000) 

• Lebih termotivasi untuk membaca 
(Baker and Scher, 2002). 

• Berpikir bahwa membaca merupakan 
aktifitas yang bernilai dan bermanfaat 
(Csikszentmihalyi, 1991) 

27 
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Kurang Suka Membaca  Tidak Suka Membaca 

Based on interviews conducted with parents 

Korelasi antara kenikmatan membaca orangtua dan skor rata‐rata anak mereka, 
Kelas 4, Penilaian Membaca Internasional (PIRLs Indonesia Tahun 2011) 

Sikap orangtua (di Indonesia) Sikap orangtua (di Indonesia) 

Di tahun 2011, Studi Membaca  International (International Reading Study, 
PIRLS) siswa Indonesia yang orangtuanya mengatakan mereka SUKA membaca 
mendapatkan lebih tinggi daripada siswa yang orangtuanya mengatakan TIDAK 
SUKA membaca.   28 

Suka Membaca 

2. Akses ke buku 2. Akses ke buku 
• Anak‐anak yang memiliki buku sendiri 

kemungkinannya dua kali membaca setiap hari. 
Anak‐anak yang tidak memiliki buku 
kemungkinannya lima kali untuk mengatakan mereka 
tidak pernah membaca (Clark and Poulton, 2011). 

• Anak‐anak yang tidak mempunyai buku di rumah 
performansi membacanya lebih rendah (Clark, 2011).  

• Bahkan sejumlah kecil buku dapat membuat 
perbedaan (Clark, 2011).  

 
  29 

3. Berbicara kepada anak‐anak tentang 
buku yang sedang dibaca 

3. Berbicara kepada anak‐anak tentang 
buku yang sedang dibaca 

• Membaca untuk anak‐anak tidak 
otomatis berakibat pada skor 
membaca anak‐anak yang lebih 
baik. 

• Perbaikan yang ril terjadi ketika 
orang dewasa (guru, orangtua) dan 
anak‐anak melihat, menunjuk, atau 
memberi label objek‐objek yang ada 
dalam teks dan ketika mereka 
membicarakan apa yang sedang 
terjadi dalam teks (Snow 1996, 
quoted in Cullinan, 2000). Interaksi 
verbal antara orang dewasa dengan 
anak merupakan link untuk skor 
membaca yang lebih baik. 

.  

30 
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4. Lingkungan kaya dengan bahasa lisan 4. Lingkungan kaya dengan bahasa lisan 

• Lingkungan bahasa lisan anak‐anak sangat penting: Anak‐anak yang 
terekspos kosakata yang canggih dalam percakapan menarik yang 
berlangsung belajar kata‐kata yang nantinya mereka perlu kenali dan 
pahami ketika mereka membaca reading (Snow et. al., 1999).  

• Kosakata, keterampilan bahasa, dan pengetahuan tentang dunia 
diperoleh melalui percakapan menarik dengan respon orang dewasa 

• Berbicara tentang buku, tentang kejadian sehari‐hari, tentang apa 
yang terjadi di tempat penitipan anak atau di temat kerja tidak 
hanya berkontribusi bagi kosakata anak, tetapi juga meningkatkan 
kemampuan memahami cerita dan penjelasan dan pemahaman 
mereka tentang bagaimana semua hal bekerja—semua keterampilan 
yang penting dalam membaca awal. Snow et. al, Starting out right, 
page 18 
  31 

Pendapat anda tentang hasil penelitian Pendapat anda tentang hasil penelitian 

Hasil studi menunjukkan bahwa anak‐anak tidak harus 
berasal dari keluarga kaya untuk dapat belajar membaca 
lebih wal/dini. Mereka hanya membutuhkan akses ke 
print (tulisan) dan seseorang yang membacakan print 
(tulisan) tersebut kepada mereka (Taylor and Dorsey, 
1988) dan berbicara kepada mereka (Burns et. al, 1999). 

 
– Apa, jika ada, yang mengejutkan anda tentang hasil 

penelitian? 
 
– Adakah sesuatu yang anda akan lakukan berbeda dengan 

anak‐anak anda (atau keponakan laki‐laki atau perempuan 
anda) sebagai akibat dari data ini? 

 
32 

PRAKTEK MENDORONG MEMBACA 
MANDIRI BERBASIS SEKOLAH 

33 

 
Dalam grup 3 atau 4 orang,  buat 

daftar: 
 

 
Dalam grup 3 atau 4 orang,  buat 

daftar: 
 Hal‐hal yang dilakukan sekolah 

untuk meningkatkan membaca 
mandiri atau personal ketika 

anda masih muda 

Hal‐hal yang dapat dilakukan 
kepala sekolah atau sekolah 

untuk meningkatkan membaca 
mandiri atau personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 

Anda memiliki waktu 10 menit. 

Apa yang dapat dilakukan sekolah untuk 
meningkatkan membaca mandiri 

Apa yang dapat dilakukan sekolah untuk 
meningkatkan membaca mandiri 

• Menyusun sesi informasi untuk 
orangtua agar mereka memahami 
apa yang mereka dapat dan harus 
lakukan di rumah untuk 
meningkatkan membaca dan sikap 
positif terhadap membaca 

• Menyusun display untuk buku 

• Menyusun kampanye dan kontes 
membaca dan menulis di lingkungan 
sekolah 

• Menyusun waktu membaca mandiri 
yang teratur, ketika semua orang 
duduk dan membaca 
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• Pastikan bahwa perpustakaan memiliki 
buku yang bervariasi dalam level 
membaca dan bervariasi dalam tema 
sehingga akan ada sesuatu yang 
menarik bagi setiap orang. 

• Tentukan waktu setiap minggu ketika 
setiap kelas dapat mengunjungi 
perpustakaan dan memilih buku untuk 
dibaca secara mandiri 

• Ajarkan guru bagaimana membantu 
anak‐anak memilih buku yang sesuai 
dengan level membaca mereka 

• Pastikan bahwa pekerjaan anak‐anak 
di poskan di sepanjang lorong untuk 
dilihat siswa lain 

36 
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• Tentukan program lingkungan sekolah untuk membaca di 
rumah agar setiap anak membawa pulang satu buku 
untuk dibaca secara mandiri atau dengan anggota 
keluarga.  
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• Buatlah beberapa sesi 
informasi untuk orangtua 
untuk membantu mereka 
memahami pentingnya  
membaca mandiri dan apa 
yang mereka dapat 
lakukan untuk mendukung 
program di lingkungan 
sekolah.  

PROGRAM MEMBACA MANDIRI 
BERBASIS KELAS 
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Analisis Video 
Sambil menonton video, catat apa hal‐hal yang dilakukan anak‐
anak dan guru selama waktu membaca mandiri 
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Apa yang guru lakukan	 Apa yang siswa lakukan	

 
 
 
 
 
 

Video – Program membaca mandiri di 
kelas 

• https://www.youtube.com/watch?v=kzC8Kvtn
6iA  

40 

41 

Apa yang guru sedang lakukan	 Apa yang siswa sedang 
lakukan	

• Membantu anak‐anak memilih buku sesuai 
level membaca mereka – tidak terlalu sulit 
dan tidak terlalu mudah. 

• Membantu anak‐anak memilih buku yang 
sejalan dengan minat mereka 

• Memastikan anak‐anak, sepanjang waktu, 
membaca jenis buku yang 
berbeda/bervariasi 

• Melakukan diskusi satu per satu dengan 
anak‐anak tentang apa yang mereka sedang 
baca. 

• Meminta anak‐anak membaca , 
mendengarkan bacaan mereka, memberikan 
mereka pertanyaan tentang apa yang sedang 
mereka baca dan mengintervensi untuk 
membantu mereka membaca dengan lebih 
baik. 

• Memilih buku yang mereka ingin 
baca dan yangsesuai dengan level 
membaca mereka. 

• Membacanya 

• Mendiskuiskan buku itu dengan 
seseorang. 

• Merekomendasikan beberapa buku 
kepada orang lain 

• Mendiskusikan jenis‐jenis buku yang 
mereka suka baca 

TUGAS: MENGANALISIS VIDEO 
Video di slide berikutnya menunjukkan kelas di Indonesia 
dimana guru sedang melaksanakan program membaca 
mandiri 
Catatan: 
• Kesamaan antara program membaca mandiri ini 

dengan program membaca mandiri di video 
sebelumnya 

• Perbedaan antara program membaca mandiri ini 
dengan program membaca mandiri di video 
sebelumnya 

• Strategi Sederhana untuk membantu anak‐anak 
memilih buku yang sesuai dengan level membaca 
mereka 

42 
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https://www.youtube.com/watch?v=t‐CTNkAGFlg 
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Video – Membaca Mandiri  Apa yang anda catat? 
1. Kesamaan antara program 

membaca mandiri ini dan program 
membaca mandiri di video 
sebelumnya. 

 
2. Perbedaan antara program 

membaca mandiri ini dan program 
membaca mandiri di video 
sebelumnya. 

 
3. Strategi sederhana untuk 

membantu anak‐anak memilih 
buku sesuai dengan level membaca 
mereka. 
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ATURAN LIMA JARI 
Minta anak‐anak membuka halaman 
berapa saja dan mulai membaca. 
 
Minta mereka mengangkat 1 jari untuk 
setiap kata yang mereka tidak dapat 
membacanya atau mereka dapat 
membacanya tetapi tidak mengetahui 
maknanya. 
 
Jika, diakhir halaman, mereka 
mempunyai 
• 0 atau 1 jari ke atas, buku terlalu 

mudah 
• 1 s/d 2 jari ke atas, buku sesuai 

dengan level membaca mereka 
• 3 s/d 4  jari ke atas, buku terlalu sulit. 
 

Log Bacaan 
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LOG BACAAN 

Judul Buku  Tanggal 

Bagaimana level “suka” 
saya terhadap buku 

Sangat  Sedikit 
Tidak 
sama 
sekali 

BERPINDAH KE ANDA! 

47 

Grup 4 orang – Anda mempunyai waktu 10 menit untuk 
mempersiapkan respon terhadap salah satu situasi 

dibawah ini. Mulai! 
1. Anda telah diundang kepala sekolah untuk berbicara kepada orang tua 

tentang apa yang dapat mereka lakukan di rumah untuk membantu 
perkembangan literasi anak mereka. Sayangnya, pertemuan itu molor dari 
waktu yang ditentukan dan anda berakhir dengan hanya memiliki 1 menit 
untuk menyampaikan presentasi anda. Apa yang anda katakan kepada 
mereka? 

2. Kepala sekolah di sekolah anda tidak yakin apakah mengalokasikan waktu 
setiap minggu untuk membaca mandiri merupakan penggunaan yang baik 
waktu kelas. Guru‐guru lain meminta anda untuk mencoba dan 
meyakinkannya untuk melaksanakan program lingkungan sekolah. 
Sayangnya, kepala sekolah sibuk dan anda hanya memiliki 1 menit untuk 
meyakinkan dia. Apa yang anda katakan? 

3. Teman terbaik anda tidak mengikuti kuliah hari ini dan bingung tentang 
bagaimana menerapkan program membaca mandiri dengan baik di kelas. 
Dia takut akan ada pertanyaan tentang hal itu pada waktu ujian. Anda 
terlambat untuk memenuhi janji dan hanya memiliki 1 menit untuk 
menjelaskan kepadanya. Apa yang anda katakan?  48 
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UNIT 13
PERAN MENULIS DI KELAS AWAL 

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada akhir dari perkuliahan ini, mahasiswa calon 
guru mampu untuk:
1. Menjelaskan dua komponen menulis beserta 

pentingnya komponen tersebut.
2. Menjelaskan strategi-strategi pembelajaran 

dalam meningkatkan keterampilan menulis.
3. Menjelaskan strategi-strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan tingkatan perkembangan 
menulis anak

4. Menjelaskan media pembelajaran yang 
mendukung perkembangan keterampilan 
menulis dan cara penggunaannya.

5. Menggunakan rubrik untuk mengevaluasi 
keterampilan menulis anak.

GAMBARAN UMUM

Membaca dan menulis merupakan keterampilan 
yang saling berhubungan. Menulis juga merupakan 
salah satu keterampilan yang mendukung 
perkembangan keterampilan membaca. Semakin 
baik keterampilan menulis anak, semakin baik pula 
keterampilan membacanya. Hal ini juga berlaku 
sebaliknya. Semakin sering anak membaca, 
semakin baik pula keterampilan menulisnya. Hal 
inilah yang menjadi alasan adanya hubungan 
timbal-balik antara membaca dan menulis. 

Karena keterampilan menulis itu meningkatkan 
membaca (dan sebaliknya), keterampilan menulis 
perlu menjadi komponen dasar yang diutamakan 
dalam upaya meningkatkan program literasi anak 
usia dini. Kemampuan menulis juga merupakan 
suatu penanda kesuksesan akademis (Graham & 
Perin, 2006). Keterampilan menulis membantu 
anak untuk memahami informasi yang kompleks 
(Tompkins, 2003).

Definisi Menulis – Terdapat dua komponen 
keterampilan dalam menulis
•	 Transkripsi/ Menulis – atau kemampuan 

untuk membentuk huruf-huruf secara tertulis 
dan mengeja kata

•	 Ideasi – atau kemampuan untuk 
memutuskan sesuatu yang akan ditulis, untuk 
mengelompokkan ide-ide, untuk mengorganisir 
ide-ide hingga untuk menghasilkan tulisan 
yang berasal dari pikiran dan ide-ide (Graham 
& Perin, 2006). 

Definisi ini merujuk kepada Gambaran sederhana 
tentang Menulis (Berninger et al, 2002; Juel, 
Griffth, & Gough, 1986).

Anak kecil sedang berusaha menuliskan ide-
ide mereka. Foto: Prioritas, Indonesia, USAID

Transkripsi, atau kemampuan menuliskan huruf-
huruf dengan akurat dan cepat sejak dulu menjadi 
komponen utama di kelas awal. Keterampilan 
men-transkripsi merupakan ketrampilan yang 
penting dan penelitian telah membuktikan adanya 
korelasi positif antara transkripsi dan kemampuan 
menulis. Hal ini tidaklah mengherankan karena 
ketika transkripsi menjadi bersifat otomatis, anak-
anak bisa lebih baik fokusnya pada perencanaan 

Figure 1: Gambaran sederhana tentang Menulis
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dan pemikiran untuk mengorganisasi agar dapat 
menghasilkan tulisan yang efektif (Beringer, 
2012). Tulisan tangan mempengaruhi kemampuan 
siswa dalam menulis kata. Hal tersebut, berperan 
dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk 
menulis kata, yaitu meningkatkan kemampuan 
untuk mengubah ide ke bentuk tulisan dengan 
membentuk kalimat yang tersusun oleh beberapa 
kata (Beringer, 2012). Sekilas, jika transkripsi 
(menuliskan huruf-huruf dengan cepat) diajarkan, 
kualitas keterampilan menulis para siswa, panjang 
tulisan dan jumlah tulisan, dan kecepatan menulis 
mereka juga akan meningkat.  Pembelajaran 
menulis secara eksplisit dan sebagai bentuk 
tambahan (suplemen) merupakan elemen yang 
penting dalam mencegah kesulitan-kesulitan 
menulis di kelas awal (Graham, Harris, Fink, 2000).

Sayangnya, para guru di kelas awal lebih sering 
berfokus pada pengungkapan ide-ide anak. 
Namun, ketika anak telah mempelajari dasar-
dasar menulis, yaitu, ketika mereka telah 
mengembangkan keterampilan dasar menulis/ 
men-transkripsi (menuliskan huruf, kelancaran 
menulis dengan tangan dan mengeja) dan ketika 
mereka telah mengembangkan keterampilan 
mengungkapkan ide-ide (bahasa lisan, kosakata, 
pengetahuan tentang pelbagai jenis struktur 
teks, isi keseluruhan atau pengetahuan awal, 
maka mereka memiliki ide-ide yang kaya untuk 

mengetahui dari bagian mana mereka harus 
menulis), mereka seharusnya sudah dapat mulai 
menulis secara otomatis. 

Untuk mendukung hal ini, perkuliahan ini 
memperkenalkan model perkembangan 
pembelajaran menulis. Model ini dibuat 
berdasarkan besar kecilnya tanggung jawab dalam 
menulis dan mengungkapkan ide-ide dari guru ke 
anak. 
•	 Di posisi awal, ketika anak pertama kali 

diperkenalkan pada menulis, guru mengambil 
semua tanggung jawab dalam menulis dengan 
mengidentifikasi ide-ide untuk diungkapkan 
dan kemudian menuliskan teks untuk anak 
di papan tulis atau papan kertas. Hal ini 
memungkinkan bagi anak untuk melihat 
proses perubahan kata-kata dari bentuk lisan 
ke bentuk tulisan.

•	 Pada saat anak mengembangkan pemahaman 
mereka tentang proses menulis, guru secara 
bertahap mengurangi perannya dan anak diberi 
tanggung jawab yang lebih untuk menulis teks.

Diagram berikut ini, berdasarkan Tompskin, 2003, 
menggambarkan lima tahapan yang berbeda pada 
model tersebut: Untuk alasan itulah, perkuliahan 
ini memperkenalkan para mahasiswa calon guru 
kepada model perkembangan pembelajaran 
menulis. 

Gambar 1: Lima tahapan Model Pembelajaran Perkembangan 
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Mahasiswa dikenalkan pada lima tingkatan 
tersebut dan juga dikenalkan pada beragam 
aktivitas yang dapat guru lakukan di setiap 
tingkatannya.

Perkuliahan juga mengulas beberapa sumber 
pembelajaran yang dapat ditampilkan kepada 
guru di dalam kelas untuk mendukung 
pembelajaran menulis. Perkuliahan diakhiri 
dengan memberikan kesempatan keapda 
mahasiswa untuk menggunakan rubrik dalam 
mengevaluasi pelbagai aspek menulis oleh 
anak       
  

MATERI/ BAHAN YANG DIBUTUHKAN

•	 Slide Powerpoin – Peranan Menulis Permulaan
•	 Kertas A4 dan gunting untuk membuat mini 

book (SLIDE  41-42)

FILE-FILE VIDEO

•	 Cara membuat mini book: https://www.
youtube.com/watch?v=21qi9ZcQVto

FOTOKOPI-FOTOKOPI

•	 FOTOKOPI 1: Lima aktivitas membaca yang 
berbeda yang juga merefleksikan tingkatan-
tingkatan perkembangan menulis, 1 kelompok 
terdiri atas 4 mahasiswa (SLIDE 25)

•	 FOTOKOPI 2: Contoh-contoh hasil tulisan 
anak, 1 kelompok terdiri atas 4 mahasiswa 
(SLIDE 49)

•	 FOTOKOPI 3: (Pilihan) Rubrik untuk 
mengevaluasi hasil tulisan anak, 1 mahasiswa 1 
kopian (SLIDE 49)

BAHAN YANG LAIN

•	 Kertas A4 dan gunting untuk membuat buku 
kecil, 1 lembar kertas untuk tiap mahasiswa, 
1 gunting untuk tiap 4 hingga 5 mahasiswa 
(SLIDE 41)
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SEKILAS – ILUSTRASI PERKULIAHAN 

Mengecek perkuliahan
sebelumnya (pilihan)

Menunjukkan PR / tugas pada perkuliahan sebelumnya tentang membaca 
mandiri dan membaca individu

Pendahuluan: Definisi 
Menulis 

Aktivitas 1: Diskusi tentang hubungan antara membaca dan menulis

Aktivitas 2: Simulasi untuk memperkenalkan dua komponen dalam menulis: 
transkripsi dan ide

Mengembangkan 
keterampilan tulisan 
tangan atau transkripsi

Aktivitas 1: Penjelasan dan diskusi tentang transkripsi

Pendekatan 
Perkembangan  dalam 
pengajaran menulis

FOTOKOPI 1: Aktivitas 
pengajaran menulis 
yang sama

Aktivitas 1:  Mahasiswa secara berkelompok membuat urutan diskripsi 
aktivitas pengajaran pada FOTOKOPI 1 sesuai level bantuan dari guru 
kemudian mendiskusikannya

Sumber pembelajaran 
untuk mengajar 
menulis

Aktivitas 1: Penjelasan dan diskusi pelbagai sumber pembelajaran yang dapat 
digunakan untuk mengajar menulis

Aktivitas 2: Mahasiswa membuat dan mempublikasikan buku kecil

Aktivitas 3: Mahasiswa membagikan buku kecil mereka dan memperoleh 
umpan balik

Mengevaluasi tulisan 
anal (pilihan)

FOTOKOPI 2: contoh-
contoh tulisan anak

FOTOKOPI 3: Kriteria 
evaluasi– Menulis 
untuk kelas awal

Aktivitas 1: Aktivitas Pair-share : mahasiswa mengidentifikasi kriteria yang 
dapat digunakan oleh guru ketika mengevaluasi tulisan mereka

Aktivitas 2: Mahasiswa menggunakan rubrik untuk  mengevaluasi contoh-
contoh tulisan anak

Refleksi dan Evaluasi

Aktivitas 1: Mahasiswa melengkapi tabel tentang identifikasi dua aktivitas 
menulis yang akan mereka gunakan di kelas mereka suatu hari nanti dan dua 
hal penting yang telah mereka pelajari tentang menulis

Aktivitas 2: PR/ tugas (pilihan) – Mahasiswa secara berkelompok 
memperoleh tugas menulis dan dikumpulkan minggu depan
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ILUSTRASI PERKULIAHAN

MEMBAHAS PERKULIAHAN SEBELUMNYA 
TENTANG MEMBACA MANDIRI DAN 
MEMBACA PERSEORANGAN (15 MENIT)

Jika anda memminta mahasiswa untuk 
mengerjakan PR/ tugas secara individu/ 
berkelompok dari materi perkuliahan minggu 
lalu tentang membaca mandiri dan membaca 
perseorangan, minta beberapa dari mereka, 
perorangan ataupun berkelompok, untuk 
menceritakan kepada temannya tentang temuan 
mereka. 

PENDAHULUAN:  DEFINISI MENULIS                                                                  
(20 MENIT)

Memperkenalkan unit menulis ini kepada 
mahasiswa. Jelaskan kepada mahasiswa, bahwa 
minggu lalu perkuliahan berisi tentang pentingnya 
membaca mandiri dan membaca perorangan. 
Minggu ini mereka akan mempelajari pentingnya 
menulis dan peranannya dalam program membaca 
pemahaman untuk kelas awal. Mereka juga akan 
mempelajari pelbagai strategi yang digunakan oleh 
guru untuk mengembangkan dan mengevaluasi 
keterampilan menulis anak.

SLIDE 2 Menjelaskan Tujuan Pembelajaran.

1. Menjelaskan dua komponen menulis beserta 
pentingnya komponen tersebut.

2. Menjelaskan strategi-strategi pembelajaran 
dalam meningkatkan keterampilan menulis.

3. Menjelaskan strategi-strategi pembelajaran 
yang sesuai dengan tingkatan perkembangan 
menulis anak

4. Menjelaskan media pembelajaran yang 
mendukung perkembangan keterampilan 
menulis dan cara penggunaannya.

5. Menggunakan rubrik untuk mengevaluasi 
keterampilan menulis anak.

Aktivitas 1: Diskusi tentang hubungan antara 
membaca dan menulis (5 menit)

Anda dapat memulai perkuliahan dengan menggali 
informasi dari mahasiswa seperti yang ada di 
SLIDE 4 tentang 
•	 apakah mereka beranggapan bahwa terdapat 

hubungan antara membaca dan menulis dan 
jika ada, seperti apakah hubungan tersebut dan 
mengapa? 

SLIDE 5 Setelah mahasiswa berdiskusi, anda dapat 
menunjukkan diagram pada slide ini (lihat gambar 
1) yang menjelaskan hubungan antara membaca 
dan menulis 5. 

Gambar 1: Hubungan timbal balik antara 
membaca dan menulis

Aktivitas 2: Dua komponen menulis (15 menit)

Pada materi sebelumnya, mahasiswa dikenalkan 
pada dua komponen membaca: pengenalan kata 
pada saat anak membaca dengan cara mendekode 
dan pemahaman. Menulis juga memiliki dua 
komponen – transkripsi dan ide (lihat gambar 2). 
Ini disebut dengan padangan sederhana tentang 
menulis. 

Anda mungkin ingin melakukan aktivitas yang ada 
di SLIDE 6 dan 7 untuk membantu mahaisiwa 
mengenal dua komponen menulis.
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Gambar 2 – Dua komponen menulis

CATATAN: Minta mahasiswa untuk menulis 
dengan tangan yang tidak biasanya mereka 
gunakan untuk menulis, saat mereka menulis 
dengan tangan yang tidak biasa digunakan untuk 
menulis, mereka akan cenderung memilih menulis 
dengan kata yang pendek, membuat kalimat 
yang pendek atau menghilangkan ide-ide karena 
kesulitan untuk menulis. Saat orang dewasa harus 
menulis dengan tangan yang tidak biasa mereka 
gunakan untuk menulis, mereka akan mengalami 
kesulitan yang sama dengan anak-anak yang 
mengalami kesulitan untuk menulis (lihat teks 1).

Teks 1: Perbedaan antara penulis awal dan 
penulis dewasa

Penulis awal mengahbiskan sebagian besar 
waktunya untuk menguasai komponen awal, 
transkripsi. Mereka menghabiskan banyak 
energi mental dan fisik untuk menuliskan huruf 
dengan benar dan menata huruf-huruf tersebut 
menjadi kata. Karena sebagian enargi dihabiskan 
untuk komponen transkripsi, mereka kehabisan 
energy untuk memikirkan ide tulisan – untuk 
menggunakan kata-kata atau frasa-frasa yang 
menarik untuk mengekspresikan ide mereka. 
Kebanyakan fokus menulis pada kelas rendah 
adalah pada komponen transkripsi  –  siswa 
diminta untuk menuliskan huruf dengan cepat dan 
akurat. Hal ini karena pada saat anak-anak menjadi 
penulis yang lancar dan akurat, mereka dapat 
menggunakan sebagian besar energy mental dan 
fisiknya untuk mengutarakan ide-ide yang ingin 
mereka tulis.

Penulis dewasa, kebalikannya, menghabiskan 
sangat sedikit energy mental dan fisik untuk 
mentranskripsi, karena mereka telah menguasai 
keterampilan menulis huruf-huruf dan kata-

kata. Semua energinya dapat digunakan untuk 
menyampaikan ide ke dalam tulisan.

SLIDE 8 – Diskusikan dengan mahasiswa apa 
saja yang mereka temukan saat mereka menulis 
dengan tangan yang tidak biasa mereka gunakan 
untuk menulis yang membuat mereka paham 
apa saja yang dikorbankan saat menulis jika 
mereka mengalami kesulitan mentranskripsi pada 
saat menulis (yaitu ketika mereka mengalami 
kesulitan menuliskan huruf), contohnya, mereka 
menghasilkan teks yang jauh lebih singkat, kalimat 
mereka juga menjadi lebih singkat dan lebih 
sederhana, mereka cenderung mengganti kata-
kata yang panjang dengan kata-kata yang lebih 
pendek.

Anda dapat mengakhiri diskusi dengan 
menjelaskan tujuan aktivitas ini – untuk membuat 
mereka memperoleh pengalaman tentang kondisi 
penulis awal saat berlatih menulis. Mereka harus 
menghabiskan banyak waktu untuk menuliskan 
huruf dengan benar sehingga idenya menjadi 
terbatas.

SLIDE 9 – Tampilkan dua komponen menulis:
1. Transkripsi, atau kemampuan untuk 

menuliskan huruf-huruf dan kata-kata dengan 
cepat dan akurat 

2. Ideasi – kemampuan mengungkapkan ide-ide 
ke bentuk tulisan

SLIDE 10 – Penting untuk dipahami 
oleh mahasiswa bahwa anak-anak perlu 
mengembangkan keterampilan menulis sekaligus 
menghasilkan ide. Guru sekolah dasar sering 
terlalu fokus kepada transkripsi (mengajari anak 
menulis huruf dan menuliskan di papan tulis). 
Selain berlatih mentranskripsi – jenis aktivitasnya, 
anak kecil juga perlu memperoleh kesempatan, 
secepat mungkin, untuk mengungkapkan ide-ide 
mereka ke dalam bentuk tulisan. Tulisan mandiri 
dan asli harus menjadi bagian penting dalam setiap 
program kelas awal.
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Anak kecil perlu belajar membentuk huruf 
dan kata, serta mencari dan mengorganisasi 
ide. Foto: Prioritas, Indonesia, USAID

MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN 
MENTRANSKRIPSI MENULIS (30 MENIT)

Bagian ini berfokus pada keterampilan 
mentranskripsi – khususnya keterampilan untuk 
menulis huruf dan kata

SLIDE 12 Penelitian membuktikan bahwa 
mengembangkan kemampuan menulis huruf 
dan kata dengan akurat dan cepat memiliki 
efek yang signifikan pada keterampilan menulis 
anak-anak. Saat mahasiswa melakukan aktivitas 
sebelumnya, anak-anak yang dapat menulis huruf 
dengan cepat, dapat menggunakan energinya 
untuk merencanakan dan mengorganisir ide-
ide (Beringer, 2012). Oleh karena itu tidaklah 
mengherankan bahwa terdapat hubungan yang 
positif antara kualitas keterampilan mentranskripsi 
anak dengan kualitas tulisan anak. Anak-anak yang 
dapat mentranskripsi dengan akurat dan cepat, 
dapat menulis dengan lebih baik (Beringer, 2012).

Mengajar keterampilan mentranskripsi – 
Penelitian menunjukkan bahwa ada empat prinsip 
dasar terkait dengan pengajaran keterampilan 
mentranskripsi (SLIDE 13), yaitu guru perlu:

•	 Mengajar secara eksplisit kepada anak 
tentang cara menulis huruf (jangan berharap 
anak akan bias menulis sendiri tanpa atau 
dengan arahan yang terbatas dari guru)

•	 Ajarkan susunan huruf dengan cara yang 
strategis (huruf yang mudah dikenalkan dulu 
lalu berpindah ke huruf yang lebih sulit) Gambar 3: Urutan pengenalan jenis huruf 

•	 Fokuskan pembelajaran pada cara menulis 
huruf dengan akurat dan cepat

•	 Ajarkan pengejaan secara eksplisit (huruf 
memiliki bunyi sesuai yang kita dengar)

Anda mungkin ingin agar mahasiswa melakukan 
aktivitas sederhana seperti yang ada pada SLIDE 
14, mereka mengidentifikasi huruf mana yang 
harus dipelajari oleh anak terlebih dahulu pada 
saat belajar menulis dan yang harus dipelajari 
kemudian. Jawabannya ada di SLIDE 15 (dan di 
gambar 3).

Mahasiswa mungkin akan terkejut saat mengetahui 
bahwa anak merasa lebih mudah untuk mulai 
belajar menulis huruf dalam bentuk capital. 
Setelah itu baru huruf kecil sebab huruf kecil 
hampir setengahnya memiliki bentuk yang mirip 
dengan huruf kapital. Menulis huruf bersambung 
merupakan hal yang paling sulit dipelajari oleh 
anak. 

Urutan pengenalan huruf – SLIDE 16 dan 
17 menunjukkan urutan yang disarankan saat 
memperkenalkan huruf kapital dan huruf kecil. 
Disarankan pula agar guru mengelompokkan 
huruf-huruf yang memiliki kesamaan bentuk dan 
umunya yang memiliki bentuk bulan (kebalikan 
dari huruf yang hanya terbentuk dari garis) saat 
mengajar anak cara menulis huruf. 
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Tidak peduli huruf mana yang dikenalkan kepada 
anak (huruf kapital ataupun huruf kecil atau 
bahkan huruf kecil bersambung), langkah-langkah 
dalam mengajar susunan huruf pada dasarnya 
sama (SLIDE 18), yaitu:
•	 Langkah 1: Meniru – Guru menuliskan huruf 

di papan, anak menirukan.
•	 Langkah 2: Menyalin – Anak melihat guru 

memodelkan penulisan sebuah huruf lalu anak 
menyalinnya hingga beberapa kali

•	 Langkah 3: Menulis Mandiri – Anak menulis 
huruf sendiri tanpa pemodelan dari guru.

Hal pertama yang dipelajari anak saat belajar 
keterampilan menulis: Menuliskan huruf 
capital dan huruf kecil. Foto: Prioritas, 
Indonesia, USAID

Mengajar Ejaan – Transkripsi bukan hanya 
belajar tentang cara menulis huruf tetapi juga 
cara menggunakan huruf-huruf tersebut untuk 
menulis kata dengan benar (yaitu mengeja). Salah 
satu stratgei penting dalam mengajari anak cara 
menulis adalah dengan membuat anak terbiasa 
dengan pengejaan (yaitu menulis kata-kata 
dengan cara menuliskan huruf pembentuk kata 
tersebut sesuai dengan bunyi huruf-hurufnya 
– meskipun anak tidak mengeja huruf dengan 
benar). Meskipun pengejaan fonetik merupakan 
latihan penting di kelas awal, pengejaan fonetik 
ini merupakan suatu hal yang sulit diterima oleh 
beberapa guru dan orang tua.

Anda mungkin ingin meyakini hal ini dengan 
meminta mahasiswa mendiskusikan jawaban 
mereka pada pertanyaan yang ada di SLIDE 19, 
apakah anak-anak diperbolehkan menulis kata 
yang mereka tidak tahu cara mengejanya. Motivasi 
anak untuk melihat sisi positif maupun negative 
dari pendekatan ini.

Anda mungkin juga akan meminta mahasiswa 
untuk membaca teks bacaan pada SLIDE 20. 
Bacaan tersebut ditulis dengan menggunakan ejaan 
fonetik dan hampir semua orang dewasa mampu 
membaca dan memahami isinya dengan mudah.

SLIDE 21 dan 22 merangkum beberapa argument 
yang sesuai dengan ejaan fonetik, yaitu:
•	 Transisi anak-anak lebih cepat dalam menulis 

jika guru mengijinkan mereka untuk menulis 
ide-ide meskipun mereka belum tahu cara 
mengeja kata-kata tersebut dengan benar.

•	 Ejaan fonetik membuat siswa dapat menulis 
dan berfikir dengan bebas

•	 Fonetik juga membantu guru memahami bunyi 
sekaligus merekam bunyi tersebut sesuai yang 
mereka dengar pada tiap kata yang ada

Meskipun pengejaan fonetik merupakan latihan 
yang efektif untuk memindahkan anak ke menulis 
dan menulis bebas dan kreatif, guru perlu secara 
bertahap mulai memindahkan anak ke pengejaan 
normative dengan membantu menunjukkan 
cara pengejaan kata-kata atau membantu anak 
membunyikan dan merekam bunyi dari tiap kaya 
yang mereka dengar.

PENDEKATAN PERKEMBANGAN DALAM 
MENGAJAR MENULIS (30 MENIT)

Pendekatan perkembangan pengajaran menulis 
membuat guru harus menyesuaikan pembelajaran 
dengan tingkatan kemampuan siswa. Penulis 
pemula butuh bantuan untuk mengeluarkan ide 
yang akan ditulis. Mereka juga butuh bantuan 
dalam mentranskripsi ide-ide tersebut sebab 
mereka belum benar-benar memahami huruf 
serta susunan kata. Penulis yang lebih baik dari 
anak-anak butuh lebih sedikit bantuan dari guru. 
Mereka sudah mampu mengambil tanggung jawab 
lebih untuk mengidentifikasi ide-ide yang akan 
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ditulis, mengorganisasi ide-ide hingga terbentuk 
rangkaian logis dan untuk menuliskan ide-ide 
tersebut.

Pendekatan perkembangan pengajaran menulis 
direpresentasikan oleh diagram berikut (SLIDE 
24)

Dengan penulis awal, guru mengambil semua 
tanggung jawab untuk menghasilkan dan 
menuliskan ide-ide. Seiring dengan perkembangan 
keterampilan menulis anak, mereka secara 
bertahap mengambil tanggung jawab lebih 
untuk menghasilkan dan mengorganisir serta 
menuliskannya ide-ide.

Aktivitas 1. Kerja Kelompok, mengurutkan 
aktivitas menulis (30 menit)

Aktivitas ini diberikan agar mahasiswa menganlisis 
tingkatan tanggung jawab guru dan anak pada 
saat menulis. Mahasiswa diminta bekerja dalam 
kelompok dan tiap kelompok diberi FOTOKOPI 
1 (penjelasan aktivitas pengajaran). Mereka 
kemudian meletakkan tiap aktivitas di titik yang 
sesuai pada gambar berdasarkan analisis mereka.

SLIDE 25 – Tugas – Slide ini berisi tentang tugas. 
Handoutnya berisi tentang deskripsi 5 aktivitas 
dalam menulis. Mahasiswa harus mengurutkan 
aktivitas-aktivitas dari 1 hingga 5 dengan catatan 
bahwa aktivitas 1 berarti tingkatan bantuan guru 
paling banyak dan aktivitas 5 berarti tingkatan 
bantuan guru paling sedikit.

Jawaban dan Diskusi SLIDE 26 – 30 Apabila 
anda sudah siap untuk meminta mahasiswa 
mendiskusikan jawabannya, anda dapat 
mulai menggunakan slide ini. Setiap slide ada 
animasinya. 

Gambar 4 Prinsip dasar pendekatan perkembangan

Untuk tiap slide,
•	 Minta kelompok-kelompok untuk 

mendiskusikan titik-titik pada gambar yang 
mereka beri aktivitas (1,2,3,4 atau 5)

•	 Lihat jawabannya dan bandingkan dengan 
jawaban dari guru

•	 Gunakan animasi pada SLIDE untuk 
menunjukkan jawabannya lalu bandingkan 
dengan jawaban guru.

SLIDE 31 – Slide ini berisi tentang gambaran 
visual model perkembangan pembelajaran 
menulis. Di awal guru mengambil tanggung jawab 
yang besar dalam menulis. Guru memberi ide-
ide dan menuliskan serta memodelkan proses 
menulis. Anak memiliki tanggung jawab yang 
sedikit saat menulis. Seiring dengan meningkatnya 
keterampilan anak, tanggung jawab menghasilkan 
ide-ide dan menuliskan secara bertahap berpindah 
dari guru ke anak. Pada langkah 5 anak sudah 
memiliki tanggung jawab yang lebih disbanding 
dengan guru.

Pada menulis dengan model dari guru, guru 
memberitahukan pada anak bahwa dia akan 
menulis, kemudian perlahan menulis tiap 
kata pada papan, memodelkan kepada anak 
huruf-huruf yang tidak sama bunyinya pada 
kata tersebut atau tidak sesuai dengan aturan 
dalam menulis. Foto, Prioritas, USAID 
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SUMBER PEMBELAJARAN UNTUK 
MENDUKUNG PENGAJARAN MENULIS (55 
MENIT)

Pada bagian ini mahasisiwa diminta untuk 
menggali lebih dalam lagi sumber-sumber 
pembelajaran apa saja yang dapat digunakan 
guru untuk membuat aktivitas menulis menjadi 
lebih bermakna dan melibatkan para anak, serta 
bagaimana penggunaan tiap sumber pembelajaran 
tersebut di dalam kelas. 

Aktivitas 1: Penjelasan – diskusi tentang 
sumber pembelajaran (20 menit)

Suatu cara untuk memulai diskusi adalah dengan 
meminta mahasiswa untuk memikirkan kembali 
kelas menulis mereka dahulu ketika mereka masih 
kecil dan untuk mengidentifikasi sumber-sumber 
pembelajaran yang dipakai oleh gurunya beserta 
cara penggunaannya (SLIDE 33).

SLIDE 34-39 Slide ini berisi tentang beberapa 
sumber pembelajaran yang dapat ditemukan oleh 
mahasiswa di kelas menulis untuk kelas awal saat 
ini (Lihat Gambar 5. Slide - slide ini membahas 
sumber pembelajaran secara terperinci. slide – 
slide ini beranimasi dan dimulai dengan sebuah 
foto tentang sumber pembelajaran. Anda mungkin 
ingin agar mahasiswa melihat foto tersebut 
dan mengidentifikasinya dengan pelbagai cara 
seperti yang biasanya dilakukan oleh guru saat 
menggunakan sumber pembelajaran tersebut 
di dalam kelas menulis. Anda kemudian dapat 
membandingkan jawaban mahasiswa dengan 
informasi yang ada di slide. Sile - slide tersebut 
beranimasi sehingga dapat ditampilkan per klik 
setelah mahasiswa memaparkan jawaban mereka.

Aktivitas 2: Membuat Buku Kecil (20 Menit)

Suatu cara untuk menekankan kepada guru 
kelebihan pelbagai macam sumber pembelajaran 
adalah dengan meminta mereka membuat buku 
kecil dan menggunakan buku kecil tersebut untuk 
menampilkan serta berbagi cerita tersebut dengan 
teman sekelas. 

SLIDE 40 dan 42

Slide - slide ini berisi tentang arahan untuk guru 
tentang cara membuat buku kecil, menggunakan 
buku kecil tersebut untuk menampilkan cerita 
berjudul “Tentang Saya”.

Tautan video https://www.youtube.com/
watch?v=21qi9ZcQVto akan memberikan gambaran 
kepada mahasiswa melalui beberapa langkah. 
Minta mahasisiwa untuk menonton video ini 
satu kali, untuk memperoleh gambaran langkah-
langkah pembuatan buku kecil. Untuk kedua 
kali menonton video ini, minta mahasiswa untuk 
melakukan langkah-langkah yang ada di video. 
Terakhir kali menonton, setiap mahasiswa harus 
sudah dapat membuat buku kecil.

Gambar 5: Beberapa sumber 
pembelajaran menulis saat ini

Mengajari anak cara membuat buku kecil dan 
meminta mereka menulis cerita di buku lipat, 
memberi kesan kepada mereka seolah-olah 
mereka adalah seorang penulis buku Foto: 
Prioritas, Indonesia USAID
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Membuat Buku Kecil

Aktivitas 3 Berbagi Cerita (10 Menit)

Setelah mahasiswa membuat buku cerita, minta 
mereka untuk mendiskusikan hasil tulisannya 
dengan temans sekelas agar mendapat umpan 
balik. SLIDE 43 berisi paparan aktivitas ini.

SIMPULAN Anda dapat mengkahiri bagian ini 
dengan sebuah diskusi tentang apa saja yang sudah 
dipelajari oleh mahasiswa tentang sumber-sumber 
pembelajaran menulis untuk kelas awal, juga 
tentang perubahan sumber pembelajaran dari dulu 
hingga sekarang ini (SLIDE 44).

MENGEVALUASI KETERAMPILAN MENULIS 
ANAK  (25 MENIT)

Bagian ini mengajak mahasiswa untuk berdiskusi 
tentang kriteria yang dapat digunakan oleh para 
guru untuk mengevaluasi hasil tulisan anak dan 
memberi mereka contoh model alat evaluasi yang 
dapat digunakan untuk mengevaluasi keterampilan 
menulis anak kecil. 

Aktivitas 1: Pair – Share tentang Pengalaman Anak 
(10 menit)

Suatu cara untuk memulai diskusi adalah dengan 
meminta mahasiswa untuk berbagi cerita tentang 
pengalaman mereka saat mereka masih kecil dulu 
– ketika hasil tulisan mereka disebut baik dan 
ketika tulisan mereka disebut kurang baik oleh 
guru mereka. SLIDE 46 menjelaskan aktivitas 
tersebut.

CATATAN: Saat mahasiswa mendiskusikan ide 
mereka, dorong mereka untuk mengidentifikasi 
kriteria spesifik yang menurut mereka digunakan 
oleh guru mereka untuk mengevaluasi tulisan 
mereka dulu. 

SLIDE 47 – Tunjukkan 5 kriteria yang sesuai untuk 
mengevaluasi teks yang dihasilkan oleh anak-
anak. Kriteria tersebut dapat pula dibandingkan 
dengan yang sudah disebutkan oleh mahasiswa 
sebelumnya. 

Aktivitas 2: Menggunakan rubrik untuk 
mengevaluasi contoh-contoh tulisan anak (15 
anak)

Cara yang baik untuk 
memperkenalkan 
mahasiswa pada 
nilai rubrik dalam 
mengevaluasi 
hasil tulisan anak 
adalah dengan 
meminta mereka 
menggunakannya 
untuk mengevaluasi 
contoh-contoh 
tulisan anak, 
kemudian 

membandingkannya apakah mereka setuju atau 
tidak setuju dengan kualitas tulisan tersebut.

SLIDE 48 Memaparkan sebuah contoh rubrik 
untuk mengevaluasi hasil tulisan anak kelas awal. 
Bahas dengan mahasiswa cara menggunakan 
rubrik tersebut – kriteria di sebelah kiri kolom dan 
deskripsinya di tiap tingkatan perkembangan di 
bagian atas pada kolom.

Setelah mahasiswa ikut membahasnya sendiri, 
anda dapat meminta mereka untuk menjelaskan 
apa saja yang mereka lihat sebagai kelebihan dari 
penggunaan rubrik tersebut dalam mengevaluasi 
pekerjaan anak.

Jika anda akan memberi kesempatan kepada 
mahasiswa untuk menggunakan rubrik untuk 
mengevaluasi hasil tulisan dua orang anak kelas 2, 
lihat FOTOKOPI 2: Contoh-contoh tulisan anak.
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SLIDE 49 memberikan gambaran arahan aktivitas 
yang ada pada slide ini. Anda dapat memberikan 
mahasiswa sebuah fotokopi rubrik evaluasi 
(FOTOKOPI 3: Kriteria Evaluasi – Menulis untuk 
kelas awal), atau kembali ke SLIDE 48. 

CATATAN: Mahasiswa tidak akan dapat 
mengevaluasi contoh-contoh pada FORM sebab 
kedua contoh tersebut diketik.

SLIDE 50 – Minta mahasiswa untuk 
mendiskusikan dan memberi justifikasi terhadap 
penilaian mereka

SLIDE 51 – Bagian ini merupakan bagian akhir 
yang berisi diskusi tentang kelebihan rubrik dan 
cara guru menggunakannya untuk mengevaluasi 
tulisan anak. Slide ini beranimasi. Ketika 
mahasiswa sudah mendiskusikan persepktif 
mereka, dapat anda tunjukkan contoh jawabannya.

REFLEKSI DAN EVALUASI (10 MENIT)

Anda dapat mengakhiri perkuliahan dengan cara 
meminta mahasiswa untuk mengidentifikasi dua 
jenis aktivitas menulis yang ingin mereka lakukan 
di kelas mereka suatu hari nanti, termasuk dua 
hal yang telah mereka pelajari tentang pengajaran 
menulis. 

SLIDE 52 menunjukkan table (Tabel 1 di bawah 
ini) yang dapat digunakan untuk memfokuskan 
respon para mahasiswa.

1 2
Dua jenis aktivitas menulis yang 
akan saya lakukan di kelas saya 
suatu hari nanti
Dua hal yang saya pelajari 
tentang pengajaran 

PEKERJAAN RUMAH

Untuk memperdalam materi pembelajaran di luar 
perkuliahan dan untuk memverifikasi pemahaman 
mahasiswa terkait dengan topik perkuliahan, anda 
dapat meminta mahasiswa untuk membentuk 
kelompok masing-masing 4 mahasiswa dan beri 
tugas kepada masing-masing kelompok dari 
salah satu tugas berikut. Mereka harus siap untuk 
mepresentasikan tugas ini minggu depan.

Aktivitas 1: Tugas Kelompok – Persiapan dan 
Pelaksanaan pelajaran menulis sesuai dengan 
tingkatan perkembangan anak

Seperti yang sudah di bahas pada bagian 
sebelumnya, anak perlu dikenalkan pada menulis 
secara bertahap. Di awal, guru memberikan semua 
bantuan kepada anak, memberi contoh/ model 
untuk anak tentang cara menulis. Seiring dengan 
perkembangan pemahaman anak tentang tulisan 
dan cara penggunaanya untuk menuliskan bahasa 
lisan mereka, guru secara bertahap mengurangi 
bantuan mereka dalam bentuk tanggung jawab 
untuk memproduksi teks.  Diagram di bawah 
ini berdasarkan Tompkins, 2003, menjelaskan 
tahapan-tahapan perpindahan tanggung jawab dari 
guru ke anak (menulis dengan contoh, menulis 
bersama, menulis interaktif, dan menulis mandiri). 
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Gambar 1: Banyak dan sedikitnya bantuan yang diterima oleh anak dari guru di tiap tingkatan 
perkembanganm

Tiap tingkatan dirangkum dalam tabel pada 
FOTOKOPI 2.

Tugas tiap kelompok adalah untuk merencanakan 
dan mengimplementasikan perkuliahan pendek 
sekitar 15 menit untuk tiap tingkatan yang sudah 
dibagikan untuk tiap kelompoknya (menulis 
dengan contoh, menulis bersama, menulis 
interaktif, dan menulis mandiri).

Anda akan mepresentasikan perkuliahan pendek 
anda di depan kelas dans etelah itu menjelaskan 
tingkatan apa diberikan sebagai tugas untuk 
kelompok anda dan cara mengajarkan menulis 
kepada anak di tiap perkembangannya.

Aktivitas 2: Tugas Kelompok – Mengevaluasi 
Contoh Tulisan Anak

Tugas anda adalah menemukan anak di kelas 5 
sebanyak 1 atau 2 anak yang sudah dapat menulis 
mandiri, identifikasi topik yang sesuai untuk 
menulis dan sebagai materi perkuliahan pendek 
dengan mereka untuk mempersiapkan mereka 
menulis mandiri tentang topik tertentu dalam 
bentuk pertanyaan. Setelah mereka selesai, ambil 
sebagai contoh.

Kelompok anda harus menggunakan evaluasi di 
FOTOKOPI 4 untuk mengevaluasi contoh tulisan 
tersebut. Tempelkan lembar evaluasi pada tiap 
lembar contoh tulisan anak yang berisi ringkasan 
dan justifikasi penilaian anda. 

Pada pertemuan berikutnya anda harus 
menempelkan hasil evaluasi, justifikasi anda di 
ruang kelas sehingga teman sekelas anda dapat 
melihat dan memberi komentar.
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FOTOKOPI 

FOTOKOPI 1: Lima jenis aktivitas membaca, refleksi lima tingkatan perkembangan menulis anak
 

Anak-anak diminta untuk menulis sebuah surat. 
Guru menjelaskan struktur dasar sebuah surat 
(konvensi, organisasi ide); anak-anak kemudian 
membuat sebuah surat mengikuti struktur atau 
konvensi-konvensi tersebut.

Guru menanyakan anak-anak apa yang mereka 
ingin sampaikan dalam surat ucapan terima kasih 
mereka kepada pemilik pabrik permen yang baru 
saja mereka kunjungi. Guru menulis di papan tulis 
kata-kata atau kalimat yang anak-anak ucapkan/
diktekan kepada guru.

Anak-anak diminta untuk menulis tentang 
sebuah buku atau film yang mereka sukai dan 
mengapa mereka menyukainya.

Guru menanyakan siswa apa yang telah mereka 
pelajari hari ini dan membantu mereka untuk 
merangkum ide-ide mereka dalam dua kalimat.  
Guru kemudian mengajak siswa untuk secara 
bergiliran menulis kata-kata dalam kalimat di 
papan tulis (dan saling membantu menulis kata-
kata dengan benar). JIKA mereka mengalami 
kesulitan dalam menulis sebuah kata, guru 
membantu untuk menuliskannya untuk mereka.

Setelah membacakan sebuah cerita kepada anak-anak, guru merangkum salah satu ide kunci atau 
kegiatan dalam cerita tersebut ke dalam sebuah kalimat dan menulis kalimat tersebut di papan 
tulis, guru menarik perhatian anak-anak terhadap apa yang dia lakukan (bagaimana mencari huruf 
untuk setiap kata, jarak yang dibuat antara satu kata dengan kata yang lainnya, dan tanda baca yang 
digunakan pada akhir kalimat dan mengapa, dsb.).
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FOTOKOPI 2: Contoh-Contoh Tulisan Siswa

Ketika Saya Masih Kecil - Oleh: Sinta

Saya ingat suatu malam pada musim hujan. Saya berusia empat tahun. Saya dan saudara perempuan saya 
sedang berlari menyusuri lorong dan sesuatu terjadi. Saudara perempuan saya dan saya bertabrakan. 
Aduh! Kami menangis. Bukan hanya menangis, gigi saya juga berdarah. Sangat sakit. Lalu celepuk! 
Terjatuh di tangan saya. Jadi malam itu saya meletakkannya di bawah bantal saya dan pagi harinya 
saya menemukan sesuatu.  Bukan lagi gigi saya melainkan uang lima ribu rupiah. Saya segera berlari 
menyusuri lorong, yang tidak seharusnya saya lakukan, dan menunjukkan pada ibu dan bapak. Mereka 
terkejut karena sewaktu gigi mereka tanggal yang mereka dapatkan adalah dua ribu rupiah.

Ketika Saya Kecil - Oleh: Toni

Ketika saya masih kecil, saya banyak bermain dan menari. Kami, saya dan saudara saya Justin, biasanya 
bermain dalam waktu yang lama. Saudara saya Josh sangat menyenangkan. Kami merencanakan dan 
melakukan banyak hal bersama-sama. Saya suka bermain dengan saudara saya yang lain, Victor.  Saudara 
saya yang lainnya, Chewy, suka bermain. Ketika ibu saya masih muda, dia cantik dan suka berkelakar. Dia 
cantik juga. Ketika ayah saya masih muda, dia lucu dan lucu dan baik. Ketika paman saya masih muda 
dia berakting seperti alien. Dia sangat lucu dan menarik. Waktu anjing-anjing saya masih muda, mereka 
bermain kejar-kejaran bersama-sama. Ketika nenek saya masih lebih muda dia lucu dan cantik. Dia terlihat 
lucu.
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RINGKASAN PENELITIAN

Agar anak belajar menulis dengan baik, anak perlu 
mengembangkan dua komponen keterampilan:
•	 Transkripsi
•	 Ideasi
Definisi ini merujuk kepada Gambaran sederhana 
tentang Menulis (Berninger et al, 2002; Juel, Griffth, 
& Gough, 1986).

Transkripsi meliputi dua sub keterampilan:
•	 Mampu menuliskan huruf (dan) dengan cepat 

(kelancaran menulis dengan tangan) (Abbott & 
Berninger, 1993; Graham et al., 1997; Kim et al., 
2011, 2014, 2015)

•	 Mampu mengeja (Berninger et al., 1997, 2002; 
Kim et al., 2011, 2014, 2015). (Catatan: pengejaan 
dibahas pada bagian lain di modul ini).

Ideasi dapat diartikan sebagai kemampuan 
membuat keputusan terkait dengan hal apa yang 
akan ditulis, menghasilkan ide, merencanakan dan 
mengorganisir ide-ide tersebut dan memproduksi 
tulisan yang dapat berasal dari pikiran dan ide-ide 
(misalnya kata, kalimat dan paragraph).

CATATAN: penting bagi mahasiswa untuk 
memhami dua komponen menulis dan pentingnya 
membuat anak-anak mengembangkan dua 
keterampilan pada dua komponen tersebut, 
dimulai sejak usia dini. Seringnya, kelas rendah 
menyamakan menulis dengan mentranskripsi 
(belajar untuk menulis huruf, mengkopi huruf, atau 
kalimat dari papan tulis atau belajar mengeja). 
Anak-anak memiliki pengalaman yang terbatas 
berkaitan dengan ideasi, karena mereka memiliki 
kesempatan yang terbatas untuk terlibat langsung 
dalam menulis mandiri atau menulis orisinil 
(misalnya, mengkomunikasikan pikiran dan ide 
mereka sendiri pada saat menulis).

Figure 1: Gambaran sederhana tentang Menulis

MENGAPA MENULIS PENTING DALAM 
PERKEMBANGAN KETERAMPILAN 
LITERASI?

Seberapa baik anak mampu menulis merupakan 
indiKator kesuksesan akademik mereka.  (Graham 
& Perin 2007). Semakin anak menulis, semakin 
sukses mereka di sekolah.

Menulis merupakan salah satu keterampilan 
yang mendukung perkembangan keterampilan 
membaca pemahaman. Semakin sering dan 
semakin baik anak menulis, semakin baik pula 
mereka membaca. Kebalikannya juga benar. 
Semakin sering anak membaca, semakin baik 
tulisannya. Inilah yang dimaksud dengan 
hubungan timbal balik antara membaca dan 
menulis.

Gambar 2: Hubungan Timbal Balik antara 
Membaca dan Menulis
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Mengapa transkripsi (belajar untuk menulis 
huruf dengan cepat dan akurat, dan mengeja 
dengan benar) itu penting?

Otomatisasi dalam mentranskripsi merupakan 
kunci penting dalam menulis. Ketika proses 
transkripsi menjadi otomatis, anak dapat lebih 
fokus dalam perencanaan dan pengorganisasian 
pemikiran yang dibutuhkan untuk menulis secara 
efektif (Beringer, 2012).

Tidak mengherankan, penelitian menunjukkan 
hubungan positif antara mentranskripsi dan 
keterampilan menulis. Menulis dengan tangan 
mempengaruhi keterampilan anak untuk menulis, 
sehingga meningkatkan keterampilan anak 
untuk mengubah ide menjadi tulisan dengan cara 
menyusun kalimat yang tersusun oleh banyak kata, 
kalimat yang tersusun atas banyak kata (Beringer, 
2012). Ringkasnya, jika diajari mentranskripsi 
(menulis huruf dengnan cepat), kualitas, kuantitas 
dan kecepatan menulis anak dapat meningkat. 

Instruksi mentranskripsi tambahan yang eksplisit 
merupakan unsur penting dalam mencegah 
timbulnya kesulitan dalam menulis di kelas awal 
(Graham, Harris & Fink, 2000). Program intervensi 
transkripsi dapat memberikan dampak nyata 
dalam keterampilan menulis penulis muda dan 
khususnya anak laki-laki yang pada umumnya 
kesulitan menulis di sekolah dasar (Medwell and 
Wray, 2007).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
mentranskripsi membantu menyiapkan 
sistem otak dalam pembelajaran membaca. 
Mentranskripsi dan membentuk kata (dengan 
cepat), pada khususnya, juga berkontribusi dalam 
kelancaran membaca dengan cara mengaktifkan 
persepsi visual huruf dan meningkatkan kecepatan 
dan akurasi anak dalam mengenali huruf (James, 
2012).

Tanpa menulis tangan dengan konsisten, 
penelitian menunjukkan bahwa anak dapat 
mengalami kesulitan dalam proses-proses tertentu 
yang dibutuhkan dalam membaca, termasuk:
•	 Mengingat huruf dari ingatan (Beringer, 2012)
•	 Mengeja dengan akurat (Beringer, 2012)
•	 Menyimpulkan arti dari teks (Peverly, 2012)
•	 Mengartikan konteks kata dan frasa

Transkripsi tingkat rendah dan 
regulasi-diri tingkat tinggi menuntut 
banyak dari kapasitas memori kerja 

kita yang terbatas. Karena transkripsi 
dan regulasi-diri bersaing di sumber 

perhatian yang sama, kedua proses ini 
harus dikiati untuk mengatur beban 

kognitif.

Kelancaran mengeja dan menulis tangan tak hanya 
penting untuk penulis pemula, namun juga untuk 
anak di sekolah menengah di Inggris (Graham et 
al., 1997; Kim et al., 2015, Wagner et al., 2011).

BAGAIMANA GURU DAPAT 
MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN 
MENULIS ANAK?

Praktik untuk mengembangkan keterampilan 
menulis tangan anak kecil

Guru sebaiknya mengajarkan keterampilan 
menulis tangan secara berkembang, mulai dari 
keterampilan yang paling mudah untuk anak kecil 
(huruf besar), sampai keterampilan yang paling 
sulit (huruf bersambung) (lihat gambar 3). 

Pertama, huruf kapital atau huruf besar Huruf 
besar (kapital) lebih mudah ditulis daripada huruf 
kecil, sehingga huruf besar diajarkan terlebih 
dahulu. Mempelajari huruf kapital terlebih dahulu 
juga memudahkan transisi ke huruf kecil, karena 
hampir separuh huruf kecil berbentuk sama 
dengan huruf kapital.

Urutan huruf kapital mana yang harus diajarkan 
dapat bervariasi. Beberapa guru mengajarkan 
bentuk tulisannya bersamaan dengan saat 
mengajarkan kombinasi bunyi-huruf (misal, ketika 
mereka  mengajarkan bunyi /b/, mereka juga 
mengajari anak cara menulis huruf b). Beberapa 
guru yang memilih untuk mengajarkan menulis 
tangan sebagai keterampilan yang berdiri sendiri. 
Guru-guru ini umumnya mengajarkan huruf 
berdasarkan tingkat kesulitannya bagi anak kecil.
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Gambar 4: Persegi panjang membantu 
anak kecil untuk belajar menulis huruf 

dengan benar

Gambar 3: Urutan perkembangan 
keterampilan menulis tangan

Organisasi Handwriting without tears (http://
www.hwtears.com/hwt/why-it-works/teaching-
order) menyarankan penggunaan bentuk persegi 
panjang (lihat gambar 4) untuk mengajarkan 
anak cara menulis huruf, dan kemudian 
memperkenalkan mereka kepada huruf sesuai 
dengan urutan seperti pada gambar 5.

Percobaan transkripsi awal anak biasanya 
meliputi pembelajaran penulisan huruf 
individual atau menyalin kata dari papan tulis.  
Foto: Prioritas, USAID

  Kelompok huruf 1           Kelompok huruf 2 Kelompok huruf 3

Gambar 5: Urutan untuk memperkenalkan huruf capital

Semua huruf dalam satu kelompok memiliki 
formasi yang sama. 
•	 Kelompok huruf 1 dimulai dengan garis vertikal 

di sisi kiri persegi
•	 Kelompok huruf 2 dimulai di ujung atas kanan 

persegi
•	 Kelompok huruf yang terakhir dimulai di 

tengah sisi atas persegi. Mengajarkan huruf 
capital dengan urutan ini mengurangi 
terjadinya keterbalikan (menulis huruf secara 
terbalik).

 
Kedua, huruf kecil  Huruf kecil diajarkan yang 
kedua, karena huruf ini adalah huruf yang paling 
mudah ditulis setelah huruf kapital bagi anak. 
Buku Handwriting with tears menganjurkan urutan 
seperti pada gambar 6 untuk mengajarkan huruf 
kecil.

C, O, S, V, dan W diajarkan terlebih dahulu karena 
mereka sama persis seperti versi kapitalnya, namun 
lebih kecil.

Gambar 6: Urutan untuk memperkenalkan huruf kecil
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Huruf kecil 

Huruf besar 

Gambar 7: Urutan memperkenalkan huruf bersambung

Gambar 8: Tiga tahap dalam mengajarkan penulisan huruf
Dari http://www.hwtears.com/hwt/why-it-works/teaching-strategies

Pada akhirnya, anak berkembang dan mampu menulis kata dan kalimat, walau pada awalnya 
mereka tidak memberi jeda diantara kata. Foto: Prioritas, Indonesia.

Ketiga, huruf bersambung  Huruf bersambung 
diajarkan setelah anak telah menguasai huruf 
tegak. Sekali lagi, huruf kecil diajarkan sebelum 
huruf kapital, karena huruf bersambung 
kapital jarang digunakan dan mereka memiliki 
formasi yang kompleks. Urutan pengajaran yang 
disarankan seperti pada gambar 7.

Proses mengajar   Ada tiga tahap yang disarankan 
dalam mengajarkan penulisan huruf, yakni 1) 
meniru, 2) menyalin, dan 3) menulis secara 
mandiri. (Lihat gambar 8).

Latihan untuk mendukung perkembangan 
keterampilan menulis: Model pengembangan 
pengajaran menulis

Setelah anak kecil berhasil mempelajari hal-hal 
dasar mengenai menulis, contoh, saat mereka 
sudah mengembangkan keterampilan transkripsi 
dasar (penulisan huruf, pengejaan dan kelancaran 
tulisan tangan) dan keterampilan ideation (bahasa 
lisan, kosakata, pengetahuan mengenai berbagai 
jenis struktur teks, konten umum atau background 
knowledge sehingga mereka memiliki banyak ide 
yang dapat mereka pilih saat menulis), mereka 
dapat menulis secara mandiri. Walaupun begitu, 
sampai mereka mencapai titik itu, guru harus 



23

UNIT 13

13.

menyediakan bantuan yang cukup selama aktivitas 
menulis berlangsung.
•	 Di awal, ketika anak mulai diperkenalkan 

dengan aktivitas menulis, guru bertanggung 
jawab penuh atas tulisan anak dengan cara 
mengidentifikasi ide yang dapat diungkapkan 
dan menuliskan ide-ide tersebut di papan tulis 
atau papan kertas. Hal ini membuat anak dapat 
melihat bagaimana kata-kata lisan tertulis 
dalam bentuk tulisan.

•	 Saat anak mengembangkan pemahaman 
mereka tentang proses menulis, guru 
mengurangi bantuan yang diberikan secara 
bertahap dan murid mulai bertanggung jawab 
atas proses produksi teks.

Pemindahan tanggung jawab secara bertahap 
dari guru ke anak disebut model pengembangan 
pengajaran menulis. Gambar 9, berdasarkan 
Tompkins, 2003, menunjukkan lima tahap dalam 
model tersebut.

Setiap tahap dijabarkan dibawah dan dirangkum 
dalam tabel di halaman berikutnya.

Menulis yang dimodelkan atau menulis 
dengan meniru pada contoh atau model  – 
Dalam, Menulis yang dimodelkan atau menulis 
dengan meniru pada contoh atau model  guru 
menentukan apa yang harus dimuat dalam 
teks, mengumumkannya di kelas, dan secara 
perlahan menuliskannya di papan tulis atau 
papan kertas sambil diucapkan dengan keras. 
Dengan melakukan hal ini, guru menunjukkan 
cara penggunaan aturan umum penulisan 
dan keterampilan menulis lainnya (contoh, 
bagaimana saat kita ingin menulis kata, kita harus 

Gambar 9: Lima tahap dalam model pembelajaran perkembangan

Di modeled writing, guru mengumumkan apa 
yang akan ia tulis, kemudian perlahan menulis 
setiap kata di papan tulis, memberi contoh 
kepada anak semua huruf yang sesuai dengan 
bunyi pada kata tersebut dan aturan umum 
penulisan lainnya. Foto: Prioritas, USAID 
Indonesia

mengucapkan kata tersebut perlahan sehingga kita 
bisa mendengar bunyi-bunyi individual di dalam 
kata tersebut, kemudian menuliskan huruf-huruf 
yang memproduksi bunyi-bunyi tersebut sesuai 
dengan bagaimana kita mendengar kata tersebut) 
(Tomkins, 2008). Guru juga menggunakan Menulis 
yang dimodelkan atau menulis dengan meniru 
pada contoh atau model  di tahap pengembangan 
tulisan anak berikutnya saat guru ingin 
menunjukkan jenis aktivitas menulis yang baru 
dimana mereka ingin anak untuk meniru (seperti 
menulis surat atau menulis puisi).

Bandera (dikutip di Piazza, 2003) mengatakan 
bahwa menggunakan model bukan hanya cara 
terbaik untuk mengajarkan menulis di permulaan; 
menggunakan model adalah SATU-SATUNYA cara 
untuk mengajarkan anak tentang menulis.
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Menulis bersama– Dalam menulis bersama, 
guru dan anak menulis sebuah pesan bersama-
sama (McKenzie dikutip dalam Piazza, 2003). 
Anak menentukan ide apa yang akan mereka tulis 
dan kemudian mendikte ide tersebut ke guru. 
Kemudian guru mencatat ide-ide tersebut di papan 
tulis atau papan kertas.

Saat ide sedang ditranskrip, guru mengarahkan 
perhatian anak ke keterampilan menulis lainnya 
(bagaimana cara menulis huruf, bagaimana 
memulai sebuah kalimat, penggunaan huruf 
kapital dan titik, dsb) (Piazza, 2003).

Menulis interaktif– Di tahap ini, anak 
menentukan apa yang ingin mereka tulis (ide) 
dan secara bergantian mentranskrip ide tersebut 
di papan tulis atau papan kertas. Ketika anak 
tidak tahu bagaimana cara menulis sebuah kata 
atau huruf, mereka boleh meminta bantuan dari 
teman sekelas atau guru. Guru membantu saat 
dibutuhkan untuk mendorong anak menggunakan 
pengetahuan dan keterampilan yang mereka 
kembangkan dalam menulis bersama (bagaimana 
menulis huruf, bagaimana menghubungan huruf 
ke bunyi yang tepat, kapan menggunakan huruf 
capital dan titik, seberapa banyak jeda yang harus 
diberikan diantara kata, dll) (Tomkins, 2008). 
Sedikit demi sedikit, kelas memproduksi teks.

Menulis Interaktif  pada umumnya adalah sebuah 
kegiatan kelas, dimana anak bekerja untuk 
menghasilkan sebuah teks yang disetujui bersama. 
Menulis Interaktif dapat digunakan untuk 
menghasilkan sebuah buku cerita yang akan dibaca 
oleh kelas secara bersama.

Menulis yang terbimbing– Selama menulis 
terbimbing, guru memberikan contoh kepada kelas 
bagaimana memproduksi sebuah jenis teks yang 
spesifik (misal, surat). Anak kemudian memproduksi 
surat mereka sendiri secara individu mengikuti contoh 
yang telah diberikan oleh gutu.

Guru membantu anak saat mereka bekerja 
sendiri, memeriksa pekerjaan mereka, mendorong 
mereka  untuk menggunakan pengetahuan dan 
keterampilan yang mereka kembangkan dalam 
menulis bersama (bagaimana menulis huruf, 
bagaimana menghubungan huruf ke bunyi yang 
tepat, kapan menggunakan huruf capital dan 
titik, seberapa banyak jeda yang harus diberikan 
diantara kata, dll) dan membantu anak menulis 
sebuah kata seperlunya (Piazza 2003, Tomkins 
2008).

Menulis mandiri– Dalam menulis mandiri, 
pada umumnya anak menulis sendiri, sesuai 
dengan topik yang mereka pilih dan untuk tujuan 

Menggunakan menulis interaktif untuk 
membuat sebuah buku cerita kelas. Foto: 
Prioritas, Indonesia, USAID

Tujuan menulis interaktif adalah: 
•	 Menunjukkan bagaimana menulis 

huruf dan kata 
•	 Menunjukkan bagaimana 

menggunakan fonik dalam pola 
pengejaan mengeja kata-kata 

•	 Mengajarkan bagaimana 
menggunakan kata-kata dan tanda 
baca 

•	 Mengajarkan bagaimana 
menggunakan spasi antara kata-kata 

Tujuan menulis terbimbing adalah: 
•	 Memperkenalkan berbagai jenis 

kegiatan menulis
•	 Mengajarkan prosedur dan konsep 

menulis (Tomkins, 2003). 

tertentu. Bantuan yang mereka dapatkan dari guru 
bervariasi, tergantung pada keterampilan menulis 
mereka.

Tabel 2 dibawah merangkum setiap tahap 
pengembangan menulis, menjelaskan apa yang 
guru dan anak lakukan di setiap tahap dan 
memberikan contoh aktivitas kelas.
Tabel Ringkasan: Strategi-strategi untuk 
mengembangkan keterampilan menulis awal siswa 
(Diadaptasi dari Tompkins, 2003:22)
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Praktik di kelas 

Seperti yang dijelasakan di atas, menulis 
merupakan keterampilan yang kompleks 
untuk dipelajari dan diajarkan karena menulis 
melibatkan banyak keterampilan lainnya. Empat 
praktik kelas di bawah ini diaplikasikan di kelas 
awal, tidak peduli pendekatan pembelajaran apa 
yang digunakan oleh guru.

1. Ciptakan lingkungan kelas yang 
memberikan kesempatan setiap hari 
kepada anak untuk terlibat dalam menulis 
secara otentik

 “kita perlu mengajar menulis kepada tiap anak. 
Hampir setiap hari, tiap anak dari TK hingga 
kelas 5 memerlukan 50 dan 60 menit untuk 
menulis dan terlibat dalam pembelajaran 
menulis.” 

 Lucy Calkins - Guide to Writing Workshops 
Grades 3 to 5, p. 7

 Penelitian menunjukkan bahwa tiga atau lebih 
anak yang lebih termotivasi untuk menulis dan 
lebih menikmati menulis akan semakin baik 
tulisannya.

  Suatu cara untuk meningkatkan motivasi 
anak dalam menulis adalah dengan cara 
melibatkan anak dalam tugas menulis otentik 
yang ditujukan kepada pembaca yang nyata. 
Tugas menulis otentik adalah sebuah tugas 
yang diberikan kepada anak untuk menulis 
tentang topik yang secara probadi menarik 
bagi sang anak dan mereka mengarahkan isi 
tulisan mereka kepada seseorang yang akan 
membaca tulisan mereka. Graham dan Harris 
(1997) memberikan contoh seorang anak kelas 
4 yang mengambil tanggung jawab untuk 
membersihkan sungai kecil lokal di sekitarnya.  
Guru memintanya untuk menulis surat kepada 
politikus lokal dan warga yang memiliki 
pengaruh, menulis artikel di Koran lokal, 
dan menulis sebuah permintaan grant agar 
memperoleh dana untuk proyek kebersihan. 
Karena tugasnya otentik, bermakna, dan 
relevan, tingkatan keinginan anak muncul dan 
kemampuan menulisnya meningkat secara 
dramatis.

2. Ciptakan Lingkungan yang Mendukung 
dan Mengundang bagi Anak-anak

 Lingkungan kelas yang mendukung, menarik, 
dan tidak ada kesan menekan kepada 
anak mengembangkan minat anak untuk 
menulis. Hal ini penting bagi anak-anak yang 
mengalami kesulitan menulis dan yang mereka 
yang perlu mengatasi efek kegagalan menulis 
di masa lampau yang masih menempel kuat 
dalam diri mereka.

 Contoh cara menciptakan lingkungan yang 
menarik dan menginspirasi:

o Menciptakan perasaan yang menarik 
selama waktu menulis

o Memotivasi anak untuk berani mengambil 
resiko ketika menulis

o Mengembangkan tugas-tugas menulis yang 
merefleksikan minat anak

o Mengijinkan anak untuk memilih topik 
menulisnya sendiri atau memodifikasi topik 
yang dijadikan tugas

o Meminta anak untuk menyusun jeda tulisan 
mereka sendiri

o Mendorong anak untuk saling membantu 
seperti merencanakan, menulis, 
membenarkan, dan  menyunting 
pekerjaannya.

o Mengadakan konferensi dengan anak untuk 
mendiskusikan tentang tujuan menulis, 

Menciptakan pojok menulis special di sebuah 
ruangan sehingga dapat menjadi tempat 
bagi anak untuk menulis, memotivasi anak 
untuk menulis, merupakan suatu cara untuk 
memotivasi anak menulis Foto: Prioritas, 
USAID Indonesia
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pencapaian, dan tantangan.
o Meminta anak untuk berbagi kemajuan 

pekerjaan dan melengkapi pekerjaan satu 
sama lain.

o Memuji anak untuk penyelesaian, usaha, 
dan penggunaan strategi menulis.

o Menguatkan usaha anak dan 
penyelesaiannya dengan cara menunjukkan 
hasil kerja mereka di  tempat terbuka

o Menunjukkan dan mempromosikan sebuah 
kata “saya bisa melalukan ini” secara 
konsisten

Menulis seharusnya tidak menjadi sebuah 
hukuman. Hal ini hanya akan menguatkan 
perlakuan negatif anak terhadap prosesnya

3. Berikan umpan balik secara sering dan 
membangun pada tulisan mereka

Anak yang memperoleh umpan balik yang 
membangun secara sering pada tulisannya 
akan menghasilkan tulisan yang lebih baik 
kualitasnya. Anak harus diberikan umpan balik 
secara sering yang menyediakan informasi 
tentang bagaimana mereka mengerjakannya 
dengan baik dan dibagian mana yang harus 
mereka perbaiki.

o Hindari umpan balik yang terlalu fokus 
pada kesalahan tulisan. Memberikan 
terlalu banyak perhatian pada kesalahan 
penulisan akan memunculkan efek negatif 
pada prestasi, persepsi, dan motivasi 
(Graham, 1982). Memberi tanda lingkaran 

pada setiap kata dengan ejaan yang 
salah dan penggunaan yang tidak tepat 
menggunakan bolpen merah dan memberi 
tanda “aneh” diatas setiap frasa janggal atau 
kalimat akan membuat anak lebih peduli 
pada keterbatasannya dan mengurangi 
kemauannya untuk menulis.

o Fokus pada umpan balik transkripsi 
anak pada saat itu juga. Fokus pada satu 
elemen, contohnya penggunaan tanda 
baca, memastikan aspek positif dari sebuah 
kertas diberitanda khusus sebagai tanda 
peningkatan kemampuan anak. 

4. Secara eksplisit ajarkan pada anak strategi 
untuk membantu mereka merencanakan 
dan menyusun tugas-tugas menulis 
mereka sehingga mereka menghasilkan 
tulisan yang lebih baik 

Penelitian menunjukkan bahwa anak di kelas 
bawah tidak menghabiskan waktu yang cukup 
untuk merencanakan tulisan mereka dan menyusun 
ide-ide mreka dengan baik sebelum mulai menulis. 
Mereka juga tidak menghabiskan waktu yang 
cukup untuk merevisi tulisan mereka. Hal-
hal semacam ini benar-benar terjadi etrutama 
pada anak yang mengalami kesulitan menulis, 
termasuk yang memiliki permasalahan belajar. 
Bila dibandingkan hasilnya dengan hasil teman 
sekelasnya, anak yang mengalami kesulitan 
menulis memiliki permasalahan pada bagian 
perencanaan dan pengorganisasian tulisan mereka 
(Saddler & Graham, 2005; Baker, Gersten, & 
Graham, 2003).

Seorang anak kelas 3 menulis dan mengilustrasi sebuah cerita dengan menggunakan cerita 
dalam pigura berdasarkan buku yang pernah mereka baca
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SUMBER PENGAJARAN UNTUK MEMBANTU 
PENGAJARAN MENULIS

Menggunakan sumber pengajaran selama proses 
belajar menulis:
•	 Meningkatkan minat anak dalam menulis
•	 Memotivasi anak untuk menulis

Terdapat banyak sumber pengajaran yang dapat 
digunakan guru di kelas untuk membantu 
perkembangan keterampilan menulis anak. 
Beberapa dapat meningkatkan kualitas 
keterampilan menulis anak dengan cara membantu 
mereka menulis huruf atau mengeja kata dengan 
benar atay mengidentifikasi kata-kata yang 
menarik atau ide yang dapat digunakan dalam 
teks mereka. Beberapa yang lain dapat digunakan 
sebagai alat untuk memotivasi anak untuk menulis 
atau untuk menanamkan perasaan bahwa mereka 
adalah penulis.

Beberapa contoh sumber pengajaran yang dapat 
dan sebaiknya digunakan di awal kelas menulis 
adalah:

1. Kartu Alfabet
Memajang kartu alphabet di kelas dapat 
memberikan anak sumber yang dapat mereka 
andalkan ketika mereka tidak yakin bagaimana 
cara menulis sebuah huruf, atau tidak yakin 
kata apa yang mereka gunakan untuk mewakili 
sebuah bunyi

2. Dinding Kata
Dinding kata adalah serangkaian kosakata baru 
atau lama yang diorganisir secara sistematis 
(biasanya menurut abjad). Kata-kata ditulis 
besar sehingga anak dapat melihat kata-kata 
tersebut dari berbagai tempat di kelas.

Dinding Kata Sederhana

Seperti kartu alphabet, dinding kata adalah 
sebuah sumber yang dapat menjadi rujukan 
bagi anak ketika mereka menulis – ketika  
mereka tidak tahu bagaimana mengeja sebuah 
kata yang ingin mereka gunakan atau ketika 
mereka ingin menggunakan kosakata baru di 
dalam tulisan mereka untuk membuat tulisan 
mereka lebih menarik atau tepat.

Guru dan anak membuat dinding kata 
bersalama-sama. Setelah mereka membaca 
atau mendengar sebuah cerita yang 
mengandung kosakata yang baru atau menarik, 
mereka menentukan kata-kata apa saja yang 
akan mereka tulis di dinding kata sehingga 
mereka dapat menulis kata-kata tersebut dalam 
tulisan mereka.

Dinding kata tidak hanya berguna untuk 
mengajarkan kosakata, namun juga untuk 
meningkatkan keterampilan menulis anak.

3. Kamus Pribadi
Kamus pribadi seperti dinding kata yang 
cenderung bersifat pribadi daripada sebuah 
sumber kolektif.  Anak menggunakan sebuah 
buku catatan dan menuliskan huruf alfabet 
pada bagian atas halaman (A pada halaman 
pertama, B pada halaman kedua). Selagi 
anak  menemukan kata-kata yang mereka 
ingin gunakan pada tulisannya nanti, atau 
mereka berpikir akan memiliki masalah untuk 
mengingat bagaimana mengeja, mereka 
menuliskan kata pada halaman (kata yang 
berawalan dengan huruf B akan dituliskan pada 
halaman B)

Sementara anak menulis, mereka 
menggunakan kamus pribadi untuk mengecek 
ejaan dari kata-kata sulit atau untuk melihat 
lebih lanjut berbagai kata yang menarik.

4. Harian atau Jurnal perseorangan
Jurnal harian adalah buku catatan sederhana 
dimana anak menulis, setiap harinya, pikiran 
dan ide-ide mereka. Memperkenalkan tentang 
rutinitas menulis sampai pada tahap kelas 
awal. Guru memfasilitasi tulisan dengan 
menyediakan 5 sampai 10 menit poin utama 
pada hari tersebut (sebelum atau setelah 

Dindin Kata Sederhana
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aktivitas pembelajaran, diawal atau diakhir 
hari itu) untuk anak guna ditulis pada jurnal 
mereka. Anak diberi kebebasan untuk 
menulis apapun yang mereka inginkan di 
jurnal mereka. Untuk memastikan kebebasan 
bereskpresi, guru harus menghindari untuk 
menetapkan atau menyarankan topik atau 
tema yang akan ditulis. Anak harus didorong 
untuk bebas menulis dan tidak diperkenankan 
untuk dihukum atas kesalahan yang mereka 
buat ditulisan mereka. Diawal, sembari 
kemampuan menulis anak berkembang, 
mereka akan menghasilkan kalimat-kalimat 
yang lebih panjang dan berbagai pemikiran 
yang lebih kompleks. Anak harus memiiki 
kesempatan, setiap harinya, untuk menulis ide 
dan pemikiran mereka.

Jurnal Harian

Anak-anak harus memiliki kesempatan, 
setiap hari, untuk menuliskan pikiran dan ide 

mereka, 

5. Membaca Jurnal Respon
Sebuah jurnal tanggapan membaca adalah 
jurnal dimana anak menulis pemikiran mereka 
atau reaksi mereka terhadap sebuah cerita 
yang sudah mereka baca atau dengar, sebuah 
video yang sudah mereka tonton atau sebuah 
kejadian yang terjadi pada mereka. Untuk 
membantu anak menyusun atau fokus pada 
pemikiran mereka, guru sering menyediakan 
“kalimat awal” untuk dilengkapi. Contohnya, 
guru mungkin akan menulis “sesuatu yang 
mengejutkan saya didalam cerita adalah.......” 
atau “jika aku memilih salah satu tokoh 
didalam cerita untuk saya jadikan teman maka 
saya akan memilih......karena”.

Untuk memulai,  kalimat awalan bisa jadi 
sesederhana seperti “saya suka.....”. anak-anak 
dapat menambahkan kalimat mereka dengan 
penggambaran untuk mengilustrasikan ide-ide 
mereka. Sebagaimana anak semakin dewasa, 
mereka akan terdorong untuk memberikan 
alasan atas opini mereka. Sebagai contoh “saya 
suka.......karena.....”.
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6. Buku Kecil
Buku mini adalah sebuah buku kecil, dengan 
halaman yang terbatas, terbuat dari lembaran 
kertas. Anak dapat diajarkan untuk membuat 
buku mini dan menggunakannya untuk 
mempublikasikan cerita atau tulisan mereka.

Pada kelas pertama, anak akan membuat buku 
mini yang sederhana untuk mempublikasikan 
sebuah tulisan tentang dirinya sendiri 
(contohnya, “saya”... atau “aku suka”...) atau 
tentang sebuah topik yang mereka anggap 
menarik (“kucing”atau “keluarga”).

Ketika anak menulis dan membuat buku mini 
lalu memamerkannya di kelas, mereka merasa 
seperti seorang penulis atau penyusun sebuah 
buku. Hal ini akan memotivasi mereka untuk 
menghasilkan tulisan dan ilustrasi berkualitas 
tinggi.

Video ini https://www.youtube.com/
watch?v=21qi9ZcQVto menyediakan demonstrasi 
sederhana tentang bagaimana membuat sebuah 
buku mini.

Membuat sebuah buku mini dari lembaran 
kertas.

Bagaimana cara mengevaluasi keterampialn  
menulis anak-anak?

Penilaian kemampuan menulis murid harus 
fokus pada semua faktor yang mendukung dalam 
menghasilkan kualitas tulisan
•	 Kualitas dan keaslian ide
•	 Organisasi ide
•	 Kekayaan kosa kata dan struktur kalimat
•	 Dan mekanism (ejaanm tata bahasa, tanda 

baca, dll)

Sebuah rubrik seperti pada halaman berikutnya 
(lihat tabel 3) memastikan bahwa guru 
menggunakan seluruh aspek dalam pertimbangan 
ketika melihat pekerjaan anak. Itu juga 
memberitahukan guru tentang pentingnya seluruh 
kriteria tersebut. Hal ini penting, khusunya bagi 
guru yang memiliki kecenderungan untuk fokus 
pada beberapa aspek menulis yang lebih umum 
dan terlihat seperti ejaan, tata bahasa, tulisan 
indah dan penyajian, dengan mengorbankan ide-
ide dan pengorganisasian ide. 



32

UNIT 13

13.

K
RI

TE
RI

A
1-

PE
RM

U
LA

A
N

2-
M

U
LA

I B
ER

K
EM

BA
N

G
3-

SA
N

G
G

U
P

4-
LA

N
C

A
R

PE
N

G
O

RG
A

N
IS

A
SI

A
N

 
ID

E
Pe

nd
ah

ul
ua

n
K

er
un

tu
ta

n 
Id

e 
(a

w
al

, 
te

ng
ah

, a
kh

ir
)

Id
e 

ti
da

k 
je

la
s d

an
 ti

da
k 

ru
nt

ut
. 

Bi
la

 a
da

 g
am

ba
r, 

ga
m

ba
r 

te
rs

eb
ut

 ti
da

k 
be

rh
ub

un
ga

n 
de

ng
an

 c
er

it
a.

Id
e 

ka
da

ng
 m

em
bi

ng
un

gk
an

. 
K

er
un

tu
ta

n 
ha

ny
a 

pa
da

 b
ag

ia
n 

aw
al

 s
am

pa
i t

en
ga

h.
 P

ad
a 

ba
gi

an
 a

kh
ir 

ti
da

k 
je

la
s,

 m
is

al
: 

ti
ba

-t
ib

a 
la

ng
su

ng
 ta

m
at

. B
ila

 
ad

a 
ga

m
ba

r, 
ga

m
ba

rn
ya

 s
ed

ik
it 

be
rh

ub
un

ga
n 

de
ng

an
 c

er
it

a.
 

Id
e 

da
pa

t d
ip

ah
am

i n
am

un
 

ku
ra

ng
 m

en
ya

tu
, s

eh
in

gg
a 

pe
rl

u 
ad

a 
pe

rb
ai

ka
n.

 A
lu

r 
ce

ri
ta

 s
ud

ah
 le

bi
h 

ba
ik

 d
an

 
je

la
s.

 

K
er

un
tu

ta
n 

id
e 

di
 s

em
ua

 
ba

gi
an

 s
al

in
g 

be
rh

ub
un

ga
n 

da
n 

ko
ns

is
te

n.
 K

al
im

at
 

aw
al

-a
kh

ir 
ko

m
un

ik
at

if.

IS
I

Pe
m

ba
ha

sa
n 

To
pi

k
Id

e 
C

er
it

a 
da

n 
Pe

nd
uk

un
gn

ya

To
pi

k 
ti

da
k 

sa
lin

g 
be

rh
ub

un
ga

n 
da

n 
ba

hk
an

 
ti

da
k 

ad
a 

pe
m

ba
ha

sa
n.

 Id
e 

ya
ng

 in
gi

n 
di

sa
m

pa
ik

an
 ti

da
k 

je
la

s.
 B

ila
 a

da
 g

am
ba

r, 
pe

m
ba

ca
 

ke
su

lit
an

 m
em

ak
na

in
ya

.

Fo
ku

s p
ad

a 
pe

m
ba

ha
sa

n 
su

at
u 

to
pi

k,
 n

am
un

 b
el

um
 d

et
ai

l. 
M

un
cu

l i
de

 s
ed

er
ha

na
 d

an
 

ku
ra

ng
 d

ik
em

ba
ng

ka
n.

To
pi

k 
te

rf
ok

us
 d

an
 d

ib
ah

as
 

de
ng

an
 c

uk
up

 b
ai

k.
 T

uj
ua

n 
pe

nu
lis

an
 je

la
s.

 T
er

da
pa

t 
in

fo
rm

as
i t

am
ba

ha
n 

ya
ng

 
m

en
du

ku
ng

 id
e 

ut
am

an
ya

.

To
pi

k 
sa

ng
at

 te
rf

ok
us

. 
Id

e 
or

ig
in

al
 d

an
 b

ag
us

. 
In

fo
rm

as
i p

en
du

ku
ng

 
sa

ng
at

 s
pe

si
fik

 d
an

 
m

en
du

ku
ng

 id
e 

ut
am

a.

K
O

SA
K

AT
A

 D
A

N
 

ST
R

U
K

TU
R

 K
A

LI
M

AT

Pi
lih

an
 K

at
a

Va
ri

as
i K

al
im

at
 

Se
de

rh
an

a,
 p

en
de

k,
 k

at
a 

ya
ng

 
di

pa
ka

i d
iu

la
ng

-u
la

ng

Se
de

rh
an

a,
 p

en
de

k,
 k

al
im

at
 

ya
ng

 d
ip

ak
ai

 d
iu

la
ng

-u
la

ng

K
at

a-
ka

ta
 y

an
g 

di
gu

na
ka

n 
m

as
ih

 
be

rs
ifa

t u
m

um
, b

el
um

 d
et

ai
l.

Va
ri

as
i k

al
im

at
 k

on
si

st
en

. 
In

fo
rm

as
i s

pe
si

fik
 y

an
g 

m
en

du
ku

ng
 k

al
im

at
 u

ta
m

a 
te

rb
at

as
. K

al
im

at
 y

an
g 

di
gu

na
ka

n 
un

tu
k 

m
en

ga
w

al
i 

ce
ri

ta
 b

ia
sa

ny
a 

sa
m

a 
(t

id
ak

 a
da

 
va

ri
as

i)
.

Pi
lih

an
 k

at
a 

sa
ng

at
 b

ag
us

 
da

n 
ko

m
un

ik
at

if.
 In

fo
rm

as
i 

sp
es

ifi
k 

pe
nd

uk
un

g 
id

e 
ut

am
a 

di
gu

na
ka

n 
de

ng
an

 b
ai

k.

Va
ri

as
i k

al
im

at
 k

on
si

st
en

 
te

rm
as

uk
 d

i b
ag

ia
n 

aw
al

 
tu

lis
an

. C
uk

up
 in

fo
rm

as
i 

sp
es

ifi
k 

ya
ng

 m
en

du
ku

ng
 

ka
lim

at
 u

ta
m

a.

Pi
lih

an
 k

at
a 

te
pa

t d
an

 
ak

ur
at

 s
eh

in
gg

a 
te

rc
ip

ta
 

tu
lis

an
 y

an
g 

va
ri

at
if.

Va
ri

as
i k

al
im

at
 k

on
si

st
en

 
di

 s
el

ur
uh

 b
ag

ia
n 

tu
lis

an
. 

In
fo

rm
as

i s
pe

si
fik

 s
an

ga
t 

m
en

du
ku

ng
 k

al
im

at
 

ut
am

a.

M
EK

A
N

IK
Pe

nu
lis

an
 h

ur
uf

Ta
nd

a 
ba

ca
 (t

it
ik

, k
om

a,
 

ta
nd

a 
ta

ny
a,

 ta
nd

a 
se

ru
)

Pe
ng

gu
na

an
 h

ur
uf

 
ka

pi
ta

l

Pe
ng

gu
na

an
 h

ur
uf

 k
ap

it
al

 ti
da

k 
ko

ns
is

te
n.

 P
en

gg
un

aa
n 

ej
aa

n 
sa

la
h.

 

Pe
ng

gu
na

an
 h

ur
uf

 k
ap

it
al

 d
an

 
ej

aa
n 

ku
ra

ng
 k

on
si

st
en

. 
Pe

ng
gu

na
an

 ta
nd

a 
ba

ca
 b

en
ar

 
pa

da
 s

at
u 

ba
gi

an
 k

al
im

at
. 

Pe
ng

gu
na

an
 h

ur
uf

 k
ap

it
al

 
be

na
r d

i s
at

u 
ba

gi
an

 k
al

im
at

, 
na

m
a,

 d
an

 ju
du

l. 

Ej
aa

n 
da

n 
hu

ru
f k

ap
it

al
 

pa
da

 u
m

um
ny

a 
di

gu
na

ka
n 

de
ng

an
 b

en
ar

 d
i h

am
pi

r 
se

m
ua

 b
ag

ia
n.

 

B
EN

TU
K

 T
U

LI
SA

N

Be
nt

uk
 h

ur
uf

 

Sp
as

i a
nt

ar
ka

ta

Sp
as

i a
nt

ar
ba

ri
s

Be
nt

uk
 h

ur
uf

 ti
da

k 
ko

ns
is

te
n 

da
n 

ke
su

lit
an

 
m

en
go

rg
an

is
as

ik
an

ny
a 

se
hi

ng
ga

 tu
lis

an
 s

ul
itd

ip
ah

am
i. 

Sp
as

i a
nt

ar
hu

ru
f d

an
 k

at
a 

ti
da

k 
ko

ns
is

te
n

Be
nt

uk
 h

ur
uf

 ti
da

k 
ko

ns
is

te
n,

 
te

rd
ap

at
 b

an
ya

k 
hu

ru
f y

an
g 

su
sa

h 
un

tu
k 

di
ke

na
li.

 K
at

a 
ya

ng
 

di
tu

lis
 d

ap
at

 d
ib

ac
a 

 n
am

un
 

sp
as

in
ya

 s
er

in
g 

ti
da

k 
te

pa
t.

Be
nt

uk
 h

ur
uf

 k
on

si
st

en
 

se
hi

ng
ga

 h
am

pi
r s

em
ua

 h
ur

uf
 

da
n 

ka
ta

 d
ap

at
 d

ib
ac

a.
 S

pa
si

 
an

ta
rh

ur
uf

, k
at

a,
 d

an
 k

al
im

at
 

su
da

h 
te

pa
t.

Be
nt

uk
 h

ur
uf

 b
et

ul
 d

an
 

tu
lis

an
 m

ud
ah

 d
ib

ac
a.

 
Sp

as
i y

an
g 

di
gu

na
ka

n 
su

da
h 

be
tu

l.



33

UNIT 13

13.

BIBLIOGRAFI 

Abbott, R. D., & Berninger, V. W. (1993). Structural 
equation modeling of relationships among 
development skills and writing skills in 
primary- and intermediate-grade writers. 
Journal of Educational Psychology, 85, 478-
508. 

Baker, S, Gersten, R & Graham, S. (2003). Teaching 
expressive writing to pupils with learning 
disabilities: Research-based applications and 
examples. Journal of Learning Disabilities 
36(2), 109-123.

Berninger, V. (2012). “Evidence-based, 
developmentally appropriate writing skills K 
to 5: Teaching 
the orthographic loop of working memory to 
write letters so developing writers can spell 
words and express ideas.” Paper presented 
at Handwriting in the 21st Century? An 
Educational Summit, Washington, DC, 
January 23, 2012. 

Berninger, V. W., Vaughn, K. B., Graham, S., 
Abbott, R. D., Abbott, S. P., Rogan, L. W., 
Brooks, A., & Reed, E. (1997). Treatment of 
handwriting problems in beginning writers: 
Transfer from handwriting to composition. 
Journal of Educational Psychology, 89, 652-
666.

Berninger, V., Vaughan, K., Abbott, R., Begay, K., 
Byrd, K., Curtin, G., Minnich, J., & Graham, 
S. (2002). Teaching spelling and composition 
alone and together: Implications for the 
simple view of writing. Journal of Educational 
Psychology, 94, 291–304.

Berninger, V. W., Abbott, R. D., Abbott, S. P., 
Graham, S., & Richards, T. (2002). Writing 
and reading: Connections between language 
by hand and language by eye. Journal of 
Learning Disabilities, 35, 39-56. 

Calkins, L, (2006). Guide to Writing Workshop 
Grades 3 to 5. Portsmouth, NH: Heinemann.

Cutler, L. & Graham, S.(2008). Primary grade 
writing instruction: A national survey. Journal 
of Educational Psychology, Vol 100 (4), Nov, 
907-919.

De La Paz, S. (2007). Managing cognitive 
demands for writing: Comparing the effects 
of instructional components in strategy 
instruction. Reading and Writing Quarterly, 
23, 249–266. 

De La Paz, S., & Graham, S. (2002). Explicitly 
teaching strategies, skills, and knowledge: 
Writing instruction in middle school 
classrooms. Journal of Educational 
Psychology, 94, 687–698. 

Englert, C. S. (2009). Connecting the dots in a 
re- search program to develop, implement, 
and evaluate strategic literacy interventions 
for struggling readers and writers. Learning 
Disabilities Research & Practice, 24(2), 
104–120. 

Graham, S., Berninger, V. W., Abbott, R. D., Abbott, 
S. P., & Whitaker, D. (1997). Role of mechanics 
in composing of elementary school students: 
A new methodological approach. Journal of 
Educational Psychology, 89, 170-182. 

Graham, S. (1982). Written composition research 
and practice: A unified approach. Focus on 
Exceptional Children. 14, 1-16.

Graham, S. & Harris, K. R. (1997). It can be taught 
but it does not develop naturally: Myths 
and realities in writing instruction. School 
Psychology Review, 26, 414-424.

Graham, S., Harris, K.R., Find, B., & MacArthur, 
C. A. (2003). Primary grade teachers’ 
instructional adaptations for struggling 
writers: A national survey. Journal of 
Educaitonal Psychology, 95, 279-292.

Graham, S., Harris, K., & Mason, L. (2005). 
Improving the writing performance, 
knowledge, and self-efficacy of struggling 
young writers: the effects of self-regulated 
strategy development. Contemporary 
Educational Psychology, 30(2), 207-241. 

Graham, S. & Perrin, D. (2007).  Writing next: 
Effective strategies to improve writing of 
adolescents in middle and high schools. 
(Carnegie Corporation Report). Washington, 
DC: Allicance for Excellent Education. 
Retrieved January 23, 2016 from https://
www.carnegie.org/media/filer_public/3c/
f5/3cf58727-34f4-4140-a014-723a00ac56f7/
ccny_report_2007_writing.pdf

James, Karin Harman. 2012. “The neural correlates 
of handwriting and its affect on reading 
acquisition.” Paper presented at Handwriting 
in the 21st Century? An Educational Summit, 
Washington, DC, January 23, 2012. 

Juel, C. Griffith, P. L., & Gough, P. B. (1986). 
Acquisition of literacy: A longitudinal study 
of pupils in first and second grade. Journal of 
Educational Psychology, 78, 243-255. 



34

UNIT 13

13.

Kim, Y.-S., Al Otaiba, S., Puranik, C., Folsom, J. S., 
Gruelich, L., & Wagner, R. K. (2011). 

 Componential skills of beginning writing: An 
exploratory study at the end of kindergarten. 
Learning and Individual Differences, 21, 517-
525. 

Kim, Y.-S., Al Otaiba, S., Sidler, J. F., & Greulich, 
L., & Puranik, C. (2014). Evaluating the 
dimensionality of first grade written 
composition. Journal of Speech, Language, 
and Hearing Research, 57, 199-211. 

Kim, Y.-S., Al Otaiba, S., Wanzek, J., & Gatlin, 
B. (2015). Towards an understanding of 
dimension, predictors, and gender gaps in 
written composition. Journal of Educational 
Psychology, 107, 79-95.

Lienemann, T., Reid, R., & the IRIS Center. (2009). 
Written expression: Grades 2–5. Retrieved on 
June 23, 2015 from http://iris.peabody.van- 
derbilt.edu/wp-content/uploads/pdf_case_
studies/ics_writex.pdf

Medwell, Jane and David Wray. 2007. 
“Handwriting: what do we know and what do 
we need to know?” Literacy 41 (1): 10–15. 

Olinghouse, N. G., & Graham, S. (2009). The 
relationship between discourse knowledge 
and the writing performance of elementary-
grade students. Journal of Educational 
Psychology, 101, 37-50.

Peverly, Stephen. 2012. “The Relationship of 
Transcription Speed and Other Cognitive 
Variables to Note-Taking and Test 
Performance.” Presented at Handwriting in 
the 21st Century? An Educational Summit, 
Washington, DC, January 23. 

Piazza, C. L. (2003). Journeys: The teaching of 
writing in elementary classrooms. Upper 
Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc. 

Saddler, B.& Graham S. (2005). The effects of peer-
assisted sentence combining on the writing 
performance of more and less skilled young 
writers. Journal of Educational Psychology, 
97, 43-54.

Tompkins, G. (2003). Literacy for the 21st century: 
Teaching reading and writing in pre-
kindergarten through grade 4. Uppler Saddle 
River, NJ: Pearson Education, Inc.

Tompkins, G. (2008). Teaching writing: Balancing 
process and product (5th ed.) Upper Saddle 
River, NJ: Pearson/Merrill/Prentice Hall.

Wagner, R. K., Puranik, C. S., Foorman, B., 
Foster, E., Wilson, L. G., Tschinkel, E. 
(2011). Modeling the development of 
written language. Reading and Writing: An 
interdisciplinary Journal, 24(2), 203-220.

VIDEOGRAFI BERANOTASI

https://www.youtube.com/watch?v=21qi9ZcQVto  
Making mini books

Video pendek ini memberikan contoh / pemodelan 
langkah-langkah pembuatan buku kecil. Video ini 
berisi musik (tidak ada kata-kata) dan langkahnya 
jelas serta mudah untuk diikuti.
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Menulis Terbimbing – selama menulis 
terbimbing guru memperagakan bagaimana untuk 
menghasilkan tulisan yang spesifik, contohnya 
sebuah surat. Anak kemudian membuat surat 
mereka sendiri secara individu, mengikuti 
panduan yang disediakan guru.

Ide – Menjabarkan ide yang ditulis, merencaakan 
bagaimana menyusun ide ini menjadi kalimat dan 
paragraf, dan menghasilkan tulisan dari ide-ide ini. 
Ide adalah salah satu dari dua komponen tulisan 
pada pandangan sederhana tentang menulis.

Menulis Interaktif -  Anak bekerja bersama 
untuk membuat sebuah tulisan tunggal yang 
disepakati. Mereka memutuskan tentang apa yang 
ingin ditulis (ide) dan bergantian menulis ide di 
papan tulis atau di papan kertas. Ketika anak tidak 
tahu bagaimana untuk menulis sebuah kata atau 
huruf, mereka dapat meminta bantuan dari teman 
sekelasnya atau dari guru.

Teknik Penulisan – Jeknik penulisan cenderung 
pada aspek yang lebih umum dan terlihat pada 
sebuah tulisan seperti ejaan, tata bahasa, tulisan 
indah, dan penyajian.

Menulis dengan contoh – Tahap pengembangan 
instruksi dari contoh penulisan dimana guru 
memutuskan isi dari tulisan, membacakan tulisan 
didepan kelas, dan menuliskannya secara perlahan 
di papan atau di papan kertas, mengucapkan kata-
kata secara keras sembari mereka menulisnya. Pada 
saat melakukan itu, guru menunjukkan bagaimana 
aturan umum menulis atau kemampuan menulis 
lainnya (sebagai contoh, bagaimana, kapan ketika 
kita ingin menulis kata, mengucapkan kata secara 
pelan-pelan sehingga kita dapat mendengarkan 
bunyi masing-masing dari mereka. (Tomkins, 
2008).

Kamus pribadi – kamus pribadi seperti dinding 
kata, namun lebih bersifat individu daripada 
sumber kolektif. Murid menggunakan buku 
catatan dan menuliskan huruf alfabet diatas 
halaman (A pada halaman pertama, B pada 
halaman kedua, dll). Selagi siswa menemukan 
kata-kata yang mereka ingin gunakan pada 
tulisannya nanti, atau mereka berpikir akan 
memiliki masalah untuk mengingat bagaimana 
mengeja, mereka menuliskan kata pada halaman 
(kata yang berawalan dengan huruf B akan 
dituliskan pada halaman B).

Jurnal Tanggapan – jurnal tanggapan adalah 
jurnal dimana anak menulis ide mereka atau reaksi 
mereka terhadap sebuah cerita yang mereka dengar 
atau baca, sebuah video yang mereka tonton atau 
sebuah peristiwa yang terjadi pada mereka.

Menulis Bersama – selama menulis bersama. 
Guru dan anak-anak menulis sebuah pesan 
bersama (McKenzie as cited in Piazza, 2003). Anak-
anak memutuskan tentang ide yang akan mereka 
tulis dan mendiktekannya kepada guru, yang 
merekamnya pada papan atau papan kertas.

Pandangan Sederhana Tentang Menulis – 
pandangan tentang urutasn menulis, anak harus 
menguasai dua komponen kemampuan: ide dan 
tulisan.

Tulisan – tulisan adalah kemampuan untuk 
membentuk huruf secara cepat dan tepat, untuk 
dapat dieja. Tulisan adalah salah satu dari dua 
komponen dari penulisan di Pandangan Sederhana 
Menulis.

Dinding Kata – dinding kata adaah kolesi dari 
kosa kata baru atau kosa kata penting yang disusun 
secara sistematis (biasanya diawali huruf pertama 
dari alfabet). Kata-kata tersebut berukuran cukup 
besar sehingga anak-anak dapat melihatnya dari 
berbagai sisi.
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PERAN MENULIS 
UNTUK KELAS 
AWAL 

Tujuan Pembelajaran 

• Menjelaskan dua komponen menulis beserta 
pentingnya komponen tersebut. 

• Menjelaskan strategi‐strategi pembelajaran dalam 
meningkatkan keterampilan menulis. 

• Menjelaskan strategi‐strategi pembelajaran yang sesuai 
dengan tingkatan perkembangan menulis anak. 

• Menjelaskan media pembelajaran yang mendukung 
perkembangan keterampilan menulis dan cara 
penggunaannya. 

• Menggunakan rubrik untuk mengevaluasi keterampilan 
menulis anak. 

Pendahuluan: Definisi Menulis 

Diskusikan… 

• Menurut anda, adakah hubungan antara 
membaca dan menulis?   
 
•  Jika ada, apa hubungannya? Berikan 

alasan.  

Hubungan timbal balik antara membaca dan 
menulis   

Keterampilan Membaca   
Semakin banyak anak 

membaca, keterampilan 
menulisnya akan semakin 

baik 

Keterampilan Menulis   
Semakin banyak anak 
menulis, keterampilan 

membacanya   
semakin baik 

Mari kita coba … 

• Tuliskan sebuah paragraf tentang “Apa yang 
saya lakukan akhir pekan lalu?”   

 
•Anda memiliki waktu 2 menit untuk 

memikirkan dan menuliskan ide yang terlintas 
di benak anda, tapi jangan mulai menulis 
kalimat dulu.   
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Mari kita coba … 

• Ketika saya memberi tanda, silahkan mulai 
menulis. Tapi ... Tunggu...   

• Anda harus menulis dengan tangan yang tidak 
biasa anda gunakan. (Jika anda biasa menulis 
dengan tangan kiri, sekarang anda menulis dengan 
tangan kanan, dan sebaliknya)   

• Bersiap... Silahkan mulai menulis!  
• Waktu anda 3 menit! Tulis sebanyak munglin.   
 

Diskusi kelompok 

1. Apa yang terjadi pada... 

• Panjang teks yang anda tulis? 

• Panjang dan kompleksitas kalimat? 

• Pilihan kosakata (Pendek atau panjang)? 

…ketika anda menulis dengan tangan yang tidak biasa anda gunakan untuk menulis?   

2. Hubungan apa yang anda lihat dengan latihan tersebut: anda sebagai orang dewasa 
yang menulis menggunakan tangan yang tidak biasa anda gunakan dan apa yang anak 
usia dini rasakan ketika mereka mulai menulis untuk pertama kalinya?  

 
Gambaran sederhana tentang menulis (lihat Berninger et al, 
2002; Juel, Griffth, & Gough, 1986). 
 

Belajar membentuk 
dan menulis huruf 
dengan cepat   
 
Belajar mengeja 

Mengumpulkan 
ide, merencanakan 
dan menggunakan 
huruf/kata untuk 
menghasilkan 
transkripsi yang 
bersumber dari 
pikiran dan ide 
penulis 

Tr
an

sk
rip

si 

Ideasi 

Ada dua komponen menulis: Transkripsi dan  Ideasi.  

Implikasinya terhadap pengajaran menulis … 
Guru SD di kelas awal harus… 
1. Membantu anak 

mengembangkan keterampilan 
transkripsi anak – sehingga 
mereka dapat membentuk huruf 
secara akurat dan cepat.   

2. Membantu anak 
mengidentifikasi ide yang ingin 
mereka ekspresikan.   

 

Mengembangkan keterampilan 
transkripsi/menulis tangan 

Mengapa keterampilan transkripsi (dapat membentuk 
huruf dengan akurat dan cepat) penting?  

• Ketika anak dapat membentuk huruf dengan cepat, mereka 
dapat menggunakan lebih banyak energi untuk 
merencanakan tulisan dan mengumpulkan ide (Beringer, 
2012; Case‐Smith, 2012). 
• Jadi tidaklah mengejutkan bahwa ada hubungan positif 

antara keterampilan transkripsi anak dengan kualitas menulis 
anak. Anak yang dapat mentranskripsi secara akurat dan 
cepat akan dapat menulis dengan lebih baik. (Beringer, 
2012).  
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4 hasil penelitian yang berhubungan dengan 
pengajaran keterampilan transkripsi …. 

• Ajarkan cara menulis huruf secara eksplisit (jangan meminta 
anak mencari tahu sendiri bentuk huruf, hanya dengan atau 
tanpa arahan dari guru) 
• Ajarkan cara menulis huruf dengan cara yang yang strategis 

(mulai dari huruf yang mudah lalu berpindah ke huruf yang 
lebih sulit) 
• Ajarkan cara menulis huruf secara akurat dan cepat   
• Ajarkan cara mengeja secara eksplisit (huruf menghasilkan 

bunyi seperti yang kita dengar) 

Transkripsi – TUGAS 

1. Beri nomor, dari 1 hingga 4, sesuai urutan yang cara guru SD kelas 
awal dalam mengajarkan huruf berikut:    

 
____  HURUF KAPITAL CETAK 
 
____  huruf kecil cetak 
 
____  HURUF KAPITAL TEGAK BERSAMBUNG 
 
____  huruf kecil tegak bersambung 
 

Urutan kesulitan pembentukan huruf 

 
__1__ HURUF KAPITAL CETAK (paling mudah) 
 
__2__  huruf kecil cetak (paling mudah selanjutnya) 
 
__4__ HURUF KAPITAL TEGAK BERSAMBUNG 
__3__  huruf kecil tegak bersambung  (paling sulit) 

Dengan mempelajari huruf kapital terlebih dulu akan mempermudah proses transisi 
mempelajari huruf kecil, karena hampir separuh huruf kecil memiliki bentuk yang sama 
dengan huruf kapital.   

Pengajaran huruf kapital 

Urutan pengajaran huruf kaptal yang disarankan   

Kelompok  1 
 
Semua huruf dimulai 
dengan garis lurus 
kebawah di sisi kiri 
kotak 

Kelompok 2 
 
Semua huruf dimulai 
dari sisi kanan atas 
kotak. 

Kelompok 3 
 
Semua huruf dimulai 
dari tengah atas kotak 

Pengajaran huruf kapital sesuai urutan di atas dapat mengurangi peluang anak menulis huruf secara terbalik 
(menulis huruf dari arah belakang) 

Sumber: http://www.hwtears.com/hwt/why‐it‐works/teaching‐strategies 

Pengajaran menulis huruf kecil cetak 

Urutan pengajaran … 

 c, o, s, v, dan w  diajarkan terlebih dulu karena bentuknya sama 
dengan huruf kapital, hanya ukurannya yang lebih kecil.   

• Huruf yang lain diperkenalkan sesuai dengan tingkat 
kesulitan pembentukan huruf ketika menulis   

Sumber: http://www.hwtears.com/hwt/why‐it‐works/teaching‐strategies 

Model pengembangan 3 langkah dalam 
pengejaran menulis huruf  

Sumber: http://www.hwtears.com/hwt/why‐it‐works/teaching‐strategies 

Langkah 1 – Imitasi  
Anak memperhatikan ketika guru 
menulis dan kemudian menirukan 
guru  

Langkah 2 – Menyalin  
Anak melihat contoh huruf, kata, atau 
kalimatyang telah lengkap dan 
menyalinnya agar sama dengan 
contoh. 

Langkah 3 – Menulis mandiri 
Anak menulis tanpa pendampingan & 
tanpa contoh 
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Pertanyaan untuk anda … 

 
 

Apakah anak diperbolehkan 
menulis kata yang mereka 
tidak ketahui ejaannya?  
Beri alasan.  
 

Pada swatu sat ada dua bunga. Satu bewarna mera muda dan yang 

satunya lagi bewarna ungu.  Kedua bunga tesebut tida saling 

menukai karna bebeda warna.  Swatu hari kedua bunga tesebut 

betengkar. 

Apakah anda bisa membaca teks berikut ini? 
 

Mengapa ejaan fonetik (berusaha menuliskan huruf sesuai 
dengan hunyi yang didengar dalam kata) adalah hal yang baik … 

• Anak harus segera berpindah dari belajar cara menulis 
(transkripsi) ke belajar fokus pada isi dan makna. Mereka 
akan dapat berpindah dengan lebih cepat jika guru 
memberikan kesempatan pada siswa untuk menuliskan ide 
mereka, walaupun mereka tidak tahu ejaan dari semua kata.   

• Ejaan fonetik akan membuat anak dapat menulis dengan 
bebas dan berfikir kreatif.   

• Fonetik juga akan membantu guru mengidentifikasi (atau 
mengelompokkan)bunyi yang didengar siswa dalam kata – 
dan bunyi yang tidak mereka dengar.   

 
• TAPI… ejaan fonetik hanya dapat digunakan sementara. Setelah anak mulai 

dapat membaca kata, mereka perlu memahami bagaimana cara dieja 
secara konvensional.  

• Dengan melihat kata yang sama namun ditulis dengan ejaan yang salah 
beberapa kali dapat mengganggu pemahaman anak mengenai 
pembentukan kata. Jadi, guru sebaiknya melakukan intervensi dengan 
memberikan umpan balik kepada anak tentang bagaimana mengeja kata, 
dan guru harus memberikan penguatan positif ketika anak dapat mengeja 
kata dengan benar.   

Perhatian 

Pendekatan Perkembangan 
Pengajaran Menulis 

Prinsip dasar pendekatan perkembangan … 

…sesuaikan strategi pembelajaran dengan tingkat perkembangan anak. 

 
 
 
 

  
Guru bertanggung 
jawab agar anak 
mampu 
menghasilkan ide 
dan 
mentranskripsinya 

 
Anak bertanggung 
jawab penuh dalam 
menghasilkan teks – 
mengidentiifkasi & 
mengorganisir ide dan 
mentranskripsinya 

Penulis 
pemula 

Penulis 
mahir 
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TUGAS – Urutkan kegiatan pembelajaran berdasarkan 
tingkat dukungan yang diberikan guru 

1                             2                                  3                               4                                   5 
 
 
 
TUGAS 
Dalam kelompok, urutkan kegiatan pembelajaran yang ada pada Handout 1 – dari 
1 hingga 5, dimana   

1 = kegiatan dengan dukungan guru sangat besar 
5 = kegiatan dengan dukungan guru sangat kecil 

 
Waktu anda 10 menit. 
 

Porsi	dukungan	
guru	besar!	

Porsi	dukungan	
guru	kecil!	

Apa pendapat anda tentang kegiatan berikut?   
A. Anak‐anak diminta untuk menulis sebuah surat. Guru menjelaskan struktur 

dasar sebuah surat (konvensi, organisasi ide); anak‐anak kemudian 
membuat sebuah surat mengikuti struktur atau konvensi‐konvensi tersebut. 

 
4 – Menulis Terbimbing 

Guru  memberikan  keseluruhan  struktur  untuk  teks/tulisan  yang  akan  ditulis 
anak – misalnya sebuah surat – tetapi anak tersebut yang melakukan olah 
pikir/mencari ide.  

Anak‐anak  yang  menentukan  ide  yang  akan  mereka  gunakan  pada  tulisan 
mereka,  mengorganisasikan  ide‐ide  mereka  dan  mengikuti  struktur  yang 
diberikan oleh gurunya. Anak‐anak benar‐benar menuliskan ide mereka. 

 

1  2  3  4  5 

Menulis 
dengan 
contoh 

Menulis 
bersama 

Menulis 
interaktif 

Menulis 
terbimbing 

Menulis 
mandiri 

Dukungan	yang	
maksimal 

Dengan	sedikit	atau	tanpa	
dukungan	

A 

B. Para  siswa  baru  saja  kembali  dari  kunjungan  ke  sebuah  pabrik  permen.  Guru 
menanyakan kepada anak‐anak apa yang  ingin mereka sampaikan dalam surat ucapan 
terima  kasih mereka  kepada pemilik pabrik permen  yang baru  saja mereka kunjungi. 
Guru  menulis  di  papan  tulis  kata‐kata  atau  kalimat  yang  diucapkan  anak‐
anak/didiktekan kepada guru.  

 
 
2 – MENULIS	BERSAMA	
• Guru	dan	anak‐anak	melakukan	olah	pikir/mencari	ide	bersama‐sama		
• Tetapi	 guru	 yang	menulis	 dan	memindahkan	 ide‐ide	 anak‐anak	 ke	 dalam	 bentuk	

tulisan	
• Guru	memberikan	anak‐anak	support	yang	maksimal	dalam	bentuk	membantu	anak	

memindahkan	 ide	mereka	ke	bentuk	 tulisan	 tetapi	 tidak	menyeleksi	 ide	mana	yang	
terpakai	 dan	 mana	 yang	 tidak	 (hanya	 menuliskan	 saja).	 Guru	 dan	 anak‐anak	
melakukannya	bersama‐sama.	

 

1  2  3  4  5 

Menulis yang 
dimodelkan 

Menulis 
Bersama 

Menulis 
Interaktif 

Menulis 
Terbimbing 

Menulis 
Mandiri 

Dukungan 
yang maksimal 

Sedikit sekali/  
tidak ada dukungan

A B 

C. Guru bertanya kepada siswa mengenai hal‐hal yang mereka pelajari hari ini 
dan  membantu  mereka  untuk  merangkum  ide‐ide  mereka  dalam  dua 
kalimat.    Kemudian  guru  mengajak  siswa  untuk  menulis  kata‐kata  dalam 
kalimat  di  papan  tulis  (dan  saling  membantu  menulis  kata‐kata  dengan 
benar)  secara  bergiliran.  Jika  mereka  mengalami  kesulitan  dalam  menulis 
sebuah kata, guru membantu untuk menuliskannya untuk mereka.   

 
3 ‐ MENULIS INTERAKTIF 

Guru  dan  anak‐anak  melakukan  olah  pikir/mencari  ide  dan  menulis 
bersama.  Mereka  berbagi  tanggung  jawab  untuk  mencari  ide  dan  untuk 
menulis bersama‐sama.  

 

1  2  3  4  5 

Menulis 
yang 

dimodelkan 

Menulis 
Bersama 

Menulis 
Interaktif 

Menulis 
Terbimbing 

Menulis Mandiri 

Dukungan yang maksimal  Sedikit sekali/  
tidak ada dukungan 

B  A C 

 
D. Setelah  membacakan  sebuah  cerita,  guru  merangkum  salah  satu  ide  kunci  atau 

kegiatan dalam cerita tersebut. Rangkuman berbentuk sebuah kalimat dan dituliskan di 
papan  tulis.  Guru  menarik  perhatian  anak‐anak  terhadap  apa  yang  dia  lakukan 
(bagaimana mencari huruf untuk setiap kata, jarak yang dibuat antara satu kata dengan 
kata yang  lainnya, dan  tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat dan mengapa, 
dsb.). 
 

       1. MENULIS DENGAN PEMODELAN GURU 
Guru  paling  banyak  memberikan  dukungan  pada  pembelajaran  ini.  Guru  yang  melakukan  olah 
pikir/mencari  ide  dan  menulis.  Menulis  yang  dimodelkan  merupakan  pembelajaran  menulis  untuk 
anak‐anak  yang  paling  awal.  Guru  memodelkan  segala  hal  tentang  menulis  untuk  menunjukkan 
strategi‐strategi dan perilaku‐perilaku yang efektif dalam menulis agar anak‐anak menirunya.  

1  2  3  4  5 

Menulis yang 
dimodelkan 

Menulis 
Bersama 

Menulis 
Interaktif 

Menulis 
Terbimbing 

Menulis 
Mandiri 

Dukungan yang maksimal  Sedikit sekali/  
tidak ada dukungan 

B  A C D 

 
E. Anak anak diminta untuk menulis tentang sebuah buku atau film yang 

mereka sukai dan mengapa mereka menyukainya. 
 
      5. MEMBACA MANDIRI 
 

Anak‐anak bertanggungjawab mencari ide dan juga menuliskan 
idenya dalam struktur tulisan yang baik seperti memutuskan 
susunan tulisan dan struktur idenya sendiri.  

1  2  3  4  5 

Menulis 
yang 

dimodelkan 

Menulis 
Bersama 

Menulis 
Interaktif 

Menulis 
Terbimbing 

Menulis 
Mandiri 

Dukungan yang maksimal  Sedikit sekali/  
tidak ada dukungan 

B  A C D  E 
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Model Pengembangan 
Pembelajaran Menulis 

Pengembangan keterampilan 

Tingkat tanggung jawab 

1  2  3  4  5 
Guru memilih ide‐ide 
dan menuliskannya	

Guru dan siswa memilih 
ide bersama‐sama.  Guru 

menuliskannya	

Anak memilih ide.  
Mereka mencoba 

menuliskannya.  Guru 
intervensi jika siswa 
mengalami kesulitan	

Guru memberikan kerangka tulisan 
kepada siswa untuk membantu 

mereka mengorganisir ide mereka.  
Siswa menggunakan outline 

tersebut untuk merencanakan dan 
menghasilkan teks mereka	

Guru memberikan anak‐anak 
suatu topik umum untuk 

ditulis.	

MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK 
PENGAJARAN MENULIS 

 
PERTANYAAN UNTUK ANDA…   
           

Ingat  kembali  ketika dulu Anda masih 
duduk di bangku sekolah dasar. 
 

Media  apa  saja  yang  digunakan  oleh 
guru Anda untuk: 
• Membuat pembelajaran menulis 

lebih menarik? 
• Membantu agar keterampilan 

menulis Anda lebih baik? 

Jurnal 
Harian 

Jurnal 
Respon 

Kamus 
Pribadi 

Word 
Wall 

Kartu 
Alfabet 

Mini 
Book 

MEDIA	
PEMBELAJARAN	

MENULIS	

 
JURNAL HARIAN 

 
 
 
 
 

 
 

 

35 

  
• Sebuah  buku  catatan  agar  anak  dapat  bebas 

menuliskan pikiran dan ide mereka setiap hari.  

• Guru  mengalokasi  waktu  5‐10  menit  untuk 
membahas  kata  kunci  yang akan digunakan hari  itu 
(sebelum  atau  sesudah  pembelajaran,  bisa  di  awal 
atau di akhir jam sekolah) yang dapat dituliskan anak 
di jurnal.  

• Di  saat  awal,  anak  dapat  hanya  menulis  satu  atau 
dua huruf, atau menggambar. Dengan meningkatnya 
keterampilan  menulis  anak,  mereka  dapat 
menghasilkan  kalimat  yang  lebih  panjang  dan  ide 
yang lebih lengkap.  

• Jurnal  ini  merupakan  tempat  bagi  anak 
untuk  menuliskan  pikiran  atau  reaksi 
mereka  terhadap  cerita  yang  mereka 
dengar,  video  yang  telah  mereka  tonotn, 
atau kejadian yang terjadi pada mereka. 

   
• Guru  dapat  menyediakan  awal 

kalimatyangharus  dilengka[ipi.  Misalnya, 
guru  dapat  menuliskan  dipapan  tulis: 
“Salah  satu  hal  yang  mengejutkan  saya 
dalam  cerita  ini adalah …” atau  “Jika  saya 
diminta  memilih  salah  satu  tokoh  dalam 
cerita  itu  menjadi  teman  saya,  saya  akan 
memilih ... Karena …”.   
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• Anak menggunakan buku tulis dan 
menuliskan sebuah huruf di bagian atas 
setiap halaman (A pada halaman pertama, 
B di halaman ke dua, dsb.).  

• Ketika anak menemukan kata yang ingin 
mereka gunakan di tulisan mereka, atau 
mereka pikir mereka akan kesulitan 
mengingat ejaannya, mereka menuliskan 
kata tersebut pada halaman yang tersedia 
(kata yang berawalan huruf B, akan ditulis 
pada halaman B).   

• Kamus kata pribadi ini digunakan untuk 
mengecek ejaan kata sulit atau ketika ingin 
menggunakan kosakata yang lebih 
menarik. 

KAMUS KATA PRIBADI 
 

• Kelompok kata baru atau penting yang 
disusun secara sistematis (biasanya 
berdasarkan huruf pertama kata pada kata 
tersebut)   

• Ditulis dengan ukuran yang cukup besar 
sehingga dapat dilihat anak dari lokasi 
manapun di dalam kelas.   

• Anak dapat melihat dinding kata ketika 
mereka ingin mengetahui ejaan kata atau 
ketika mereka ingin menggunakan 
kosakata baru dalam tulisan mereka.   

• Guru dan anak memilih kata yang akan 
ditulis di dinding kata bersama‐sama (dari 
cerita yang pernah dibaca atau sumber 
lain) – sehingga dapat digunakan 
kemudian di dalam tulisan mereka.   

DINDING KATA 

Media yang dapat 
dilihat siswa ketika 
mereka tidak yakin 
tentang cara menulis 
huruf, atau tidak yakin 
huruf apa 
yangmewakili bunyi 
tertentu.  

KARTU ALFABET 

Anak  dapat  membuat  buku 
mini  untuk  mempublikasikan 
cerita mereka – buku tentang 
diri  mereka,  tentang  hewan 
kesukaan,  dan  tentang  apa 
yang terjadi kepada mereka. 
 
Ketika  anak  membuat  buku 
mini  dan  menggunakannya 
untuk mempublikasikan cerita 
mereka  sendiri,  mereka  akan 
merasa seperti penulis. Hal ini 
akan  memotivasi  anak  untuk 
menulis.   MINI BOOK BUKU MINI 

KEGIATAN 2 – MEMBUAT BUKU MINI 
Yang kita perlukan: 
•Selembar kertas 
•Gunting 
 
Mari saksikan video berikut dua kali 
https://www.youtube.com/watch?v=
21qi9ZcQVto .  

• Untuk pertama kali, tonton saja.   
• Untuk kedua kali, praktikkan langkah‐

langkah yang ada pada video.   
Mari kita mulai! 

Membuat buku mini … 
• Waktu  Anda  10  menit  untuk  menulis 

pada buku mini . 
• Topik:  “segala  sesuatu  tentang 

diriku…” 
• Tulis  kalimat  singkat  pada  tiap 

halaman buku mini kalian! 
• Gambarlah sesuatu yang mungkin bisa 

mengilustrasikan  isi  tulisan  pada 
setiap halaman buku mini Anda! 

• Jangan  lupa  tuliskan  judul  dan  tulis 
nama  Anda  sebagai  penulis  di 
halaman paling depan. 

• Silakan dimulai! 
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Baca hasil tulisan teman!… 
• Ketika saya bertepuk 1 kali, berikan 

bukumu ke teman yang duduk di 
sebelahmu. Baca buku yang kamu 
terima dan beritahu penulisnya satu 
hal yang kamu sukai.  

• Ketika saya bertepuk 2 kali, embalikan 
buku itu ke penulisnya.  
 

 
• Mari kita ulangi langkah di atas, tapi 

dengan orang yang lain.   

Refleksi…Apa yang telah kita pelajari tentang 
media pembelajaran di kelas menulis   

• Berdasarkan hasil diskusi dan latihan 
kegiatan yang telah kita lakukan tadi, 
perubahan apa saja yang terjadi 
terkait dengan pembelajaran menulis 
pada zaman Anda masih kecil dulu 
dengan pembelajaran menulis saat 
ini? 

 
• Apa saja akibat dari perubahan‐

perubahan ini pada anak? 
 

 
Mengevaluasi tulisan 
anak 

Kegiatan 1: Ingat kembali masa ketika Anda 
masih SD … 
Kegiatan Berpasangan 
• Ceritakan kepada temanmu… 

• Ketika gurumu memberikan nilai bagus pada tulisanmu.   
• Ketika gurumu memberikan nilai jelek pada tulisanmu. 
 

• Berdasarkan pengalaman anda, bersiaplah untuk berbagi dengan teman anda, 
apa yang dianggap oleh guru SD sebagai karaketristik   

• Tulisan yang bagus? 
• Tulisan yang jelek? 

Waktu Anda 5 menit. 
 

KEGIATAN BERBAGI 
• Siapa yang ingin berbagi? 

LIMA KRITERIA EVALUASI PEMBELAJARAN MENULIS 
PERMULAAN 

ISI KOSAKATA DAN 
STRUKTUR KALIMAT 

MEKANIK BENTUK TULISAN 

PENGORGANISASIAN 

IDE

KRITERIA  1‐PERMULAAN  2‐MULAI BERKEMBANG  3‐SANGGUP  4‐LANCAR 
PENGORGANISASIAN IDE
• Pendahuluan 

• Keruntutan Ide (awal, 
tengah, akhir) 

Ide tidak jelas dan tidak runtut. 
Bila ada gambar, gambar 
tersebut tidak berhubungan 
dengan cerita. 

Ide kadang membingungkan. 
Keruntutan hanya pada bagian awal 
sampai tengah. Pada bagian akhir tidak 
jelas, misal: tiba‐tiba langsung tamat. 
Bila ada gambar, gambarnya sedikit 
berhubungan dengan cerita.  

Ide dapat dipahami namun kurang 
menyatu, sehingga perlu ada 
perbaikan. Alur cerita sudah lebih baik 
dan jelas.  

Keruntutan ide di semua 
bagian saling berhubungan 
dan konsisten. Kalimat awal‐
akhir komunikatif. 

ISI 
• Pembahasan Topik 

• Ide Cerita dan 
Pendukungnya 

Topik tidak saling berhubungan dan 
bahkan tidak ada pembahasan. Ide yang 
ingin disampaikan tidak jelas. Bila ada 
gambar, pembaca kesulitan 
memaknainya. 

Fokus pada pembahasan suatu 
topik, namun belum detail. 
Muncul ide sederhana dan kurang 
dikembangkan. 

Topik terfokus dan dibahas dengan 
cukup baik. Tujuan penulisan jelas. 
Terdapat informasi tambahan yang 
mendukung ide utamanya. 

Topik sangat terfokus. Ide 
original dan bagus. Informasi 
pendukung sangat spesifik dan
mendukung ide utama. 

KOSAKATA DAN 
STRUKTUR 
KALIMAT 
• Pilihan kata 
• Variasi Kalimat  

Sederhana, pendek, kata yang 
dipakai diulang‐ulang 
  
Sederhana, pendek, kalimat 
yang dipakai diulang‐ulang 
  

Kata‐kata yang digunakan masih 
bersifat umum, belum detail. 
  
Variasi kalimat konsisten. Informasi 
spesifik yang mendukung kalimat utama 
terbatas. Kalimat yang digunakan untuk 
mengawali cerita biasanya sama (tidak 
ada variasi). 

Pilihan kata sangat bagus dan komunikatif. 
Informasi spesifik pendukung ide utama 
digunakan dengan baik. 
 
Variasi kalimat konsisten termasuk di bagian 
awal tulisan. Cukup informasi spesifik yang 
mendukung kalimat utama. 

Pilihan kata tepat dan akurat 
sehingga tercipta tulisan yang 
variatif. 
  
Variasi kalimat konsisten di seluruh 
bagian tulisan. Informasi spesifik 
sangat mendukung kalimat utama. 

MEKANIK 
• Penulisan huruf 
• Tanda baca(titik, 

koma, tanya, seru) 
• Penggunaan huruf 

kapita 

Penggunaan huruf kapital tidak 
konsisten. Penggunaan ejaan 
salah.  

Penggunaan huruf kapital dan 
ejaan kurang konsisten.  

Penggunaan tanda baca benar pada 
satu bagian kalimat. Penggunaan huruf
kapital benar di satu bagian kalimat, 
nama, dan judul.  

Ejaan dan huruf kapital pada 
umumnya digunakan dengan 
benar di hampir semua bagian. 

BENTUK TULISAN 
• Bentuk huruf  
• Spasi antarkata 
• Spasi antarbaris

Bentuk huruf tidak konsisten 
dan kesulitan 
mengorganisasikannya sehingga 
tulisan sulitdipahami. Spasi 
antarhuruf dan kata tidak

Bentuk huruf tidak konsisten, 
terdapat banyak huruf yang susah 
untuk dikenali. Kata yang ditulis 
dapat dibaca  namun spasinya 
sering tidak tepat.

Bentuk huruf konsisten sehingga 
hampir semua huruf dan kata dapat 
dibaca. Spasi antarhuruf, kata, dan 
kalimat sudah tepat. 

Bentuk huruf betul dan tulisan 
mudah dibaca. Spasi yang 
digunakan sudah betul. 
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Kegiatan 2 Menggunakan rubrik untuk mengevaluasi tulisan 
anak   
KEGIATAN BERPASANGAN 
•Anda  akan  menerima  contoh  tulisan  dari  siswa  kelas  2  dan 
salinan lembar evaluasi.  
•Siswa tersebut diminta menulis dengan topik yang sama.  
•Gunakan  lembar  evaluasi  untuk  menentukan  di  mana  Anda 
akan meletakkan siswa dengan kriteria berikut ini: 
 

Kriteria   Toni  Sinta 
PENGORGANISASIAN IDE 
ISI 
KOSAKATA DAN STRUKTUR KALIMAT 
MEKANIK 

Tulis  angka  yang  mewakili  letak  siswa  pada 
kontinuum menulis untuk tiap kriteria (1, 2, 3 atau 4) 

Di mana Anda menempatkan Toni dan Sinta 
pada kontinuum menulis?  Mengapa? 

Kriteria   Toni  Sinta 
PENGORGANISASIAN IDE 

ISI 

KOSAKATA DAN STRUKTUR KALIMAT 

MEKANIK 

Ulas kembali apa yang telah kita pelajari … 
• Menurut  Anda,  apa  keuntungan  penggunaan  rubrik  untuk  mengevaluasi  tulisan 

siswa?  
• Lebih  mudah  bagi  guru,  karena  rubrik  membantu  guru  lebih  memusatkan 

perhatian pada aspek penting yang harus dinilai dari tulisan siswa  (tidak hanya 
masalah tata bahasa, tulisan tangan, dan kerapian) 

• Menghasilkan hasil penilaian yang lebih konsisten dan objektif. 
 

• Bisakah  Anda  menggunakan  rubrik  seperti  ini  dengan  siswa  Anda?  Jika  bisa, 
bagaimana?  
• Bisa,  jika  Anda  menyederhanakan  bahasa  yang  digunakan  dan  mungkin 

memberikan deskripsi yang menjelaskan seperti apakah tulisan yang baik.  
• Siswa  dapat  menggunakan  deskripsi  tersebut  sebagai  panduan  ketika 

merencanakan tulisan dan untuk mengevaluasi sendiri kualitas tulisan mereka.  

Refleksi dan Evaluasi 

   1  2 
Dua jenis kegiatan 
menulis yang akan 
saya terapkan di kelas 
saya 

     

Dua hal yang saya 
pelajari tentang 
pengajaran menulis  
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UNIT 14 
PEMBELAJARAN TEMATIK

TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa calon guru mampu untuk:
1. Mengembangkan keterampilan-keterampilan 

literasi dalam suatu pendekatan tematik
2. Mendeskripsikan tujuan dan manfaat dari 

pembelajaran tematik
3. Mendeskripsikan karakteristik-karakteristik 

dan prinsip-prinsip pembelajaran tematik
4. Menggunakan suatu model jaring (webbed 

model) untuk mengembangkan suatu pelajaran 
tematik

GAMBARAN UMUM

Undang-undang No. 20 Tahun 2003, mengenai 
Sistem Pendidikan Nasional, bertujuan untuk (1) 
mengembangkan seluruh potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 
dan (3) menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab.  Sekolah Dasar yang 
merupakan lembaga pendidikan formal yang 
melandasi jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
Sekolah Dasar bertujuan untuk meletakkan dasar 
kecerdasan pengetahuan, kepribadian baik, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk 
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 
lanjut (Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006).

Peraturan Pemerintah Nomor 32, menguraikan 
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 
terkait dengan Standar Nasional Pendidikan, 
meliputi perubahan pendekatan pembelajaran 
yang digunakan di sekolah dasar.  Pendekatan 
pembelajaran yang harus digunakan adalah 
pendekatan pembelajaran tematik terpadu atau 
nama singkatnya, tematik terpadu.

Tematik terpadu merupakan pendekatan 
pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa 
kompetensi dari lebih dari satu subjek/mata 
pelajaran dalam satu tema.  Pendekatan ini 
digunakan dalam semua jenjang kelas di sekolah 
dasar. Pendekatan tematik menggabungkan 
semua kompetensi dalam beberapa mata 
pelajaran, seperti: PKn, Bahasa Indonesia, IPA, 
IPS, Matematika, Olahraga, Budaya dan Seni.  
Kompetensi dasar untuk kelas 1-3 terintegrasi 
dalam Bahasa Indonesia dan Matematika, 
sedangkan Ilmu Sosial terintegrasi dengan Bahasa 
Indonesia, PKn, dan Matematika.  Kompetensi 
dasar untuk sains/ilmu pengetahuan dan ilmu 
sosial untuk kelas 4 - 6 berdiri sendiri.

Unit ini menyajikan pada mahasiswa calon guru 
serangkaian kegiatan untuk meningkatkan 
kesadaran mereka tentang karakteristik dan 
prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran tematik.  
Mahasiswa calon guru akan belajar bagaimana 
mengembangkan keterampilan keaksaraan anak-
anak dalam pendekatan tematik.

Ringkasan penelitian, pada akhir modul ini berisi 
informasi lebih rinci mengenai pembelajaran 
tematik.

Pertanyaan penting:
1. Apa itu pembelajaran tematik dan bagaimana 

cara pembelajaran tematik berkontribusi 
terhadap perkembangan keterampilan-
keterampilan literasi awal?

2. Apa yang dapat guru lakukan di dalam kelas 
untuk mengembangkan keterampilan literasi/
keaksaraan dalam suatu pendekatan tematik?
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BAHAN MATERI YANG DIBUTUHKAN UNTUK 
UNIT INI

SLIDE-SLIDE POWER POIN
Pembelajaran Tematik

FILE-FILE VIDEO

•	 Pembelajaran Tematik untuk Kelas Awal 
SD - Depdikbud-https://www.youtube.com/
watch?v=SWW4Xbd91Gk

FOTOKOPI-FOTOKOPI

•	 Fotokopi 1: Hakikat pembelajaran tematik
•	 Fotokopi 2: Karakteristik dan prinsip-prinsip 

pembelajaran tematik
•	 Fotokopi 3: Karakteristik dan prinsip-prinsip 

pembelajaran tematik: Lembar Observasi
•	 Fotokopi 4: Model-model pembelajaran 

tematik
•	 Fotokopi 5: Buku guru dan buku siswa 

Buku Guru SD/MI Kelas 1 Tema3 Kegiatanku, 
Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta: 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lubna Assagaf. Dkk.2013. Buku Siswa SD/
MI Kelas 1 Tema3 Kegiatanku, Buku Tematik 
Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. (Pembelajaran 5)

•	 Fotokopi 6: Format rencana pembelajaran 
tematik dan contoh rencana pembelajaran 
tematik (buku guru dan buku siswa)
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SEKILAS – ILUSTRASI PERKULIAHAN

Membaca mandiri Kegiatan 1: Mahasiswa calon guru memiliki 10 menit untuk membaca, 
secara diam (dalam hati), sebuah novel atau teks yang mereka pilih sendiri.

Pengantar: Hakikat 
pembelajaran tematik

Kegiatan 2: Perkulihan/ceramah singkat, Think Pair Share (Pikirkan, 
Berpasangan, Bagikan), and diskusi untuk mengidentifikasi apa yang 
diketahui mahasiswa mengenai pembelajaran tematik berdasarkan bacaan 
mereka. 

Mahasiswa bekerja berpasangan dan berbagi informasi yang mereka 
pahami mengenai pembelajaran tematik.

Mahasiswa berbagi sebuah ringkasan informasi dari kegiatan berpasangan 
kepada seluruh kelas.

Gunakan Fotokopi 1: Hakikat pembelajaran tematik, untuk diskusi dan 
penguatan. 

Karakteristik dan prinsip-
prinsip pembelajaran 
tematik 

Kegiatan 1: Analisis video dan diskusi untuk memperkenalkan 
karakteristik dan prinsip-prinsip pembelajaran tematik

Gunakan Fotokopi 2: Karakteristik dan nprinsip-prinsip dari pembelajaran 
tematik, dan Fotokopi 3: Lembar observasi untuk siswa lakukan observasi 
karakteristik dan prinsip-prinsip pembelajaran tematik. 

Model-model 
pembelajaran tematik

Kegiatan 1: Pembelajaran Kooperatif: Jigsaw – untuk mengeksplorasi 
model-model pembelajaran tematik. 

Mahasiswa dikelompokkan dalam 3 kelompok. 

Tiap kelompok memiliki satu dari 3 model pembelajaran tematik: 1) 
Weebed Model (Model Jaring), 2. Connected Model (Model Terhubung), dan 
3. Integrated Model (Model Terintegrasi).

Mahasiswa menyelesaikan satu kegiatan jigsaw dengan kelompok rumah 
dan kelompok ahli.

Gunakan Fotokopi 4: Model-model pembelajaran tematik. 

Pengembangan tema 
menggunakan model 
jaring (webbed model)

Kegiatan 1: Perkulihan/ceramah singkat dan diskusi mengenai suatu 
contoh pelajaran pembelajaran tematik menggunakan model jaringan 
(webbed model). 

Kegiatan 2: Perkulihan/ceramah singkat, penerapan, dan evaluasi

Mahaiswa mengacu pada buku guru dan buku siswa mengenai kurikulum 
2013 untuk menganalisis bagaimana suatu tema dikembangkan.  Sebuah 
sampel rencana pelajaran juga diperiksa terkait dengan pelajaran.

Mahasiswa mengidentifikasi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan 
indicator.

Gunakan Fotokopi 5: Buku guru dan buku siswa, dan Fotokopi 6: Rencana 
Pelajaran Tematik

Mendesain pembelajaran 
tematik

Kegiatan 1: Mendesain format dan proyek pembelajaran tematik 
untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan mahasiswa calon guru 
dalam mendesain/merangcang pembelajaran tematik. 

Contoh pelajaran dari bagian sebelumnya digunakan untuk referensi dan 
format kosong rencana pelajaran digunakan.

Mahasiswa calon guru menyelesaikan sebuah proyek untuk merancang 
sebuah pelajaran pembelajaran tematik dengan berbagai tema dan bahan.

Gunakan Fotokopy 6: Tematik Rencana Pelajaran Tematik dan contoh

Refleksi dan evaluasi
Mahasiswa calon guru mencatat lima hal yang mereka telah pelajari 
mengenai unit-unit tematik sebagai akibat dari perkulihan ini, kemudian 
berbagi dengan kelas satu dari lima hal yang mereka catat.



6

UNIT 14

14.

MEMBACA MANDIRI

Berikan mahasiswa calon guru 10 menit untuk membaca dalam hati materi yang mereka pilih 
sendiri.  Jika waktu memungkinkan, berikan 5 menit pada mahasiswa untuk berbagi catatan 
bacaan mereka dengan seorang teman (apa yang telah mereka baca dalam minggu terakhir ini) 
dan berbicarakan mengenai salah satu teks yang tercantum dalam catatan membaca:
•	 Mengapa mereka memilih untuk membaca apa yang mereka sedang baca.
•	 Apa yang mereka sukai tentang apa yang mereka sedang baca.
•	 Mengapa mereka akan, atau tidak akan, merekomendasikan buku atau teks ini kepada 

seorang teman.

ILUSTRASI PERKULIAHAN

PENGANTAR: APA ITU PEMBELAJARAN 
TEMATIK? MENGAPA PEMBELAJARAN 
TEMATIK PENTING?  (30 MENIT)

Sambut mahasiswa calon guru pada mata kuliah 
ini.  Minggu lalu mereka melihat menulis di 
kelas-kelas sekolah dasar.  Minggu ini mereka akan 
melihat pendekatan pembelajaran tematik dan 
bagaimana pembelajaran tematik dapat diterapkan 
dalam pengajaran literasi/keaksaraan.

Kegiatan 1: Mahasiswa membaca secara 
mandiri dan diskusikan pertanyaan-
pertanyaan yang terdapat di atas.(10 menit)       

Kegiatan 2: Perkulihan singkat, think-pair-
share (berpikir, berpasangan, berbagi), dan 
diskusi (20 menit)

Pada bagian pertama, fokusnya adalah pada 
pemahaman hakikat pembelajaran tematik.  
Ini termasuk definisi, tujuan dan manfaat, 
pentingnya, dan landasan teoritis dan landasan 
hukum pembelajaran tematik.  Sebagai calon 
guru, penting untuk memahami, mendesain, dan 
menggunakan pembelajaran tematik di kelas. 
Pelajaran-pelajaran unit tematik bisa interaktif, 
inspiratif, menarik, menantang, dan efisien; 
memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi.  
Pendekatan ini memberi mereka kesempatan 
untuk ambil bagian, menjadi kreatif dan mandiri.  
Unit-unit tematik juga membahas bakat, minat, 
dan perkembangan fisik dan psikologis anak-anak 
sekolah dasar.

SLIDE 1 memberikan sebuah overview/tinjauan 
luas dari hakikat pembelajaran tematik. 

SLIDE 2 mendeskripsikan tujaun pembelajaran 
tematik.

SLIDE 3 memberikan sebuah kegiatan untuk 
Think-Pair-Share (TPS). 

Jelaskan kepada siswa bahwa mereka akan 
memulai pelajaran dengan melakukan 
Think, Pair, Share. Hal ini dapat membantu 
mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan untuk 
dipelajari mengenai unit tematik.

•	 Think (berpikir) (kegiatan individu): 
Mintalah siswa untuk berpikir tentang apa yang 
mereka ketahui tentang pembelajaran tematik 
berdasarkan bacaan mereka atau sumber lain.  
Minta mereka untuk memikirkan definisi, 
tujuan dan manfaat, dan landasan teoritis dan 
landasan hukum.

•	 Pair (berpasangan): Mahasiswa bekerja secara 
berpasangan dan berbagi apa yang mereka 
ketahui mengenai pembelajaran tematik. 

•	 Share (berbagi):  Minta mahasiswa untuk 
berbagi informasi yang mereka dapati dari 
kegiatan ini dengan semua dalam kelas.

SLIDE 4-8: Diskusi dan definisi, tujuan, 
manfaat, pentingnya, dan landasan teoritis dari 
pembelajaran tematik.  Anda dapat menggunakan 
Fotokopi 1: Hakikat pembelajaran tematik, 
untuk review dan penguatan. 
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KARAKTERISTIK DAN PRINSIP-
PRINSIP PEMBELAJARAN TEMATIK                                         
(15 MENIT)

Kegiatan 1: Perkuliahan/ceramah singkat, 
observasi video dan diskusi (15 menit)

SLIDE 9-11: Untuk memperkenalkan siswa 
pada karakteristik dan pentingnya pembelajaran 
tematik, siswa menonton sebuah video.  Para 
siswa menggunakan suatu bentuk observasi untuk 
mengidentifikasi karakteristik dan prinsip-prinsip 
yang diamati dalam video. Cara mudah namun 
efektif untuk memperkenalkan karakteristik dan 
prinsip-prinsip pembelajaran tematik adalah 
dengan meminta siswa untuk menonton sebuah 
video dan mengidentifikasi karakteristik dan 
prinsip-prinsip dengan mengisi form observasi.

SLIDE 9:  Kegiatan Sebelum Menonton: guru 
preservice diperkenalkan pada kegiatan

SLIDE 10: Langkah-langkah kegiatan tercantum. 

SLIDE 11: Menonton Gunakan Fotokopi 3: 
Karakteristik dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran 
Tematik: Form Obcervasi dan video. https://www.
youtube.com/watch?v=SWW4Xbd91Gk

Setelah Menonton:  Mintalah siswa memberikan 
tanggapan mereka terhadap pertanyaan-
pertanyaan.  Setelah menonton video dan mengisi 
form observasi, meminta siswa untuk bekerja 
dalam kelompok-kelompok kecil dan berbagi 
hasil pengamatan mereka.  Setelah itu, mereka 
harus jodohkan/cocokkanhasil yang mereka miliki 
dengan powerpoint, setelah itu membahasnya.

SLIDE 12-13 Gunakan Fotokopi 2: Karakteristik 
dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran Tematik.  
Slide-slide tersebut juga berisi informasi.

Setelah SLIDE 13, minta siswa membandingkan 
informasi dengan observasi video mereka.  Anda 
mungkin perlu merefleksikan hasil temuan mereka 
dibandingkan dengan informasi pada fotokopi.

MODEL-MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK  
(15 MENIT)

Kegiatan 1: Pembelajaran Kooperatif – Jigsaw                                                   
(15 menit)

SLIDE 14: Ada beberapa model yang dapat 
digunakan untuk mengembangkan pembelajaran 
tematik. Dalam perkulihan ini, tiga model dilihat: 
jaring laba-laba, terhubung, dan terintegrasi.

SLIDE 15: Model-model pembelajaran tematik 

Mahasiswa menyebut nomor 1-3.  Mahasiswa 
dikelompokkan dan ini adalah kelompok “rumah” 
mereka.  Selanjutnya, mahasiswa ditempatkan 
dalam kelompok sesuai dengan nomor mereka.  
Ini adalah kelompok “ahli” mereka.  Sebagai 
contoh, semua siswa yang nomor 1 bentuk sebuah 
kelompok.  Jika kelompoknya besar, mungkin ada 
lebih dari satu kelompok dengan nama kelompok 
nomor 1.  Sesuai dengan nomor kelompok, masing-
masing diberikan satu jenis model pembelajaran 
tematik.  Kelompok 1: Spider Web Model (Model 
Jaring Laba-Laba); Kelompok 2: Connected Model 
(Kelompiok Terhubung); Kelompok 3: Integrated 
Model (Model Terpadu).  Setiap kelompok menjadi 
“pakar/ahli” untuk model mereka ditugaskan.  
Setiap kelompok “ahli” kelompok menggunakan 
Fotokopy 4: Model-Model Pembelajaran Tematik 
untuk mempersiapkan sebuah ringkasan untuk 
model yang ditugaskan.

Selanjutnya, siswa kembali ke kelompok 
“rumah” mereka yang sekarang merepresentasi 
semua nomor 1-3. Para siswa di setiap kelompok 
rumah berbagi informasi mengenai model yang 
ditugaskan pada mereka.

Anda mungkin perlu memantau diskusi kelompok 
dan menutup bagian ini dengan refleksi dan 
umpan balik, termasuk mengoreksi miskonsepsi 
apapun.
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PENGEMBANGAN TEMA MENGGUNAKAN 
MODEL JARING  (30 MENIT)                                                             

Kegiatan 1: Perkuliahan/Ceramah Singkat dan 
Diskusi (10 menit)

SLIDE 16-24 membahas ketiga model.  Ringkasan 
penelitian memberikan informasi tambahan.

SLIDE 16-18: Model Jaring Laba-lala memulai 
pengembangan pelajaran dengan mengidentifikasi 
tema, yang ditulis di lingkaran tengah jaring.  
Kemudian sub-sub tema diidentifikasi dan 
ditempatkan di lingkaran lain sekeliling lingkaran 
tengah.  Garis-garis dibuat menghubungkan sub-
sub-tema kepada topik utama. Sub-sub-tema juga 
dapat menghubungkan sub tema satu dengan yang 
lain.

SLIDE 17 menyajikan sebuah gambaran model 
jaring laba-laba.

SLIDE 19-21: Model Terhubung memulai 
pengembangan pelajaran dengan menghubungkan 
konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan 
yang teridentifikasi di seluruh mata pelajaran.  
Slide 20 menyajikan suatu gambar model 
terhubung.

SLIDE 22-24: Model Terpadu memulai 
pengembangan pelajaran dengan 
menggabungkan mata pelajaran yang berbeda dan 
mengintegrasikan keterampilan-keterampilan dan 
konsep-konsep terkait.  Slide 23 menyajikan suatu 
gambar model terintegrasi.

CATATAN: Teks pada tingkat sekolah dasar 
disiapkan sehingga siswa dapat mulai membaca 
teks pada tingkat kemampuan mereka.  Siswa 
bergerak pada tingkat-tingkat berikutnya sewaktu 
mereka memperoleh keterampilan membaca yang 
baru.  Teks-teks ini tidak mendukung hubungan 
dengan, tidak juga integrasi ke dalam, model 
tematik.  Buku-buku bertingkat harus digunakan 
secara berurutan, dan bukan sebaliknya memilih 
cerita-cerita khusus yang sesuai dengan tema.  
Buku-buku tersebut dimaksudkan untuk digunakan 
dalam membaca terpandu guna membantu siswa 
membangun keterampilan membaca mereka.  
Penting untuk membagikan informasi ini kepada 
para guru pre-service.

Kegiatan 2: Perkuliahan/Ceramah Singkat, 
Penerapan, dan Evaluasi (20 Menit)

SLIDE 25: Mengembangkan Tema menggunakan 
model jaring

Disarankan bahwa salah satu contoh dari suatu 
pelajaran tema jaring dibagikan pada mahasiswa 
sehingga guru pra-service dapat melihat 
bagaimana sebenarnya keseluruhan pelajaran tema 
jaringan terlihat.  Suatu sampel/contoh pelajaran 
mungkin perlu dibuat.

SLIDE 26: Menunjukkan sebuah gambar dari 
materi-materi sekolah dasar kelas 1, digunakan 
dalam Fotokopi 5: Buku Guru dan Buku Siswa.  
Sewaktu belajar bagaimana mengembangkan 
suatu rencana pelajaran, penting untuk memeriksa 
sebuah sampel pelajaran untuk membangun 
pemahaman.

SLIDE 27: Evaluasi dari suatu rencana pelajaran 
unit tematik.  Sebelum kegiatan dimulai, Anda 
mungkin perlu mendiskusikan mengenai rencana 
pelajaran Fotokopi 6: Format Rencana Pelajaran 
dan Contoh Rencana Pelajaran Pembelajaran 
Tematik. Juga, gunakan Fotokopi 5.

Kegiatan ini dimulai dengan membentuk 
kelompok-kelompok.  Selanjutnya, setiap 
kelompok mahasiswa melihat pada buku guru 
dan siswa dari kurikulum 2013 dan menganalisis 
bagaimana tema dikembangkan.  Para mahasiswa 
harus mulai dengan mengidentifikasi competensi-
kompetensi utama, competensi dasar, dan 
indikator-indikator.  Kompetensi dasar dari 
kompetensi inti 3: pengetahuan, dan kompetensi 
dasar dari kompetensi utama 4: keterampilan-
keterampilan harus dimasukkan.

CATATAN: Ketika mengembangkan indikator-
indikator untuk kompetensi-kompetensi dasar 
dari kompetensi utama 3: pengetahuan dan 4: 
keterampilan-keterampilan, guru harus mengacu 
pada taksonomi Bloom dan menggunakan kata 
kerja sebagai kata kunci dalam tujuan yang 
dibuat (misalnya, menjelaskan, menggambarkan/
mendeskripsikan, mengidentifikasi, dll.).  Anda 
telah mempelajari taksonomi Bloom dalam 
perkuliahan tentang pemahaman.
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Akhiri kegiatan dengan meminta kelompok 
melaporkan hasil pengamatan mereka.  Diskusikan 
poin-poin penting yang dapat membantu mereka 
mengembangkan suatu pelajaran pembelajaran 
tematik pada sesi berikutnya.

MENDESAIN PEMBELAJARAN TEMATIK 
(50 MENIT)

Kegiatan 1: Mendesain Pelajaran Pembelajaran 
Tematik (50 Menit)

CATATAN: untuk dapat mendesain suatu pelajaran, 
mahasiswa perlu mengakses kurikulum pendidikan 
dasar; buku guru dan siswa.  Mereka mungkin 
dapat mengembangkan suatu pelajaran dengan 
bahan/materi-materi Kelas 1 dari Fotokopi 5.  Atau, 
masing-masing kelompok dapat diberikan satu 
copy/salinan suatu pelajaran.  Akan bermanfaat 
bagi kelompok-kelompok memiliki tingkat kelas 
yang berbeda.  Selain itu, mahasiswa perlu 
mengakses teks mata peta pelajaran (subjek area) 
sekolah dasar.

SLIDE 28: Mendesain Pembelajaran Tematik 

Setelah mengamati satu sampel rencana pelajaran, 
mahasiswa diberi tugas untuk menyelesaikan satu 
pelajaran pembelajaran tematik.  Para mahasiswa 
ditempatkan dalam kelompok-kelompok untuk 
merencanakan pelajaran.  Setiap kelompok diberi 
satu nomor menggunakan cara pengelompokan 
pada slide 28.

Dosen dapat menggunakan sampel dari sesi 
terakhir atau satu contoh dari format pembelajaran 
tematik.  Mahasiswa diminta untuk merancang 
sebuah pelajaran pembelajaran tematik dengan 
berbagai tema dan materi/bahan.  Mahaiswa akan 
menggunakan RPP kosong pada Fotokopi 6.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam 
merancang pelajaran pembelajaran tematik.  
Mahaiswa mungkin dapat menyelesaikan tugas 
selama periode kelas.  Atau, mereka dapat diminta 
untuk menyelesaikan tugas sebagai pekerjaan 
rumah.

REFLEKSI (10 MENIT)

Refleksi individu tertulis, diikuti berbagi dengan 
seluruh kelas

Salah satu cara untuk menilai apa yang telah 
mahasiswa pahami, dan pada saat bersamaan 
merivew poin-poin utama dalam perkuliahan, 
ialah meminta mahasiswa untuk secara individu 
mencatat lima hal yang telah mereka pelajari 
mengenai pendekatan pembelajaran tematik.  
Kemudian minta tiap mahasiswa calon guru 
membagikan satu dari lima hal tersebut.  
Mahasiswa diminta untuk tidak mengulangi hal 
yang telah disebutkan oleh mahasiswa lainnya.

Anda mungkin perlu mengakhiri refleksi dengan 
suatu ringkasan dan mengklarifikasi setiap 
miskonsepsi yang masih ada.

PEKERJAAN RUMAH (PR)

Mahasiswa mungkin perlu untuk melanjutkan 
bekerja dalam kelompok mereka untuk 
menyelesaikan tugas rencana pembelajaran sebagai 
pekerjaan rumah.

Jika mahasiswa menyelesaikan tugas di kelas, Anda 
mungkin perlu memberikan pada setiap kelompok 
satu tingkat kelas yang berbeda dan meminta 
mereka menyelesaikan pelajaran tematik lainnya 
sebagai pekerjaan rumah.
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FOTOKOPI-FOTOKOPI

FOTOKOPI 1: Hakikat Pembelajaran Tematik

Definisi pembelajaran tematik:  Suatu model terintegrasi yang menggunakan tema untuk 
menghubungkan beberapa mata pelajaran. Pelajaran-pelajaran tematik dapat memberikan 
pembelajaran yang bermakna dan membantu siswa memahami konsep-konsep.
Tujuan pembelajaran tematik:

•	 Memudahkan fokus perhatian dengan membahas satu tema atau topik tertentu
•	 Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan kompetensi subjek dalam tema yang sama
•	 Mengembangkan pemahaman yang mendalam dan menarik dari subjek
•	 Mengembangkan kompetensi bahasa yang lebih baik dengan menghubungkan beberapa subjek/

mata pelajaran dengan pengalaman pribadi siswa
•	 Memiliki gairah dan keterlibatan yang lebih baik dalam belajar. Para siswa akan berkomunikasi 

dalam situasi nyata; bercerita, bertanya, menulis dan/atau belajar lebih dari satu subjek pada waktu 
yang sama

•	 Memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membuat makna dari pelajaran, fokus pada tema yang 
jelas

•	 Menghemat waktu guru karena mereka telah integrasikan mata-mata pelajaran, sehingga guru 
mempersiapkan dan mengajarkan tema dalam 2 - 3 pelajaran atau lebih dengan penguatan topik 
dan kegiatan terkait.

•	 Mengembangkan karakter siswa; berdasarkan pelajaran, beberapa nilai moral diajarkan
Manfaat pembelajaran tematik:

•	 Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator-indikator dari mata pelajaran 
yang diidentifikasi, lebih hemat waktu karena tumpang tindih materi dapat dihilangkan.

•	 Siswa dapat melihat hubungan yang bermakna pada seluruh mata pelajaran yang berbeda karena 
bahan/materi yang mereka pelajari bertindak sebagai alat, bukan tujuan.

•	 Pembelajaran terpadu membantu siswa sepenuhnya memahami proses dan materi.
•	 Mengajarkan mata-mata pelajaran secara terpadu dapat meningkatkan pemahaman siswa.
Pentingnya pembelajaran tematik: 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada belajar aktif siswa.  Para siswa dapat memiliki 
pengalaman langsung dan belajar untuk menemukan informasi yang mereka sedang diajarkan.  
Dengan demikian, siswa akan memahami konsep yang mereka pelajari; dan menghubungkan 
mereka dengan konsep-konsep lain yang telah mereka pelajari.  Teori belajar ini didukung oleh teori 
Gestalt, termasuk Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran harus bermakna dan berorientasi 
perkembangan anak.

Pembelajaran tematik menekankan konsep belajar sambal melakukan.  Oleh karena itu, guru harus 
merencanakan pembelajaran sebermakna mungkin.  Menghubungkan konsep-konsep yang berbeda 
membuat proses belajar dan mengajar lebih bermakna.  Hubungan tersebut dapat dapat membentuk 
skema, sehingga siswa akan memiliki seluruh pengetahuan tentang tema.  Penerapan pembelajaran 
tematik dapat membantu siswa berdasarkan pada tahap pengembangan siswa.  Para siswa melihat 
segala sesuatunya secara holistik.

Kesimpulannya, pembelajaran tematik menekankan partisipasi siswa dalam pembelajaran aktif 
sehingga siswa memiliki pengalaman langsung dan pelatihan yang dibutuhkan untuk memperoleh 
pengetahuan.  Pembelajaran tematik juga menekankan belajar dengan cara melakukan pelajaran.
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LANDASAN PEMBELAJARAN TEMATIK

Landasan Pembelajaran Tematik

1. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik dipengaruhi oleh tiga folosofi: (a) progresivisme, (b) 
konstruktivisme, and (c) humanisme.
o Progresivisme melihat proses belajar mengajar sebagai suatu proses kreatif dengan melakukan 

kegiatan-kegiatan menarik.
o Konstruktivisme melihat pengalaman langsung sebagai kunci dari pembelajaran. Teori ini 

berpendapat bahwa manusia menghasilkan pengetahuan dan makna dari interaksi antara 
pengalaman dan ide-ide mereka. Guru tidak bisa hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa 
mereka karena siswa perlu menginterpretasi pengetahuan sendiri. Pengetahuan bukanlah sebuah 
produk; pengetahuan berkembang terus menerus. Partisipasi aktif siswa dan rasa ingin tahu 
mereka mengambil peran yang sangat penting dalam perkembangan kognitif.

o Humanisme melihat keunikan, potensi, dan motivasi siswa.

2. Landasan Psikologis. Pembelajaran tematik berkaitan dengan perkembangan psikologis siswa. 
Pengetahuan tentang perkembangan psikologis diperlukan sewaktu memilih materi yang tepat 
untuk digunakan dalam tema.  Materi-materi harus sesuai dengan tahap-tahap perkembangan siswa.  
Belajar tentang psikologi juga memberikan kontribusi pada bagaimana materi seharusnya diajarkan 
dan bagaimana strategi digunakan untuk mendukung pembelajaran siswa.

3. Landasan Hukum. Pembelajaran tematik didukung oleh banyak kebijakan dan aturan. UU NO. 
23/2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: semua anak berhak untuk mendapatkan 
pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi mereka dan kecerdasan berdasarkan 
minat dan bakat (pasal 9) mereka. UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia 
menyatakan bahwa semua peserta didik pada semua sistem pendidikan layak untuk mendapatkan 
pendidikan berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan (Bab V pasal 1-b).
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FOTOKOPI 2: Karakteristik Pembelajaran Tematik

Berikut ini adalah karakteristik dari pembelajaran tematik:  
1. Pembelajaaran yang menyenangkan yang dapat menggunakan permainan. 
2. Berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Pendekatan pembelajaran modern ini menempatkan siswa sebagai yang mengarahkan pembelajaran 
mata pelajaran.  Para guru adalah fasilitator yang memberikan dukungan saat siswa melakukan 
kegiatan-kegiatan pembelajaran.

3. Pengalaman langsung.  Pembelajaran tematik memberikan pengalaman belajar langsung pada siswa. 
Dengan demikian, siswa memiliki fakta yang lebih konkret untuk digunakan guna memahami fakta-
fakta yang abstrak.

4. Batasan yang tak jelas antara subjek/mata-mata pelajaran yang berbeda. Batasan-batasan antara mata 
pelajaran akademik terhapus.  Fokus dari proses belajar adalah membahas tema yang lebih dekat 
dengan kehidupan nyata siswa.

5. Konsep-konsep dari mata-mata pelajaran yang berbeda. Dalam satu pelajaran, pembelajaran tematik 
menampilkan konsep-konsep dari mata pelajaran yang berbeda.  Karena itu, siswa dapat memahami 
konsep-konsep tersebut.  Ini dapat membantu siswa memecahkan masalah yang mereka miliki dalam 
kehidupan nyata.

6. Fleksibel. Pembelajaran tematik itu fleksibel; guru dapat menghubungkan materi, bukan saja mata-
mata pelajaran yang berbeda, tetapi juga untuk kehidupan nyata dan lingkungan sekitar siswa.

7. Asesmen/penilaian berdasarkan ketertarikan dan kebutuhan siswa.  Siswa diberi kesempatan untuk 
mengoptimalkan potensi mereka, berdasarkan ketertarikan dan kebutuhan mereka.

8. Pembelajaran yang menyenangkan.  Proses belajar mengajar harus menyenangkan dan menggunakan 
permainan-permainan.

PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN TEMATIK

Berikut ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran tematik:  
1. Siswa menemukan informati dan bukan sebaliknya diberitahukan.
2. Batasan-batasan antara mata-mata pelajaran terhilangkan.  Fokus dan perhatian pelajaran ialah 

mendiskusikan kompetensi-kompetensi menggunakan tema yang dekat dengan kehidupan para 
siswa.

3. Tema digunakan untuk menyatukan kompetensi-kompetensi dasar berkaitan dengan berbagai 
domain kognitif, psikomotor, dan afektif.

4. Sumber-sumber pembelajaran tidak terbatas pada buku-buku.
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FOTOKOPI 3: Karateristik dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran Tematik – Lembar Observasi dan 
Analisis Video

OBSERVASI BERBASIS VIDEO & ANALISIS PEMBELAJARAN TEMATIK
KARAKTERISTIK DAN PRINSIP-PRINSIP

Tujuan:  Dengan menonton video, siswa mampu untuk mengidentifikasi karakteristik dan prinsip-
prinsip pembelajaran tematik.

Langkah-Langkah: 
1. Baca form observasi.  Siapkan secarik kertas untuk mencatat.  
2. Nonton video tersebut dan berikan perhatian lebih pada proses pengajaran dan pembelajaran yang 

digunakan oleh guru.
3. Catat aspek-aspek tematik.
4. Berdasarkan hasil-hasil observasi/pengamatan Anda, isi form observasi dengan cara menuliskan 

poin-poin umum.
5. Pada kolom catatan, tulis informasi detail terkait karakteristik dan prinsip-prinsip pembelajaran 

tematik.
6. Dalam kelompok kecil, diskusikan hasil observasi/pengamatan Anda.
7. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda.
8. Sewaktu karakteristik dan prinsip-prinsip dipresentasikan, cocokkan jawaban Anda dengan informasi 

pada slide. 

INSTRUMEN KARAKTERISTIK DAN PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN TEMATIK
(MENONTON VIDEO)

1. Nama      :  ................................................. 
2. Topik :  .................................................

Aspek-Aspek Pembelajaran Tematik Catatan

1 Karakteristik Pembelajaran Tematik

a.
b.
c.
d.
e.

f.

2 Prinsip-Prinsip Pembelajaran Tematik

a.
b.
c.
d.
e.
f.
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FOTOKOPI 4: Model-Model Pembelajaran Tematik

Forgaty (1991, 61) menyatakan bahwa ada terdapat 10 model pembelajaran tematik, yaitu  terfragmentasi, 
terhubung, bersarang, berurutan, bersama, jaring, terjalin, terpadu, termasuk di dalam/tenggelam, dan 
jaringan. 

Pada 1997, tim pengembangan kurikulum Program Guru Sekolah Dasar memilih tida model:  Model 
Jaring Laba-Laba, Model Terhubung, dan Model Terpadu/Terintegrasi.

Model 1: Model Jaring Laba-Laba 

Model Jaring Laba-Laba memulail pengembangan dengan memilih tema.  Kemudian, jika diperlukan, 
guru dapat mengembangkan tema menjadi sub-sub-tema sementara memberikan perhatian pada 
interkoneksi antara mata-mata pelajaran/subjek.  Setelah itu, kegiatan pembelajaran untuk pelajaran 
tersebut dikembangkan.

Gambar 1. Model Jaring Laba-Laba

Jika ada kompetensi dasar yang tidak terakomodasi dalam perencanaan tematik, guru dapat melakukan 
dua jenis berikut, yaitu satu tema dengan hanya satu subjek, dan satu tema yang berfokus pada materi-
materi tertentu dalam satu subjek/mata pelajaran. Teknik ini digunakan hanya ketika kompetensi dasar 
tidak termasuk dalam tema apapun dan membutuhkan waktu tertentu untuk mengajarkannya.  Satu 
contoh, menggunakan matematika ditampilkan di bawah.

 

Gambar 2. Sebuah tema hanya dengan Matematika 

IPS 

IPA Musik 

B Ind 

Mat 

Tema 
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Gambar 3. Tema matematika berfokus pada matematika 

Langkah-langkah dalam menggunakan Model Jaring Laba-Laba:
1. Tentukan tema (suatu hasil diskusi antara guru atau mahasiswa calon guru, kebijakan sekolah, atau 

peraturan lainnya).  Tulis tema tersebut pada lingkaran tengah dari jaring.

2. Tentukan tujuan/kompetensi dasar mata pelajaran yang diidentifikasi dengan menggunakan tema 
yang dipilih.  Misalnya, jika temanya adalah tentang cuaca, guru harus berpikir tentang cara-cara 
untuk membantu siswa memahami konsep-konsep cuaca.  Kompetensi dasar dari setiap mata 
pelajaran ditulis pada jaring.

3. Pilih kegiatan sumbang saran (brainstorming) yang tepat untuk memperkenalkan seluruh tema.  
Brainstorming harus memberikan pengetahuan dasar dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa, 
sehingga mereka dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran saat 
ini.  Guru dapat membaca sebuah buku mengenai cuaca atau menunjukkan sebuah video tentang 
cuaca untuk membantu mem-brainstorm topik pelajaran.

4. Desain suatu kegiatan belajar mengajar yang berhubungan dengan tema dan kompetensi-kompetensi 
(kognitif, psikomotor, afektif) yang akan dicapai.  Misalnya, meminta siswa untuk mengamati cuaca 
selama satu minggu.  Mereka harus mengambil foto dari kondisi cuaca yang berbeda (misalnya 
berawan, hujan, atau cerah).  Setelah satu minggu, siswa menghitung perubahan cuaca dan membuat 
kesimpulan berdasarkan data tersebut.

5. Hubungkan semua kegiatan sehingga siswa dapat melihat berbagai aspek yang berbeda untuk 
meningkatkan pemahaman.

6. Selesaikan kegiatan tambahan, seperti mengundang ahli cuaca, atau memajang hasil karya siswa di 
papan tulis dan mendiskusikannya.
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Model 2: Model Terhubung

Adalah suatu alternatif jika guru memiliki masalah dalam menerapkan model jaring untuk tema yang 
dipilih.  Model ini menghubungkan (1) beberapa konsep, keterampilan, kompetensi afektif, atau (2) 
bahkan kombinasi dari keterampilan dan afektif, atau (3) keterampilan dan konsep-konsep dalam 
mata-mata pelajaran tertentu.  Sebagai contoh, ketika mengajarkan pecahan, guru juga menunjukkan 
bagaimana bersikap adil untuk menunjukkan arti pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, dan masing-
masing bagian terdiri dari bagian-bagian yang sama.  Guru juga mengajarkan keterampilan untuk 
menghitung pecahan. Pecahan bisa dalam bentuk desimal, prosentase, atau transaksi menggunakan soal 
cerita.   Ketika guru menjelaskan pecahan, ia dapat menghubungkan  tersebut konsep dengan geometri.  
Guru dapat menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, satu topik ke topik lainnya, satu 
keterampilan ke keterampilan lainnya, atau satu tugas ke tugas lain pada hari-hari yang lain, dan bahkan 
ide-ide yang akan dipelajari di semester berikutnya dalam satu pelajaran.  Guru juga dapat memberikan 
keseimbangan pada kompetensi-kompetensi kognitif, psikomotor, dan afektif.  Berikut ini adalah gambar 
dari suatu model terhubung yang menunjukkan hubungan konsep-konsep hanya dalam satu subjek 
(Matematika).

Gambar 2. Model Terhubung

Langkah-langkah dalam menggunakan model terhubung:
1. Tentukan satu tema atau topik yang akan didiskusikan dalam satu subjek/mata pelajaran, contohnya, 

angka-angka dalam pelajaran matematika.
2. Tentukan kompetensi-kompetensi kognitif, psikomotor, dan/atau afektif yang mana yang akan 

dihubungkan.  Pilih kompetensi-kompetensi yang dapat dihubungkan dalam pelajaran.

Model 3: Model Terpadu/Terintegrasi 

Model Terpadu menghubungkan mata-mata pelajaran yang teridentifikasi.  Model ini memandang 
kurikulum sebagai sebuah kaleidoskop yang memiliki konsep, desain, dan pola yang tumpang tindih.  
Topik-topik yang terintegrasi menggabungkan konsep mata-mata pelajaran yang berbeda, (yaitu 
matematika, sains, bahasa dan seni, dan ilmu sosial).

Model ini digunakan untuk menggabungkan disiplin-disiplin, mengidentifikasi materi-materi sebagai 
prioritas, dan daftar berbagai kompetensi (kognitif, psikomotor, dan afektif) yang dimiliki mata-mata 
pelajaran ini.  Untuk membuat sebuah tema, guru memilih konsep-konsep dari mata-mata pelajaran 
yang berbeda dan mengintegrasikannya ke dalam satu tema. Berikut ini adalah gambar dari sebuah 
model terpadu.

B IndIPS

MATIPA
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Gambar 3. Model Terpadu

Dalam pelajaran-pelajaran SD, penerapan model ini harus mencakup semua kemampuan bahasa yang 
perlu dikembangkan (yaitu. membaca, menulis, mendengar/menyimak, dan berbicara).

Langkah-langkah dalam menggunakan model terpadu ialah:
1. Baca dan pahami kompetens-kompetensi utama dan dasar dari semua mata pelajaran yang 

dimasukkan.
2. Baca standar isi ilmu sosial dan sains, dan analisis arti dari kompetensi-kompetensi utama dan 

kompetensi-kompetensi dasar lainnya dari masing-masing subjek/mata pelajaran.
3. Pilih kompetensi-kompetensi mana yang dapat diintegrasikan ke dalam tema tertentu. Kelompokkan 

kompetensi-kompetensi dasar berdasarkan tema tersebut.
4. Tulis tema yang dipilih dan letakkan kompetensi-kompetensi dasar tersebut dalam lingkaran-

lingkaran di sekitar tema.
5. Lakukan hal yang sama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika.
6. Letakkan kompetensi-kompetensi dasar yang belum dibahas di bagian bawah.
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FOTOKOPI 5: Buku Guru dan Buku Siswa 
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Buku Siswa
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FOTOKOPI 6: Format Rencana Pembelajaran & Contoh Rencana Pembelajaran Tematik

Komponen-komponen RPP secara operasional diwujudkan dalam bentuk format berikut ini.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)

Sekolah :
Mata pelajaran :
Kelas/Semester :
Materi Pembelajaran :
Alokasi Waktu :

A. Kompetensi Inti (KI)
B. Kompetensi Dasar

1. KD pada KI-1
2. KD pada KI-2
3. KD pada KI-3
4. KD pada KI-3

C. Indikator Pencapaian Kompetensi*)
1. Indikator KD pada KI-1
2. Indikator KD pada KI-2
3. Indikator KD pada KI-3
4. Indikator KD pada KI-4

D. Deskripsi Materi Pembelajaran (dapat berupa rincian, uraian, atau penjelasan materi 
pembelajaran)

E. Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Pertama: (...JP)

a. Kegiatan Pendahuluan
b. Kegiatan Inti**)

•	 Mengamati
•	 Menanya
•	 Mengumpulkan informasi
•	 Menalar
•	 Mengomunikasikan

c. Kegiatan Penutup
2. Pertemuan Kedua: (...JP)

a. Kegiatan Pendahuluan
b. Kegiatan Inti**)

•	 Mengamati
•	 Menanya
•	 Mengumpulkan informasi
•	 Menalar
•	 Mengomunikasikan

c. Kegiatan Penutup
3. Pertemuan seterusnya.

F. Penilaian 
1. Teknik penilaian
2. Instrumen penilaian dan pedoman penskoran

a. Pertemuan Pertama
b. Pertemuan Kedua
c. Pertemuan seterusnya

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar
1. Media/alat
2. Bahan
3. Sumber Belajar

*)  Pada setiap KD dikembangkan 
indikator atau penanda. 
Indikator untuk KD yang 
diturunkan dari KI-1 dan KI-2 
dirumuskan dalam bentuk 
perilaku umum yang bermuatan 
nilai dan sikap yang gejalanya 
dapat diamati. Indikator untuk 
KD yang diturunkan dari KI-3 
dan KI-4 dirumuskan dalam 
bentuk perilaku spesifik yang 
dapat diamati dan terukur.

**)  Pada kegiatan inti, kelima 
pengalaman belajar tidak harus 
muncul seluruhnya dalam 
satu pertemuan tetapi dapat 
dilanjutkan pada pertemuan 
berikutnya, tergantung cakupan 
muatan pembelajaran.
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Contoh
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan       : SD …………………………… 

Kelas/Semester  :  I / 1(satu)

Tema/Sub tema  : Kegiatanku / Kegiatan di pagi hari

Alokasi waktu  : 5 x 35 menit

A. Kompetensi Inti 
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, dan logis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku 
anak beriman dan berakhlak mulia

B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Bahasa Indonesia
Kompetensi Dasar:
2.3  Memiliki perilaku santun dan jujur dalam kegiatan dan bermain di lingkungan melalui pemanfaatan 

Bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah 
4.1  Mengamati dan menirukan teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dan 

sifat benda, serta peristiwa siang dan malam secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 
yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian.

4.4  Menyampaikan teks cerita diri atau personal tentang keluarga secara mandiri dalam Bahasa 
Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosa kata bahasa daerah untuk membantu 
penyajian

Indikator:
4.0.1 Bermain peran tentang kegiatan yang dilakukan di pagi hari
1.1.1 Menceritakan perjalanan dari rumah ke sekolah

PPKn

Kompetensi Dasar:
1.2   Menerima kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di 

lingkungan rumah dan sekolah. 
2.2.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila.
3.2 Mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan 

sekolah
1.2 Melaksanakan tata tertib di rumah dan sekolah

Indikator:
1.1.1 Mengidentifikasi kebiasaan/kegiatan yang dilakukan di pagi hari.
1.1.2 Menyebutkan aturan atau kebiasaan menjelang berangkat sekolah.
4.2.1  Mempraktikkan kebiasaan yang baik sebelum berangkat sekolah.

PJOK*)
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Kompetensi Dasar:
1.2 Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah Tuhan 

yang tidak ternilai
2.1 Menunjukkan kemauan bekerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik 
3.1 Mengetahui konsep gerak dasar lokomotor sesuai dengan dimensi anggota tubuh yang digunakan, 

arah, ruang gerak hubungan dan usaha dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau 
tradisional. 

4.1 Mempraktikkan pola dasar gerak lokomotor yang didasari konsep gerak (seperti konsep: tubuh, 
ruang, hubungan dan usaha) dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional.

Indikator:
1.1.1 Menjelaskan konsep arah
1.1.2 Membedakan arah kanan dan kiri
1.2.1 Mempraktikkan jalan lurus, belok kanan, belok kiri

*) Aktivitas pembelajaran ini bisa dilakukan oleh guru kelas, karena penanaman konsep arah tidak 
memerlukan aktivitas fisik yang berat (memerlukan keahlian khusus).

C. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan menyanyi lagu “Pergi Belajar”, siswa dapat menyebutkan kegiatan di pagi hari 

dengan jujur.
2. Melalui bermain peran, siswa dapat mempraktikkan kegiatan menjelang berangkat sekolah 

dengan percaya diri.
3. Melalui demonstrasi, siswa dapat menjelaskan konsep arah (berjalan lurus, belok kanan, belok 

kiri) dengan benar.
4. Dengan mengamati gambar denah, siswa dapat menceritakan perjalanan dari rumah ke sekolah 

dengan kalimat yang santun.

D. Materi Pembelajaran
•	 Kegiatan di pagi hari
•	 Gerak dasar lokomotor
•	 Konsep arah
•	 Membaca denah

E. Metode Pembelajaran
•	 Pendekatan: saintifik
•	 Metode: Bermain peran, diskusi dan demonstrasi

F. Media, Alat dan Sumber Belajar
1. Media; Lagu “Pergi Belajar”,  gambar-gambar kegiatan di pagi hari,  denah perjalanan dari rumah 

ke sekolah
2. Alat/Bahan; -
3. Sumber Belajar; Buku guru dan siswa, lingkungan rumah dan sekolah
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G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

KEGIATAN DEKSKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU

Pendahuluan 1. Siswa memulai kegiatan dengan berdoa
2. Guru menjelaskan tema/sub tema yang akan dipelajari 
3. Bersama-sama siswa menyanyi lagu “Pergi Belajar”

10 menit

Kegiatan Inti 1. Siswa mencermati isi syair lagu “Pergi belajar” (mengamati)
2. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang isi lagu 

(menanya)
3. Siswa menyebutkan kegiatan yang dilakukan di pagi hari 

(mengumpulkan informasi)
4. Siswa berkelompok sesuai arahan guru bertukar cerita 

tentang aktivitas sebelum berangkat sekolah (mengumpulkan 
informasi, mengasosiasi)

5. Dalam kelompok, siswa membagi tugas/peran sebagai ayah, 
ibu dan anak. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya lalu 
berlatih bermain peran kegiatan menjelang berangkat sekolah.
(mencoba, manalar, mengkomunikasikan)

6. Masing-masing kelompok diminta tampil di depan kelas 
(mencoba, mengomunikasikan) 

7. Siswa lain mengamati dan memberikan apresiasi terhadap 
penampilan temannya (mengamati)

8. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang tampil 
terbaik.

9. Siswa menyimak penjelasan guru tentang konsep berjalan 
lurus, belok kanan dan belok kiri (mengumpulkan informasi)

10. Siswa mempraktikkan konsep arah dan gerak dasar lokomotor 
dengan berjalan di halaman sekolah. Sesekali siswa berhenti 
dan menyebutkan benda di sebelah kanan dan kirinya 
(mengamati, mengumpulkan informasi/eksperimen, 
mengasosiasi, mengomunikasikan)

11. Guru memberikan pesan kepada siswa untuk berperilaku tertib 
selama beraktivitas.

12. Siswa kembali ke kelas dan mengamati gambar denah di buku 
(mengamati)

13. Guru mengulangi pemahaman konsep kiri dan kanan.
14. Dengan mengamati gambar denah, siswa menceritakan 

tentang perjalanan Beni dari rumah ke sekolah (mengamati, 
mengomunikasikan)

15. Kemudian siswa menceritakan tentang perjalanannya dari 
rumah ke sekolah (mengomunikasikan)

150 menit

Kegiatan Penutup 1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan kegiatan belajar 
hari itu.

2. Guru mengingatkan siswa untuk terus melakukan kebiasaan-
kebiasaan baik sebelum pergi ke sekolah. Guru memberi pujian 
pada anak yang sudah melakukannya dan memotivasi siswa 
yang belum melakukannya.

3. Doa akhir pelajaran 

15 menit
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H. Penilaian  
1. Teknik Penilaian 

a. Unjuk Kerja Kegiatan bermain peran dan Bercerita
b. Penilaian sikap, meliputi; Percaya diri, disiplin, ketelitian

2. Bentuk Instrumen Penilaian:

Rubrik Bermain Peran

No Kriteria Baik Sekali 
4

Baik 
3

Cukup 
2

Perlu Bimbingan 
1

1. Ekspresi Mimik wajah dan 
gerak tubuh sesuai 
dengan dialog 
secara konsisten

Mimik wajah dan 
gerak tubuh sesuai 
dengan dialog 
namun tidak 
konsisten

Mimik wajah dan 
gerakan tubuh 
tidak sesuai dengan 
dialog

Monoton, tanpa 
ekspresi

2. Volume 
suara

Terdengar jelas 
hingga seluruh 
ruang kelas

Terdengar jelas 
hingga setengah 
ruang kelas

Hanya terdengar 
di bagian depan 
ruang kelas 

Sangat pelan atau 
tidak terdengar

Rubrik menceritakan dan mempraktikkan perjalanan siswa dari rumah ke sekolah

No Kriteria Baik Sekali
4

Baik
3

Cukup
2

Perlu Bimbingan
1

1. Ketepatan bercerita 
perjalanan 
dari rumah ke 
sekolah dengan 
menggunakan kata 
petunjuk belok 
kanan, belok kiri 
dan melewati

Rangkaian cerita 
menggunakan 
kata penunjuk 
yang tepat

Terdapat 1 
kesalahan dalam 
menggunakan 
kata penunjuk

Terdapat 2 
kesalahan dalam 
menggunakan 
kata penunjuk

Belum mampu 
bercerita dengan 
menggunakan 
kata penunjuk

2. Kelancaran dalam 
bercerita

Seluruh 
rangkaian cerita 
disampaikan 
dengan lancar

Setengah 
atau lebih 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar

Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar

Belum mampu 
bercerita

3. Kemampuan 
mempraktikkan 
instruksi belok 
kanan dan belok 
kiri

Mampu 
mempraktikkan 
instruksi belok 
kanan dan kiri

Hanya mampu 
mempraktikkan 
salah satu 
instruksi

Hanya mampu 
menirukan 
gerakan belok 
kanan dan 
belok kiri yang 
dicontohkan guru

Belum mampu 
mempraktikkan 
instruksi belok 
kanan dan kiri

Catatan : Centang (V) pada bagian yang memenuhi kriteria.

Penskoran        NA =  total skor       x     100 

                                    Skor maks
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Lembar Penilaian Sikap (Satu Tema)

Minggu ke-……. Bulan …………2013             Subtema ………….   

No
Nama Peserta 

Didik

Perkembangan Prilaku

Santun Tertib Kerjasama

SB B C K SB B C K SB B C K

1

2

3

Catatan:

SB = sangat Baik; B= Baik; C= Cukup; K= Kurang

Catatan :

•	 Refleksi 

* Hal-hal yang perlu menjadi perhatian 

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

* Siswa yang perlu mendapat perhatian khusus

.......................................................................................................................................................................... 
* Hal-hal yang menjadi catatan keberhasilan

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

* Hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan

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

•	 Remedial

Memberikan remedial bagi siswa yang belum mencapai kompetensi yang ditetapkan.

•	 Pengayaan

Memberikan kegiatan kegiatan pengayaan bagi siswa yang melebihi target pencapaian kompetensi.

        ................, ..............2013

Kepala Sekolah      Guru Kelas I

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

 NIP.       NIP.
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RINGKASAN PENELITIAN

APA ITU SEBUAH MODEL?  APA SAJA 
BEBERAPA MODEL PENGAJARAN DAN 
PEMBELAJARAN?

Murdick dan Ross (1982) menyatakan bahwa 
sebuah model merupakan cerminan atau 
gambaran dari suatu fakta atau sesuatu yang 
direncanakan.  Sebuah model digunakan untuk 
melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) untuk 
memutuskan atau menggambarkan sesuatu, 
seperti dalam proses belajar mengajar, (2) untuk 
membantu menganalisa proses pengajaran dan 
pembelajaran, dan (3) untuk memvisualisasikan 
suatu kondisi untuk memprediksi output belajar.  
Kami menggunakan istilah “model” untuk merujuk 
pada pendekatan pengajaran, termasuk tujuan, 
langkah-langkah, lingkungan, dan pengelolaan 
kelas (Arends, 1997, hal. 7).

Ada banyak model pengajaran dan pembelajaran 
yang dapat diterapkan pada kurikulum.  
Pendekatan-pendekatan yang disukai disediakan 
melalui suatu kurikulum yang terintegrasi. Telah 
ada penelitian empiris yang mendukung efek 
positif dari kurikulum yang terintegrasi.  Guthrie, 
Schafer, Secker, dan Alban (2000) membandingkan 
model pembelajaran dari 33 sekolah menengah 
(kelas 6-8) untuk efek pada prestasi membaca 
siswa.  Terdapat suatu hubungan positif antara 
kurikulum terpadu dan prestasi membaca siswa.

Sekolah yang memiliki sedikit penggunaan 
membaca, menulis, dan pengajaran konten 
terpadu juga memiliki kemajuan membaca yang 
sedikit pada siswanya.

Fogarty (1991) menjelaskan 10 model kurikulum 
terpadu/terintegrasi.  Tiga model pertama 
(terfragmentasi, terhubung, dan bersarang) 
digunakan dalam situasi-situasi di mana 
kurikulum tersebut disampaikan dalam 
disiplin-disiplin tunggal, dan model-model ini 
tidak mendukung banyak kesempatan untuk 
mempelajari seluruh disiplin ilmu.  Untuk 
membuat hubungan di seluruh bidang studi, suatu 
model yang berbeda diperlukan.  Model-model 
berikut memberikan peningkatan hubungan antara 
bidang-bidang studi: urutan, bersama, jaringan, 

terjalin, dan terpadu.  Misalnya, dengan Model 
Terpadu, Fogarty dijelaskan suatu pendekatan 
lintas disiplin menggunakan hubungan antara 
bahasa, seni, matematika, sains, dan ilmu sosial. 
Model Terbenam (Immersed Model) dan Model 
Jaringan (Networked Model) memiliki suatu fokus 
yang lebih besar pada apa yang terjadi untuk 
peserta didik selama proses belajar dan berfungsi 
untuk mengintegrasikan kurikulum dalam peserta 
didik dan seluruh kelompok peserta didik.  Dari 
sekian banyak model yang dijelaskan oleh Fogerty, 
tiga model yang dipilih pada tahun 1997 oleh tim 
pengembangan kurikulum Program Guru Sekolah 
Dasar ialah: Model Jaring, Model Terhubung, dan 
Model Terpadu.

APA MANFAAT DARI PEMBELAJARAN 
TEMATIK? 

Pembelajaran tematik adalah salah satu cara 
untuk mengorganisir suatu kurikulum terpadu.  
Pembelajaran tematik memiliki banyak manfaat 
bagi siswa.  Pembelajaran berbasis tema membantu 
peserta didik membuat hubungan antara ide-
ide, suatu langkah penting dalam perkembangan 
kognitif pembelajar. Semakin banyak koneksi/
hubungan yang dibuat antara ide-ide, semakin 
besar jumlah pembelajaran (Liu & Wang, 
2010).  Akibatnya, siswa yang belajar dalam satu 
kurikulum terpadu menunjukkan performa yang 
lebih baik daripada siswa yang tidak belajar dalam 
kurikulum seperti itu (Liu & Wang).

Manfaat-manfaat berikut dari pembelajaran 
tematik diuraikan oleh Loepp (1999):
•	 Sebagai suatu pendekatan untuk 

mengintegrasikan kurikulum, unit-unit 
tematik dapat digunakan oleh instruktur untuk 
menggabungkan aspek-aspek dari lebih dari 
satu konten area atau disiplin menjadi satu unit 
atau tema.  Dengan cara ini, unit-unit tematik 
dapat bersifat interdisipliner.

•	 Salah satu teori belajar yang terhubung 
pada penggunaan unit tematik adalah 
konstruktivisme, di mana tujuannya adalah 
untuk melibatkan siswa dalam membangun 
(mengkonstruksi) pengetahuan mereka sendiri.
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o Konstruktivisme adalah suatu proses 
pembelajaran aktif bagi pembelajar.  Dalam 
suatu proses pembelajaran yang lebih pasif, 
guru meminta siswa mengikuti prosedur-
prosedur, menghafal fakta-fakta, dan 
memverifikasi prinsip-prinsip.  Pandangan 
konstruktivis berbeda karena siswa bekerja 
sama untuk menemukan pengetahuan dan 
menerapkan pengetahuan mereka untuk 
memecahkan masalah-masalah dunia 
nyata.

•	 Sewaktu unit tematik menggabungkan 
informasi dari disiplin ilmu atau perspektif 
yang berbeda, hal itu memberikan kesempatan 
untuk mengembangkan keterampilan 
pemecahan masalah siswa.

•	 Ketika siswa melihat masalah yang perlu/
layak mendapatkan pemecahan, mereka lebih 
termotivasi dan lebih terlibat dalam proses 
pembelajaran.

•	 Jika banyak masalah di dunia nyata dari 
sananya adalah multidisiplin, maka siswa 
mendapatkan keuntungan dengan belajar 
melalui cara ini.

•	 Tujuan berbasis standar dipilih untuk 
membahas konsep-konsep kunci dalam tema.

Pembelajaran tematik bermanfaat bagi 
pemerolehan belajar siswa pada bidang konten 
yang berbeda dan tingkat kelas berbeda. Woodcock 
(2010) memberikan sebuah contoh dari satu 
interdisipliner, kurikulum terpadu berdasarkan 
subyek area sejarah tingkat perguruan tinggi.  
Konten dari berbagai disiplin ilmu digunakan 
untuk membuat hubungan antara pelajaran-
pelajaran.  Guru-guru dari bidang konten yang 
berbeda merencanakan pelajaran-pelajaran 
bersama-sama.  Dalam model ini, guru-guru 
menciptakan proyek-proyek yang selaras dengan 
konten sejarah dengan konten area lainnya seperti 

seni, bahasa Inggris, dan sains.  Pursitasari, 
Nuryanti, dan Rede (2015) mendokumentasikan 
peningkatan keterampilan berpikir kritis pada 
siswa-siswi SMP melalui pembelajaran sains 
terpadu berbasis tematik.  Pembelajaran tematik 
mendorong siswa untuk terlibat dalam berpikir 
kritis, mengeksplorasi kreativitas mereka, dan 
mengembangkan inovasi (Min, Rashid, & Nazri 
2014).  Selain itu, pembelajaran tematik juga 
dapat meningkatkan keterampilan-keterampilan 
psikomotorik, afektif, dan kognitif siswa (Dilek, 
2012).

BAGAIMANA PEMBELAJARAN TEMATIK 
DIGUNAKAN? 

Pembelajaran tematik biasanya terjadi dengan 
siswa seluruh kelas.  Guru semua mata pelajaran 
yang berbeda yang diajarkan dalam kelas tertentu 
tadi berkerja bersama-sama sebagai satu tim untuk
•	 Memilih sebuah tema
•	 Mendesin kurikulum sekitar tema yang dipilih
•	 Meng-outline dan merencanakan metode-

metode pengajaran
•	 Men-desain asesmen/penilaian belajar 

siswa berdasarkan tema yang telah dipilih 
sebelumnya

Contoh mendesin kurikulum terpadu/terintegrasi: 

Dalam suatu studi sebuah cekungan sungai (river 
basin): 
•	 Matematika mungkin melibatkan perhitungan 

aliran dan volume air
•	 Ilmu Sosial bisa melihat pada hakikat/sifat 

masyarakat sungai
•	 Sains mungkin mempelajari fenomena seperti 

cuaca dan banjir
•	 Sastra dapat mempelajari buku-buku dan 

novel-novel yang berfokus pada sungai, seperti 
karya-karya Mark Twain.
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•	 Langkah-langkah pembelajaran tematik diuraikan dalam tabel di bawah.
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Komponen-komponen pembelajaran tematik untuk 
dipertimbangkan oleh instruktur:

Tema

Tingkatan kelas

Fokus

Tujuan

Materi bahan ajar

Kegiatan-kegiatan

Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam diskusi

Sumber-sumber

Kegiatan keseluruhan untuk memampukan siswa untuk sampai 
pada suatu kesimpulan
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GLOSARIUM

Pembelajaran tematik Pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai 
mata pelajaran dalam satu tema.

Think (Berpikir) Mahasiswa calon guru berpikir secara individu untuk mengingat 
pengetahuan mereka.

Pair (Berpasangan) Mahasiswa calon guru bekerja dengan seorang teman (berpasangan) untuk 
berbagi ide-ide mereka

Share (Berbagi) Menyampaikan ide-ide dalam kelompok besar atau kelas

Progresivisme Fokus pada pembentukan kreativitas dan kegiatan; menciptakan suasana 
yang alami, dan memberi perhatian terhadap pengalaman seseorang.

Kontruktivisme Lebih memfokuskan perhatian pada bagaimana manusia menghasilkan 
pengetahuan dan makna dari interaksi antara pengalaman mereka dan 
ide-ide mereka.

Humanisme Fokus lebih pada keunikan/kekhasan, potensi, dan motivasi berbeda yang 
dimiliki siswa.

Holistik / Holistic Perkembangan seseorang dilihat sebagai satu keseluruhan (kesatuan yang 
utuh).

Student centered 
(Berpusat pada siswa)

Siswa adalah subyek pelajaran. Siswa mengarahkan pembelajaran mereka 
dan guru memfasilitasi, mendukung proses pembelajaran.

Buku Siswa Buku yang siswa dapat gunakan dalam proses belajar.
Buku Guru Buku yang digunakan guru dalam proses belajar.
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22/10/2016 

1 

UNIT  
PEMBELAJARAN TEMATIK 

Tujuan  

• Mengembangkan keterampilan literasi dalam 
pendekatan tematik 

• Mendeskripsikan tujuan dan manfaat 
pembelajaran tematik 

• Mendeskripsikan karakteristik dan prinsip-
prinsip pembelajaran tematik 

• Menggunakan model jaring untuk 
mengembangkan pelajaran tematik 

 
Bag. 1: Hakikat Pembelajaran Tematik 

(Think-Pair-Share) 
 • Berpikir (Think) (kegiatan Individu): Minta mahasiswa 

berpikir  kembali mengenai apa yang mereka ketahui 
tentang pembelajaran tematik berdasarkan hasil membaca 
mereka atau dari sumber manapun.  Minta mereka berpikir 
tentang definisi, tujuannya dan manfaat, dan landasan teoritis 
dan landasan hukum.  

• Berpasangan (Pair): Minta mahasiswa saling berpasangan 
dengan teman di sebelahnya dan berbagi informasi  yang 
mereka ketahui mengenai pembelajaran tematik. 

• Berbagi (Share):  Minta mahasiswa berbagi informasi 
tentang hakikat pembelajaran tematik dari hasil 
berpasangan kepada mahasiswa yang lain secara klasikal.   

Gunakan Foto Kopi 1 
Hakikat Pembelajaran Tematik 

Definisi 
 
Pembelajaran tematik adalah suatu model 
terpadu/terintegrasi yang menggunakan satu 
tema untuk menghubungkan pelajaran-pelajaran 
yang diidentifikasi.   

Tujuan Pembelajaran Tematik 
• Fokus pada membahas satu tema atau topik tertentu 
• Belajar pengetahuan dan mengembangkan kompetensi-kompetensi mata 

pelajaran/subjek dalam tema yang sama 
• Memiliki pemahaman mata pelajaran yang mendalam dan menarik 
• Mengembangkan kompetensi bahasa yang lebih baik dengan menghubungkan mata-

mata pelajaran dengan pengalaman pribadi siswa 
• Memiliki gairah yang lebih baik dan keterlibatan dalam belajar. Para siswa akan 

berkomunikasi dalam situasi nyata (misalnya, bercerita, bertanya, menulis dan/atau 
belajar lebih dari satu mata pelajaran pada waktu yang sama). 

• Memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membuat makna dari pelajaran, 
fokusnya adalah pada tema yang jelas 

• Menghemat waktu guru karena mereka telah mengterintegrasikan mata-mata 
pelajaran, sehingga guru mempersiapkan dan mengajarkan tema dalam 2 - 3 
pelajaran atau lebih. 

• Mengembangkan karakter siswa; berdasarkan pada pelajaran, beberapa nilai moral 
diajarkan 

Manfaat Pembelajaran Tematik 
1. Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan 

indikator mata-mata pelajaran yang diidentifikasi, akan 
terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi dapat 
dihilangkan. 

2. Siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna 
dari mata pelajaran yang berbeda karena materi-materi 
yang mereka pelajari berperan sebagai alat, bukan tujuan 
akhir. 

3. Pembelajaran yang terintegrasi membantu siswa 
memahami; secara utuh memproses materi-materi.  

4. Karena beberapa mata pelajaran di integrasikan, 
pemahaman siswa secara terus-menerus meningkat. 
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Pentingnya Pembelajaran Tematik 

• Menekankan keterlibatan siswa dalam proses 
belajar secara aktif sehingga siswa memperoleh 
pengalaman langsung dan belajar menemukan 
informasi  

• Menekankan dan mempraktekkan konsep-
konsep belajar 
 
 

Landasan Pembelajaran Tematik 

• Landasan filosofis 
    a. Progresivisme,  
    b. Konstruktivisme, dan  
    c. Humanisme. 
• Landasan psikologis 
• Landasan yuridis 

 

Bagian 2: Karakteristik 
Pembelajaran Tematik 

 Menonton Video 
• Nonton/amati sebuah video tentang pembelajaran 

tematik 
• Identifikasi karakteristik dan prinsip-prinsip 

pembelajaran tematik mengunakan foto kopi 3: 
Form/Lembar Observasi. 

• Setelah menonton video dan mengisi lembar observasi, 
siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dan 
berbagi hasil observasi mereka. 

• Akhirnya, siswa mencocokkan hasil temuan mereka 
dengan powerpoint. 
 
 

video 

Lembar Observasi 
Menganalisis Karakteristik dan Prinsip-Prinsip 
Pembelajaran Tematik dalam Tayangan Video 

 Tujuan Kegiatan:  Setelah menonton video, siswa mempu mengidentifikasi 
dan prinsip-prinsip pembelajaran tematik.  

Langkah-Langkah Kegiatan:  
• Baca lembar observasi baik-baik. Anda dapat membuat catatan pada 

secarik kertas terpisah. 
• Tonton video. 
• Buat catatan untuk kegiatan utama dari pelajaran, terutama karakteristik 

dan prinsip-prinsip unit tematik. 
• Isi formulir observasi dengan cara menulis poin-poin umum. 
• Pada kolom catatan, tulis catatan khusus atau informasi lebih rinci terkait 

dengan karakteristik dan prinsip-prinsip pembelajaran tematik. 
• Berdasarkan video, diskusikan dalam kelompok kecil hasil observasi. 
• Berbagi hasil diskusi. 
• Cocokkan hasil diskusi dengan informasi yang Anda miliki dengan slide 12 

dan 13. 

INSTRUMEN KARAKTERISTIK DAN PRINSIP‐PRINSIP PEMBELAJARAN TEMATIK  
Nama :   .................................................  
Topik   :  ................................................. 

 

NO  Aspek yang Diamati dari Pembelajaran Tematik   Catatan 
1  Karakteristik pembelajaran tematik 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

2  Prinsip‐prinsip pembelajaran tematik 
a. 
b. 
c 
d. 
e. 

Karakteristik Pembelajaran Tematik 

• Berpusat pada siswa 
• Memberikan pengalaman langsung 
• Hubungan antar mata-mata pelajaran  
• Mengintegrasikan konsep-konsep dari mata-mata 

pelajaran yang berbeda 
• Bersifat fleksibel 
• Hasil pembelajaran berdasarkan minat dan 

kebutuhan siswa.  
• Menggunakan prinsip belajar yang menyenangkan 
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Prinsip‐Prinsip Pembelajaran Tematik 
 • Siswa mengeksplorasi 

• Koneksi/hubungan antara subjek/mata-mata pelajaran 
• Sebuah tema digunakan untuk mengintegrasikan 

beberapa kompetensi 
• Sumber-sumber belajar tidak terbatas pada buku. 
• Siswa belajar secara individu dan dalam kelompok 
• Guru merencanaan dan mengajarkan pelajaran 
• Kompetensi-kompetensi dasar yang tidak dapat 

diintegrasikan diajarkan secara independen 
• Berikan pengalaman langsung kepada siswa 
Baca Fotokopi 2: Karakteristik dan Prinsip-Prinsip 
Pembelajaran Tematik 

3 Model Pembelajaran Tematik 

1. Model Jaring Laba-laba (Spider Webbed) 
2. Model Terhubung (Connected) 
3. Model Terpadu (Integrated).  

 
 

 
Bag. 3: Model-Model Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaran Kooperatif – Jigsaw 
 
• Siapkan tiga teks bacaan mengenai model pembelajaran 

tematik (jaring, terhubung, dan terpadu/terintegrasi) 
• Kelompokkan siswa menjadi tiga kelompok (Group 

Asal). 
• Tiap anggota kelompok bergabung dengan kelompok 

ahli. 
• Anggota kelompok kembali ke kelompok asal dan 

membagikan apa yang telah mereka pelajari di kelompok 
ahli. 
 

• Gunakan foto kopi  4:  Model Pembelajaran Tematik 
 

 
Model Jaring Laba-Laba 

(Spider Webbed) 
 

• Jaring laba-laba dimulai dengan menentukan 
tema.  Setelah tema ditentukan, sub-sub tema 
dapat dikembangkan dengan melihat hubungan 
antara mata-mata pelajaran yang berbeda. 

Gambar: Model Jaring Laba-Laba 

Matematika 

IPS 

Bahasa 
Indonesia 

Musik 
IPA 

Tema 

 
Langkah-langkah dalam menggunakan 

Model Jaring Laba-Laba: 
 • Tentukan tema (meletakkannya di tengah jaring). 

• Tentukan tujuan/kompetensi dasar dari beberapa mata 
pelajaran untuk tema yang ditentukan. 

• Pilih aktivitas brainstorming untuk memperkenalkan tema. 
• Desain pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan tema dan identifikasi kompetensi-kompetensi untuk 
dibahas (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) 

• Hubungkan semua kegiatan untuk meningkatkan 
pemahaman siswa yang lebih baik. 

• Sertakan aktivitas tambahan: Undang beberapa ahli yang berkaitan dengan 
tema atau pajang hasil karya siswa di papan tulis, dan diskusikan dengan siswa. 
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Model Terhubung (connected) 

• Mengembangkan suatu model terhubung 
dengan 
–menghubungkan konsep-konsep, 

keterampilan, sikap yang diidentifikasi, atau 
– suatu kombinasi dari keterampilan dan cara, 

atau 
– keterampilan dan konsep-konsep dari mata-

mata pelajaran tertentu. 

IPS  Bahasa 
Indonesia 

IPA  Matematika 

Gambar : Model Terhubung 

• Tentukan tema atau topik yang akan dibahas 
dalam suatu mata pelajaran, misalnya: angka-
angka dalam matematika 

• Tentukan pengetahuan, keterampilan, dan 
konsep yang mana yang akan dihubungkan. Pilih 
kompetensi-kompetensi terkait dalam 
pelajaran. 

Langkah-langkah dalam menggunakan 
Model Terhubung: 

Model Terpadu (Integrated) 
Model ini menggabungkan mata-mata pelajaran 

yang diidentifikasi, mengidentifikasi materi yang 
mana yang prioritas, dan menghubungkan 
keterampilan-keterampilan yang berbeda, dan 
kompetensi-kompetensi dari mata pelajaran 
yang berbeda. 

Untuk membuat sebuah tema, guru harus memilih 
konsep-konsep yang berbeda dari mata pelajaran 
yang berbeda, dan mengintegrasikannya ke dalam 
satu tema. 

Gambar: Model Terpadu/Terintegrasi 

Matematika 

Bahasa Indonesia PKn 

IPS 

Tema 

• Membaca dan memahami kompetensi-kompetensi utama 
dan dasar dari mata-mata pelajaran yang berbeda. 

• Memahami standar isi ilmu sosial dan sain/IPA dan 
memahami arti dari kompetensi utama dan kompetensi 
dasar untuk setiap mata pelajaran. 

• Cari kompetensi-kompetensi dasar ilmu sosial dan ilmu 
pengetahuan yang dapat diintegrasikan ke dalam tema 
tertentu yang relevan (dengan cara menjelajahi tema) 

• Tulis tema yang dipilih dan tulis kompetensi-kompetensi 
dasar ilmu sosial dan sains/IPA di dalam lingkaran-lingkaran 
yang terhubung ke tema. 

• Lakukan hal yang sama untuk Bahasa Indonesia dan 
Matematika. 

• Tulis kompetensi-kompetensi dasar yang belum dibahas 
dalam daftar sebelumnya di bagian bawah. 

Langkah-langkah Menggunakan 
Model Terpadu (Integrated): 
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Bagian 4: Pengembangan Tema 
dengan Model Jaring 

 
 

Tema 

Matem
atika 

Seni 

PKn 

Bahasa 
Indonesia 

Pendidikan  
Jasmani, 

Olahraga dan 
Kesehatan 

Gambar: Pengembangan tema dengan jaring 

Foto kopi 5 

BAGIAN 5: MENDESIGN 
PEMBELAJARAN TEMATIK 

Sebelum merancang pelajaran, siswa bekerja 
dalam kelompok untuk menganalisis format 
contoh rencana pelajaran (identitas, kesesuaian 
antara kompetensi utama, kompetensi dasar, dan 
indikator, kegiatan pembukaan, kegiatan utama, 
dan penutupan buku-buku guru dan siswa). 
 
Lihat Format rencana pelajaran dan contoh 

dalam handout 6: Format rencana pelajaran 
dan contoh 

Proyek 
Buatlah suatu desain pembelajaran tematik dengan tema dan materi yang berbeda! 
 
Kelompok 1:  
• Kelas 1, Tema 1, Sub Tema 1, pembelajaran 1 
• Kelas 1, Tema 1, Sub Tema 1, Pembelajaran 2 
• Kelas 1, Tema 1, Sub Tema 1, Pembelajaran 3 
• Kelas 1, Tema 1, Sub Tema 1, Pembelajaran 4 
• Kelas 1, Tema 1, Sub Tema 1, Pembelajaran 5 
   
Kelompok 2:  
• Kelas 2, Tema 2, Sub Tema 1, pembelajaran 1 
• Kelas 2, Tema 2, Sub Tema 1, Pembelajaran 2 
• Kelas 2, Tema 2, Sub Tema 1, Pembelajaran 3 
• Kelas 2, Tema 2, Sub Tema 1, Pembelajaran 4 
• Kelas 2, Tema 2, Sub Tema 1, Pembelajaran 5 
  
Kelompok 3:  
• Kelas 3, Tema 3, Sub Tema 1, pembelajaran 1 
• Kelas 3, Tema 3, Sub Tema 1, Pembelajaran 2 
• Kelas 3, Tema 3, Sub Tema 1, Pembelajaran 3 
• Kelas 3, Tema 3, Sub Tema 1, Pembelajaran 4 
• Kelas 3, Tema 3, Sub Tema 1, Pembelajaran 5 

 



www.prioritaspendidikan.org


