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PENGANTAR
Program ini merupakan salah satu pendukung program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan yang lebih berfokus pada upaya mencapai standar
tingkat pencapaian perkembangan anak melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan mempertimbangkan pendekatan
kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi.
Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami unit Pengembangan Bahasa di TK. Unit pembelajaran ini
harus dipahami guru sebagai salah satu bahan pembelajaran, dan model
pembelajaran yang perlu disesuaikan serta dikembangkan oleh guru sesuai
kondisi dan konteks yang ada di masing-masing sekolah. Dengan demikian
unit ini bukan menjadi satu-satunya referensi pembelajaran baku yang harus
dilaksanakan guru. Masih sangat terbuka peluang untuk menyesuaikan dan
mengembangkan pembelajaran yang lebih tepat dari apa yang disajikan dalam
unit pembelajaran ini.
Dalam

rangka

memudahkan

guru

mempelajari

konten

dan

cara

mengerjakannya, di dalam unit dimuat kompetensi dasar terkait yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang Pengembangan Bahasa di TK, deskripsi alternatif aktivitas
pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan
guru untuk memfasilitasi pembelajaran, dan bahan bacaan yang dapat
dipelajari oleh guru maupun peserta didik. Kesemuanya dapat disesuaikan
dengan kondisi, sumber daya, serta konteks yang lebih tepat dari masingmasing satuan pendidikan. Diharapkan guru lebih proaktif dan responsif
terhadap perkembangan yang terjadi untuk menggunakan, menyesuaikan dan
mengembangkan pembelajaran melalui unit Pengembangan Bahasa di TK.
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Akhirnya kritik dan saran akan sangat kami nantikan untuk menyempurnakan
unit pembelajaran ini. Semoga unit sederhana yang telah disiapkan dengan
segala kekurangannya ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan
untuk menyiapkan peserta didik menjadi generasi yang mampu membawa
pada kejayaan bangsa Indonesia.

Bandung, Mei 2019
Penulis,
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELOMPOK

KD PENGETAHUAN DAN KD KETERAMPILAN
3.10

4.10

Memahami Bahasa
reseptif (menyimak
dan membaca)
Menunjukkan
kemampuan
berbahasa reseptif
(menyimak dan
membaca)

Memahami Bahasa reseptif
(menyimak dan membaca)

Menunjukkan kemampuan
berbahasa reseptif
(menyimak dan membaca)

A (4-5 Tahun)
B (5-6 Tahun)

A (4-5 Tahun)
B (5-6 Tahun)

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Kompetensi
Usia 4-5 tahun
3.10.1. Menyimak perkataan orang lain (bahasa ibu atau bahasa lainnya)
3.10.2. Mengerti dua perintah dan beberapa perintah yang diberikan bersamaan
3.10.3. Memahami cerita yang dibacakan
Usia 5-6 tahun
3.10.4. Mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat (nakal, pelit, baik hati,
berani, baik, jelek, dsb)
3.10.5. Mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam Bahasa Indonesia
(contoh, bunyi dan ucapan harus sama)
3.10.6. Mengulang kalimat yang lebih kompleks
3.10.7. Senang dan menghargai bacaan
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BAHAN PEMBELAJARAN
Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan topik Memahami Bahasa Reseptif pada Anak Usia Dini. Bahan
pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan
berusaha

memfasilitasi

kemampuan

berpikir

tingkat

tinggi.

Bahan

pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan
peserta didik yang digunakan, dan bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Mengembangkan Bahasa
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang bagaimana mengembangkan
Bahasa pada Anak Usia Dini (AUD), disajikan dengan berbagai metoda. Model
yang digunakan adalah model pembelajaran saintifik dengan bermain sambil
bernyanyi, bercerita

dan juga bermain peran, sedangkan Indikator

Pencapaian Kompetensi yang dikembangkan yaitu :
3.10.1

Menyimak perkataan orang lain (bahasa ibu atau bahasa
lainnya)

3.10.3

Memahami cerita yang dibacakan

1. Strategi meningkatkan kemampuan menyimak anak
Pengembangan kemampuan berbahasa bagi Anak Usia Dini bertujuan agar
anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya.
Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan di sekitar anak antara lain
teman sebaya, teman bermain,orang dewasa, baik yang ada di sekolah, di
rumah, maupun dengan tetangga di sekitar tempat tinggalnya.
Kemampuan bahasa Anak Usia Dini diperoleh dan dipelajari anak secara
alami untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga anak akan
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mampu bersosialisasi, berinteraksi dan merespon orang lain. Anda
dituntut agar dapat menyampaikan pembelajaran kepada anak dengan
semenarik mungkin dan disukai oleh anak sehingga, maksud dan tujuan
yang tercantum dakam indikator pencapaian perkembangan anak dapat
tercapai.
Adapun alternatif Pelaksanaan aktifitas pembelajarannya adalah sebagai
berikut, lakukan dengan menggunakan pendekatan saintifik (5M),
melaksanakan pembelajaran secara runut, peserta didik terlibat aktif
dalam proses pembelajaran, dan mampu memahami seluruh proses
pembelajaran.
Membuat Permainan Bisik Berantai
Sesuai dengan namanya, dalam permainan ini setiap pemain membisikkan
sebuah kalimat kepada teman kelompoknya secara berurutan. Pemain
pertama menerima bisikan dari gurunya, kemudian menyampaikannya
apa yang telah didengarnya kepada pemain kedua, pemain kedua
menyampaikannya pula kepada pemain ketiga, demikian juga seterusnya.
Pemain terakhir kemudian menyampaikaan kepada gurunya kembali
untuk mendapat nilai.

Gambar 1: Permainan bisik berantai
https://imglogy.com/tag/Tkseruni
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Besarnya nilai dari setiap kelompok didasarkan pada tingkat kesalahan
yang dilakukan. Contoh: “ cing kolang kali gata, ada kucing belang tiga”
Bercerita
Hampir dipastikan semua anak pasti senang mendengarkan cerita.
Sayangnya,

orang

dewasa

sering

kali

merasa

kesulitan

untuk

menghadirkan cerita-cerita yang menarik bagi anak. Seperti teknik
membaca yang dibutuhkan agar anak tidak lekas bosan menyimak atau
mendengarkan, teknik bercerita juga diperlukan agar suatu kisah menarik
untuk disimak.

Gambar 2: Bercerita
https://www.kajianpustaka.com/2019/05/metode-bercerita.html

Teknik Bercerita Langsung dari buku cerita
Salah satu teknik bercerita yang umumnya digunakan oleh orang tua atau
guru kepada anaknya adalah membacakan buku cerita. Meskipun
konvensional, cara ini masih sangat ampuh untuk membuat anak
penasaran dengan isi buku yang dibaca.
Dengan begitu, anak akan termotivasi untuk belajar membaca. Selanjutnya,
anak akan tertarik untuk membaca karena merasa akan menemukan halhal baru dari buku tersebut. Anak akan memiliki memori membaca buku
cerita sebagai suatu pengalaman yang menyenangkan.
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Kesulitan dari pelaksanaan teknik ini adalah pencerita kurang bisa
berimprovisasi. Biasanya, pencerita dalam hal ini orang tua atau guru akan
sulit mengembangkan cerita karena terpaku pada alur cerita yang tertulis
di buku.
Keuntungannya adalah anak memperoleh kosakata baru dari cerita yang
dibacakan. Biasanya, sarana tulis seperti buku memiliki ragam bahasa yang
lebih terstruktur daripada lisan. Kosakata yang dihadirkan juga lebih
formal sehingga menambah pengalaman baru bagi anak.

Gambar 3: Contoh buku cerita

Teknik bercerita dengan membaca langsung dari buku
Lakukan dengan menggunakan pendekatan saintifik, melaksanakan
pembelajaran secara runut, peserta didik terlibat aktif dalam proses
pembelajaran, dan mampu memahami seluruh proses pembelajaran.
a. Mengamati (di awal kegiatan, anak mengamati dengan menyimak
instruksi dari guru mengenai penjelasan tata cara mendengarkan dan
menyimak cerita.
b. Menanya (di awal kegiatan, guru bisa menawarkan apabila ada anak
yang ingin bertanya mengenai teknis aktivitas, sementara di dalam
prosesnya, dialog yang diperankan bisa saja mengandung unsur
pertanyaan dan jawabannya, sehingga secara tidak langsung anak
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berlatih untuk mengasah keterampilan bertanya dan dan menjawab
pertanyaan)
c. Mengumpulkan informasi (ketika diberi instruksi dan tata cara untuk
menyimak cerita, anak tentunya akan mengumpulkan informasiinformasi tersebut untuk kemudian dikodekan dalam pemahaman)
d. Menalar (karena menyimak
biasanya

yang diperkenalkan di jenjang TK

anak harus menalar dengan apa yang akan disampaikann

dalam cerita tersebut, anak dituntut untuk menggunakan daya nalarnya
untuk bisa menyimak dialog-dialog dalam cerita).
e. Mengomunikasikan

(anak

mengomunikasikan

bahasa

dengan

mengungkapkannya melalui dialog, atau pun bahasa nonverbal seperti
gerakan, mimik, dan penampilan dalam mempresentasikan hasil dari
menyimak cerita yang disampaikan).
Adapaun Langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
1) Guru mengatur organisasi kelas (Posisi tempat duduk anak)
2) Guru merangsang anak agar mau mendengarkan dan memperhatikan isi cerita
3) Guru mulai bercerita, (cerita sederhana) dengan terlebih dahulu
menyebutkan judul cerita
4) Setelah selesai bercerita, guru memberikan tugas pada anak-anak,
untuk menceritakan kembali isi cerita tersebut secara bergantian
5) Guru memberikan pujian pada anak yang sudah bisa dan memberikan motivasi
kepada anak yang belum bisa.
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Contoh cerita :
Siburik yang cerdik

Gambar 4: si Burik
http://dongengfabelsingkat.blogspot.com/2016/05/dongeng-fabelsingkat-ayam-serakah.html

Catatan :
§

Dalam melukiskan peristiwa pada cerita tersebut di atas hendaknya jangan
dengan gerak-gerik terlalu realistis. Misalnya waktu melukiskan si
Burik yang sedang lari. Cukup menggerakan kaki dan tangan saja
sambil berdiri atau duduk.

§

Cerita hendaknya cukup singkat dan sederhana bahasanya mudah
dimengerti anak.

§

Intonasi suara agar disesuaikan dengan isi cerita

§

Isi cerita sedapat mungkin disesuaikan dengan tema

§

Kegiatan bercerita biasanya diberikan pada saat pembukaan atau
penutupan

§

Apabila kegiatan tersebut diberikan dalam kegiatan inti agar suara
guru jangan sampai mengganggu kelompok yang lain.

Teknik Bercerita dengan Menggunakan Alat Peraga Langsung
Langkah –Langkah pelaksanaan :
1) Guru menyiapkan alat peraga yang diperlukan
2) Guru memberikan pendahuluan dengan membicarakan tentang alat
peraga seekor kelinci dan wortel . Misalnya tentang warna bulu kelinci, nama,
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jumlah kaki, betuk telingan, makanannya, bagaimana berjalannya, dan
sebagainya, sambil anak diberi kesempatan untuk memegang dan
membelai kelinci dan sebagainya.
3) Setelah cukup memberikan penjelasan tentang alat peraga (kelinci)
guru memasukan kelinci ke dalam kandang, lalu guru bercerita.
4) Guru merangsang anak untuk mendengarkan cerita
5) Setelah selesai bercerita guru memberikan pertanyaan kepada anak
tentang apa, mengapa, di mana, berapa, bagaimana, dan sebagainya.
6) Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menjawab
pertanyaan guru tersebut
7) Bagi anak yang sudah dapat menjawab dengan benar diberikan pujian dan bagi
yang belum diberi dorongan motivasi
Contoh Cerita :
Kelinci Putih dan Wortel

Gambar 5: Kelinci Putih dan wortel
https://katamedia.co/2019/02/25/wortel-kelinci/

Catatan :
§

Isi cerita sedapat mungkin disesuaikan dengan tema

§

Isi cerita pada pendahuluan dipersingkat dan hanya mengandung garis
besarnya saja
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§

Guru membawakan cerita dengan gaya dan suara serta dialog yang
menarik

§

Kegiatan tersebut dilakukan secara klasikal.

Teknik Bercerita Dengan Menggunakan Gambar-Gambar
Langka –langkah Pelaksanaan :
1) Guru menyiapkan alat peraga yang diperlukan (gambar-gambar)
2) Guru mengatur posisi tempat duduk anak sesuai dengan yang direncanakan.
3) Guru menarik perhatian anak agar mendengarkan cerita
4) Guru bercerita dengan memperlihatkan alat peraga satu persatu sesuai dengan
bagian yang diceritakan
5) Guru bercerita dengan memperhatikan alat peraga satu persatu sesuai dengan
bagian yang diceritakan.
6) Guru memberikan pertanyaan tentang isi cerita pendek tersebut satu persatu
(bertahap) kepada anak secara bergantian, misalnya
7) Anak menjawab pertanyaan guru satu per satu kalimat pertanyaan
8) sampai dengan 3 (tiga) pertanyaan. Setiap pertanyaan merupakan satu kalimat.
9) Bagaimana yang sudah dapat menjawab pertanyaan diberikan pujian dan bagi
anak yang belum dapat menjawab pertanyaan dengan benar diberikan motivasi.
Catatan :
Pertanyaan yang diajukan kepada anak masing-masing anak sebanyak 3
pertanyaan yang setiap pertanyaan merupakan pertanyaan tunggal dan diharapkan
langsung dijawab oleh anak. Guru sebaiknya menyiapkan pertanyaan yang akan
diajukan kepada anak.
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Contoh cerita :
Semut yang Baik Hati

Gambar 6: semut yang baik hati
http://pitrianggelina.blogspot.com/2013/06/contoh-rencana-kegiataanharian-dalam.html

Catatan :
§ isi cerita sedapat mungkin dikaitkan dengan tema
§ Pertanyaan isi cerita dilaksanakan setelah guru selesai bercerita
§ Pada pelaksanaan bentuk cerita dengan gambar, setiap kali cerita
ditunda sebentar untuk menjelaskan gambar sesuai dengan banyaknya gambar
yang ada. Hal ini hendaknya dilaksanakan selancar mungkin, sehingga anak
tidak merasa bahwa ceritanya diputus-putus.
§ Gambar -gambar yang dipergunakan hendaknya memenuhi juga persyaratan
seperti cukup besar untuk dapat dilihat oleh semua anak,berwarna alami
dan menarik, tidak terlalu banyak "Hiasan" yang mengaburkan isi cerita
§ Gambar yang digunakan boleh satu atau lebih
Teknik Bercerita Dengan Menggunakan Boneka
Salah satu teknik bercerita yang direkomendasikan adalah penggunaan
media berupa boneka. Anda bisa mengimprovisasikan suara Anda sesuai
dengan karakter boneka yang sedang dimainkan. Boneka ini pun beraneka
ragam, mulai dari boneka tangan, bantal, guling, atau boneka-boneka
lainnya yang relevan dengan isi cerita. Boneka tangan untuk menunjang
kegiatan bercerita bisa dibuat sendiri atau mudah didapatkan di toko.
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Gambar 7: boneka jari
https://www.educenter.id/4-teknik-bercerita-agar-anak-tertarik-untukmendengarnya/

2. Strategi meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak
Langkah-Langkah Pembelajaran Membaca Permulaan dengan Kartu
Kata Bergambar
Lakukan dengan menggunakan pendekatan saintifik, melaksanakan
pembelajaran secara runut, peserta didik terlibat aktif dalam proses
pembelajaran, dan mampu memahami seluruh proses pembelajaran.
Langkah pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan kartu
kata bergambar adalah sebagai beriku:
a. Persiapkan media yang akan digunakan untuk pembelajaran
b. Kondisikan anak sebelum pembelajaran dimulai
c. Bagi anak menjadi 3 kelompok setiap kelompok terdiri 5 anak
d. Guru memberitahukan tema pembelajaran (Alat komunikasi)
e. Dengan kartu kata bergambar ajak anak untuk belajar membaca
f. Tunjukkan kartu gambar kepada anak yang sesuai dengan tema alat
komunikasi misalnya : surat.
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1) Tanyakan kepada anak gambar apa yang ditunjukkan tersebut, jika
anak-anak sudah menjawab tempelkan kartu kata tersebut kemudian
tunjukkan tulisanya Su rat,
2) ajak anak untuk membacanya secara terpisah yaitu su rat, di ulangulang agar anak tepat untuk membunyikannya,
3) lalu guru meminta anak menyebutkan benda-benda yang ada
dilingkungan yang mempunyai suku kata awal yang sama yaitu su.
Misalnya : su rat, su su, su mur, su ling, dll
4) Guru menunjukkan gambarnya dan menempelkan tulisanya dibawah
gambar, semua gambar yang mempunyai suku kata awal sama
ditempelkan, lalu dibaca.
5) Selanjutnya dengan cara yang sama guru menunjukkan kartu kata
bergambar yang lain misalnya koran.
6) Anak-anak diminta untuk menyebutkan gambar tersebut, setelah itu
guru menempelkan pada papan flannel dan menempelkan tulisannya
dibawah gambar lalu guru mengajarkan membacanya secara terpisah
ko ran.
7) Selanjutnya anak diminta untuk menyebutkan benda yang ada di
sekitarnya yang mempunyai suku kata awal yang sama seperti ko ki,
ko pi, ko rek, ko dok dll.
8) Tugas setiap kelompok adalah menyusun seperti yang ditempelkan
di papan flannel
g. Setelah semua anak dapat membacanya secara terpisah guru
menunjukkan kartu kata saja tanpa gambar. Guru mencoba
mengajarkanya tanpa gambar
Langkah-langkah bermain tebak bunyi atau tebak suara.
Permainan tebak suara menjadi salah satu permainan yang bisa dicoba.
Untuk anak-anak, permainan sederhana ini cukup menantang dan
mengasyikkan. Tak sekadar membantu memberi stimulus untuk indra
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pendengaran anak , permainan ini juga bisa meningkatkan rasa percaya
diri anak saat mereka berhasil menebak dengan benar bunyi atau suara
yang di perdengarkan.
Persiapan Sebelum Bermain
Melakukan permainan tebak suara cukup mudah. Sebelum memulainya,
pertama-tama, saudara bisa menyiapkan beberapa perlengkapan berikut
terlebih dulu:
•

Pemutar musik, baik handphone atau portable music player.

•

File aneka suara, mulai dari suara guru, bunyi mesin kendaraan, suara
peralatan dapur (misalnya blender, mixer, dsb), suara hewan, bunyi
dering telepon, bunyi klakson kendaraan, bunyi peluit, dan suara
orang-orang terdekat si anak.
Supaya permainan berjalan dengan baik, pastikan semua suara yang
terekam bisa terdengar dengan jelas.

Cara Bermain
Setelah semua persiapan selesai, waktunya memulai permainan, Berikut
langkah-langkahnya:
1) Beri tahu anak aturan yang berlaku dalam permainan ini, misalnya:
•

Untuk setiap suara, guru akan memperdengarkannya pada anak
selama lima detik.

•

Anak hanya boleh menebak suara yang didengar setelah hitungan
kelima.

•

Bila anak kesulitan menebak, ia hanya punya satu kesempatan lagi
untuk menyimak ulang rekaman.

2) Mulailah bermain.
3) Di akhir permainan, perdengarkan rekaman suara secara keseluruhan
pada anak dan ceritakan dari mana guru mendapatkan rekaman suara
itu.
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Tips
Supaya si anak lebih antusias untuk menebak dengan tepat semua suara
yang diperdengarkan, guru bisa mengiming-iminginya reward. Misalnya,
guru bisa berkata pada anak, “Bila semua tebakan kalian tepat, maka akan
diberikan bintang”. Guru memberikan bintang untuk ditempel di buku
harian anak.
Aspek yang Diasah oleh Permainan Ini
Di

balik

keseruan

yang

dibawanya, aktivitas

anak yang

melatih

pendengaran anak ini juga mengasah beberapa aspek pada diri anak selain
aspek kebahasaan. Pertama, saat memainkan games sederhana ini, secara
tak langsung, anak dilatih untuk berkonsentrasi. Ia harus bisa fokus untuk
mendengar rekaman suara yang diputar. Kedua, permainan ini juga
mengasah kemampuan anak untuk bersabar dan mengendalikan diri,
karena ia hanya boleh menebak suara setelah detik kelima rekaman
diperdengarkan. Nah, konsentrasi dan kesabaran termasuk dua aspek yang
perlu dilatih sejak dini agar perkembangan psikologis anak bisa optimal.
Bermain Tebak Gambar
” Siapa yang tahu ini gambar apa”
” Mobil”
” Berapa jumlah roda mobil?”
” Empat”
” Coba hitung”
Dialog di atas terjadi saat kegiatan bermain tebak gambar, Anakanak antusias memperhatikan gambar yang ada di depan kelas. Mereka
kemudian menghitung jumlah roda mobil pada gambar secara bersamasama. Tidak saja belajar berhitung namun mampu menjawab pertanyaan
yang dilontarkan guru. Permainan ini begitu sederhana, namun jika guru
kreatif dalam mengembangkannya maka akan menumbuhkan kemampuan
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anak dalam berbagai aspek perkembangan antara lain perkembangan
bahasa anak.
Agar permainan tebak gambar menarik bagi anak usia dini, guru
hendaknya melakukan langkah-langkah, antara lain:
Pertama, siapkan gambar-gambar yang full color dan menarik perhatian
anak sehingga anak mau diajak untuk bereksplorasi menemukan dan
mengungkapkan ide dan menggali pengetahuan, rasa ingin tahu, dan
menemukan hal baru dari gambar yang ditampilkan.
Kedua, menggali pemahaman dan wawasan anak tentang gambar yang
disajikan dengan memancing pertanyaan-pertanyaan sederhana. Dari sini
kadang kita menemukan jawaban atau ide yang tak terduga dari anak.
Ketiga, kembangkan wawasan anak. Artinya anak tidak saja memahami
gambar yang disajikan, namun dapat diarahkan tentang warna, bentuk,
ukuran atau menanyakan tentang proses sains sederhana, konsep
matematika sederhana.
Keempat, dari permainan tebak gambar ini guru dapat memperkaya
wawasan anak yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kreativitas
guru atau orang tua dituntut agar anak semaksimal mungkin belajar dari
kegiatan ini sesuai harapan. Dari kegiatan bermain tebak gambar pada
akhirnya dapat membantu mengembangkan daya pikir dalam mengenal,
mengingat, dan memberikan kesimpulan.
Tujuan Permainan Tebak Gambar
a. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak dalam memperoleh
pengetahuan, kamampuan memecahkan masalah, mengembangkan
kemampuan logika akan ruang dan waktu dan kemampuan berpikir
teliti. Saat anak mampu berpikir logis diharapkan dapat memiliki
pemahaman yang baik terhadap informasi (dalam hal ini gambar yang
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disajikan), mampu membandingkan dan membedakan. Pada akhirnya
anak akan belajar memahami isi gambar yang ditampilkan
b. Anak dapat memahami berbagai konsep pengetahuan dari gambar yang
ditampilkan. Konsep bentuk, warna dan ukuran, konsep matematika
sederhana maupun konsep sains sederhana.
c. Mengetahui manfaat dan proses terjadinya sesuatu atau cara
pembuatannya.
d. Melatih kemampuan dalam bertanya dan menjawab pertanyaan
sederhana. Dari kemampuan ini tumbuh kemampuan penalaran dalam
bahasa lisan sederhana.
3. Mengunjungi Perpustakaan sebagai strategi untuk meningkatkan
minat baca anak
Salah satu kunci keberhasilan generasi bangsa yang diimpikan masa yang
akan datang adalah generasi yang memiliki minat baca dan literasi yang
tinggi.
Kegiatan

ini

bertujuan

mengenalkan

perpustakaan

sekaligus

menumbuhkan minat baca sejak dini, dipilih untuk membuat anak didik
tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan memanfaatkan perpustakaan
sebagai sumber belajar masa depan.
Jenjang pendidikan anak usia dini merupakan periode emas yang sangat
penting untuk tumbuh kembang anak sebelum menempuh ke jenjang
pendidikan dasar. Saat itulah semua informasi sangat mudah diserap dan
nantinya akan menjadi pondasi untuk menumbuhkan karakter yang kuat
sangat berpengaruh pada masa depan mereka, walaupun sebenarnya anak
– anak belum lancar membaca, setidaknya mereka dapat mengetahui
bagaimana Perpustakaan. Selain itu cerita dongeng yang dibawakan oleh
Pustakawan membuat anak-anak sangat antusias dan bersemangat.
Semoga dengan adanya kegiatan ini, minat anak – anak untuk membaca
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menjadi tinggi dan bisa menjadi kebiasaan sampai mereka dewasa nanti.
Selain itu tentu saja aspek pengembangan bahasa dalam enam lingkup
perkembangan anak akan lebih terpacu lebih optimal.
Lakukan dengan menggunakan pendekatan saintifik (5M), melaksanakan
pembelajaran secara runut, peserta didik terlibat aktif dalam proses
pembelajaran, dan mampu memahami seluruh proses pembelajaran.
Cara kegiatannya:
a. Tentukan perpustakaan di kota atau tempat anda mengajar untuk
dikunjungi,

tentu

saja

sebelumnya

harus

di

hubungi

pihak

perpustakaan tersebut kapan jadwal kunjungannya.
b. Tentukan waktu yang tepat untuk berkunjung
c. Gunakan kendaraan umum bila ternyata jaraknya cukup jauh
d. Setelah sampai di perpustakaan selain melihat-lihat koleksi buku,
buatlah kegiatan yang menarik untuk anak, mintalah salah satu
pustakawan disana untuk bercerita.
e. Rencanakan dengan panitia atau narasumber menceritakan kepada
anak-anak TK/PAUD misalkan kisah BUAYA YANG SERAKAH, dalam
menceritakan kisah tersebut, anak-anak diajak ikut serta membaur dan
bernyanyi bersama sehingga suasana kegiatan terasa meriah berbalut
dengan rangkaian pembudayaan kegemaran membaca.
f. Setelah acara bercerita kepada anak, ajaklah mereka melihat layanan
perpustakaan dan dibiasakan dekat dengan buku.

B. Lembar Kerja (LK) Peserta Didik
LK 1 : Bermain Sandiwara Boneka
Lembar Kerja (LK) 1 ini berupa permainan, judul permainannya adalah
“Sandiwara Boneka”, tujuan umum dari permainan ini adalah:
1. Membantu anak untuk mengembangkan kemampuan berbahasa
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2. Anak

menjadi

senang

dan

menghargai

sesama

dengan

cara

mendengarkan atau menyimak sandiwara tersebut
3. Anak-anak dapat menciptakan dialog dan memainkan boneka
Bahan dan Alat:
1. Macam-macam boneka
2. Alat tambahan lain, seperti topi dan lain-lain
Prosedur bermain:
1. Ajaklah anak untuk memilih boneka yang disukai dan telah disediakan
2. Bantu anak untuk mau memainkan cerita secara berkelompok
3. Kondisikan sebagian anak yang lainya mendengarkan dan menyimak
ketika sandiwara boneka tersebut berlangsung.
LK 2 : Mewarnai gambar ayam dan menceritakannya
Lembar Kerja (LK) 2 ini berupa permainan, judul permainannya adalah
“Mewarnai gambar Ayam dan bercerita”, tujuan umum dari permainan ini
adalah:
1. Membantu anak untuk mengembangkan kemampuan berbahasa
2. Anak menjadi senang mewarnai gambar sebelum bercerita tentang
gambar yang diwarnainya itu.
3. Anak-anak dapat menciptakan cerita sendiri hasil dari mewarnai gambar.
Bahan dan alat:
1. Kertas gambar
2. Spidol, crayon atau pinsil warna
Prosedur bermain:
1. Biarkan mereka berkreasi dalam mewarnai gambar ayam
2. Bantu anak untuk memainkan cerita gambar ayam tersebut
3. Kondisikan sebagian anak yang lainya mendengarkan dan menyimak
ketika kegiatan menceritakan gambar ayam tersebut berlangsung.
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Gambar 8: Mewarnai gambar ayam

LK 3 : Berkata di depan Cermin
Lembar Kerja (LK) 3 ini berupa permainan, judul permainannya adalah
“Berkata di depan cermin”, tujuan umum dari permainan ini adalah:
1. Mengembangkan aspek bahasa diarahkan dapat mengetahui kata-kata
sifat
2. Mengembangkan kesadaran akan wajahnya
3. Mengontrol gerakan wajahnya
4. Membangun percaya diri dengan pengetahuan tentang dirinya
5. Mampu mengekspreikan peraaannya melalui mimik wajah yang terlihat di
cermin.
Prosedur bermain:
1. Satu anak didik atau satu grup kecil anak didik menggunakan cermin
2.

Anak didik mengekspresikan wajahnya dan menyesuaikan dengan apa
yang guru katakan.

3.

Guru mengatakan wajah senang, wajah takut, wajah terkejut, wajah jelek,
dan lain sebagainya.
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4.

Anak mengekspresikan wajah tersebut di depan cermin

5.

Meminta masing-masing anak didik bisa mempraktekan secara
bergantian.

Gambar 9: Berkata depan cermin

LK 4 : Bermain Burung-burung di pohon
Lembar Kerja (LK) 4 ini berupa permainan, judul permainannya adalah
“Burung-burung di pohon”, tujuan umum dari permainan ini adalah:
1. Mengembangkan aspek bahasa diarahkan dengan cara bernyanyi
2. Mengembangkan kesadaran diri terhadap lingkungan sekitar
3. Mengontrol gerakan tubuhnya
Prosedur bermain:
1. Dua anak didik membentuk sebuah pohon dengan cara saling berpegangan
erat berhadapan untuk membentuk lingkaran.
2. Satu anak didik berperan sebagai seekor burung dan berada di dalam
lingkaran, seakan-akan sedang hinggap di pohon.
3. Seorang anak didik lain juga berperan sebagai burung tetapi berada di luar
pohon dan bergerak berkeliling sambil merentangkan tangan atau gerakan
lainnya
4. Permainan dimulai dengan nyanyian “Burung Kutilang” gubahan ibu Sud.
Lagu dinyanyikan oleh seluruh anak didik yang tidak sedang bermain
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menjadi pohon dan burung sambil melakukan gerakan bebas di kelompok
masing-masing.
Burung Kutilang
Di pucuk pohon cempaka
Burung kutilang berbunyi
Bersiul siul sepanjang hari
Dengan tak jemu-jemu
Mengangduk angguk sambil berseru
Trilili lili lililili
Sambil berloncat loncatan
Paruhnya selalu terbuka
Digeleng-gelengkan kepalanya
Menentang langit biru
Tandanya suka ia berseru
Tri lili lilililili

5. Apabila lagu berhenti, burung yang hinggap di pohon harus terbang
6. Sementara itu, burung yang ada di luar pohon harus berusaha masuk ke
dalam lingkaran tangan dua anak didik yang berperan sebagai pohon.
LK 5 : Permainan Ingat-ingat
Lembar Kerja (LK) 5 ini berupa permainan, judul permainannya adalah “Ingatingat”, tujuan umum dari permainan ini adalah:
1. Melatih daya konsentrasi
2. Melatih indera penglihatan anak didik,
3. Bila dilakukan berkelompok maka dapat melatih keterampilan anak didik
untuk mampu bermain dan bekerjasama dalam tim
4. Mengembangkan aspek berbahasa dengan cara mengingat-ingat nama
benda dan menyebutkannya
Tujuan khusus dari permainan ini adalah melatih kemampuan anak didik
mengingat nama-nama benda benda dalam jumlah paling banyak.
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Prosedur bermain:
Peralatan bermain bisa berupa sendok, garpu, cangkir, buah pisang, wortel,
boneka, buka, bola, dan lain sebagainya.
1. Letakkan semua peralatan bermain di atas lantai
2. Minta anak didik melihat dan menyentuh benda-benda tersebut
3. Minta anak didik untuk mulai mengingat-ingat semua nama benda-benda
yang ada dihadapannya
4. Setelah beberapa menit minta anak didik untuk bersiap-siap
5. Tutup benda-benda tersebut dengan sebuah kain taplakyang besar
6. Setelah ditutup minta anak didik untuk menyebutkan atau menggambar
benda-benda yang diingatnya.

C. Bahan Bacaan
Bahan Bacaan 1: Perkembangan membaca dan menyimak
Kajian tentang perkembangan membaca dan menyimak merupakan suatu
proses yang menggunakan bahasa reseptif dalam membentuk arti. Kajian
tentang perkembangan membaca pada anak tidak terlepas dari kenyataan
adanya perbedaan kecepatan dalam membaca, maupun kualitas dan kuantitas
anak dalam menghasilkan bahasa. Anak yang satu lebih cepat, lebih luwes,
ataupun lebih lambat dari yang lain. Kajian tentang perkembangan menyimak
pada anak berkaitan dengan suatu proses yang dilakukan anak sehingga anak
memiliki kesanggupan dalam menangkap isi pesan secara benar dari orang
lain.
Kemampuan membaca dan menyimak sangat berkaitan satu sama lain.
Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa terdapat saling ketergantungan
antara membaca dan menyimak pada anak hingga usia minimal 14 tahun.
kemampuan membaca dan menyimak melibatkan proses kognitif yang aktif
yang memerlukan kemampuan berpikir kritis. Hal ini terjadi ketika anak yang
membaca

maupun

menyimak,

memeriksa

dan

memproses

tentang
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kebermaknaan informasi yang mereka terima. Dalam proses tersebut anak
berusaha memahami dan mengonstruksi arti dari informasi dan pengetahuan
yang telah mereka peroleh sebelumnya. Menurut konsep Piaget anak
melakukan kegiatan menulis sebelum mereka membaca.
Kemampuan menyimak merupakan kemampuan anak untuk dapat
menghayati lingkungan sekitarnya dan mendengar pendapat orang lain
dengan indera pendengaran. Kemampuan ini terkait dengan kesanggupan
anak dalam menangkap isi pesan secara benar dari orang lain.
1. Perkembangan Membaca
Proses membaca bukanlah kegiatan menerjemahkan kata demi kata untuk
memahami arti yang terdapat dalam membaca. Guru yang memahami
konsep whole language akan memandang bahwa kegiatan membaca
merupakan suatu proses mengkonstruksi arti dimana terdapat interaksi
antara tulisan yang dibaca anak dengan pengalaman yang pernah
diperolehnya. Tahap pertama dalam membaca adalah dengan melihat
tulisan dan memprediksi artinya. Tahap kedua adalah memastikan arti
tulisan yang dipredikasi sebelumnya sehingga diperoleh keputusan untuk
melanjutkan bacaan berikutnya meskipun terdapat kemungkinan
kesalahan dalam memprediksi. Tahap ketiga adalah mengintegrasikan
informasi baru dengan pengalaman sebelumnya. Dengan demikian,
pemahaman tentang bacaan dapat diperoleh setelah anak membaca
seluruh teks. Tingkat pemahaman anak dalam membaca sangat
dipengaruhi oleh kualitas prediksi, contoh tulisan, dan pengetahuan anak.
Berdasarkan beberapa penelitian, perkembangan membaca

awal

merupakan proses interaktif di mana anak adalah peserta aktif.
Perkembangan membaca anak berlangsung dalam beberapa tahapan
sebagai berikut:
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a. Tahap Fantasi (Magical Stage). Pada tahap ini anak mulai belajar
menggunakan buku, melihat dan membalik lembaran buku ataupun
membawa buku kesukaannya.
b. 2. Tahap Pembentukan Konsep diri (Self Concept Stage). Pada tahap
ini anak mulai memandang dirinya sebagai “pembaca” dimana terlihat
keterlibatan anak dalam kegiatan membaca, berpura-pura membaca
buku, memaknai gambar berdasarkan pengalaman yang diperoleh
sebelumnya, dan menggunakan bahasa baku yang tidak sesuai dengan
tulisan.
c. Tahap membaca gambar (Bridging Reading Stage). Pada tahap ini pada
diri anak mulai tumbuh kesadaran akan tulisan dalam buku dan
menemukan

kata

yang

pernah

ditemui

sebelumnya,

dapat

mengungkapkan kata-kata yang bermakna dan berhubungan dengan
dirinya, sudah mengenal tulisan kata-kata puisi, lagu, dan sudah
mengenal abjad.
d. Tahap pengenalan bacaan (Take Off Reader Stage). Anak mulai
menggunakan tiga sistem isyarat (graphoponik, semantik, dan
sintaksis). Anak mulai tertarik pada bacaan, dapat mengingat tulisan
dalam konteks tertentu, berusaha mengenal tanda-tanda pada
lingkungan, serta membaca berbagai tanda seperti pada papan iklan,
kotak susu, pasta gigi dan lainnya.
e. Tahap membaca lancar (independent reader stage). Pada tahap ini anak
dapat membaca berbagai jenis buku.
2. Perkembangan Menyimak
Pengertian Menyimak Menurut Ahli
Pengertian Menyimak atau mendengarkan adalah suatu proses kegiatan
mendengarkan lambang-langmbang lisan dengan penuh perhatian,
pemahaman, apresiasi serta interprestasi untuk memperoleh informasi,
menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah
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disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan (H. G.
Tarigan). Menurut Djago Tarigan, menyimak dapat didefinisikan sebagai
suatu aktifitas yang mencakup kegiatan mendengar dari bunyi bahasa,
mengidentifikasi, menilik dan mereaksi atas makna yang terkandung
dalam bahan yang di simak. Sedangkan menurut Djiwandono yang dikutip
oleh Heryadi mengemukakan bahwa kemampuan menyimak terutama
terkait dengan kemampuan memahami makna suatu bentuk penggunaan
bahasa yang diungkapan secara lisan.
Kemampuan menyimak sebagai salah satu kemampuan berbahasa awal
yang harus dikembangkan, memerlukan kemampuan bahasa reseptif dan
pengalaman, dimana anak sebagai penyimak secara aktif memproses dan
memahami apa yang di dengar.
Perkembangan kemampuan menyimak pada anak berkaitan erat satu sama
lain dengan keterampilan berbahasa khususnya berbicara. Anak yang
berkembang keterampilan menyimaknya akan berpengaruh terhadap
perkembangan

keterampilan

berbicaranya.

Kedua

keterampilan

berbahasa tersebut merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang
bersifat langsung dan dapat merupakan komunikasi yang bersifat tatap
muka.
Kemampuan menyimak melibatkan proses mengintegrasikan dan
menerjemahkan suara yang didengar sehingga memliki arti tertentu.
Kemampuan ini melibatkan proses kognitif yang memerlukan perhatian
dan

konsentrasi dalam rangka memahami

arti

informasi

yang

disampaikan. Sebagian besar anak dapat menyimak informasi dengan
tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuannya dalam
membaca.
Kemampuan menyimak sebagai salah satu ketrampilan berbahasa reseptif
melibatkan beberapa faktor sebagai berikut:
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a. Acuity, yaitu kesadaran akan adanya suara yang diterima oleh telinga,
misalnya mendengar suara anak lain yang sedang bermain, mendengar
suara mesin tik dan sebagainya.
b. Auditory discrimination, yaitu kemampuan membedakan persamaan
dan perbedaan suara atau bunyi.
c.

Auding, yaitu suatu proses dimana terdapat asosiasi antara arti dengan
pesan yang diungkapkan. Proses ini melibatkan pemahaman terhadap
isi dan maksud kata-kata yang diungkapkan. Auding melibatkan aspek
perkembangan semantik dan sintaksis. Dengan memahami semantik,
berarti anak memiliki pengetahuan tentang berbagai arti kata,
sedangkan sintaksis berkaitan dengan pemahaman anak terhadap
aturan dan fungsi kata.

Proses menyimak aktif terjadi ketika anak sebagai penyimak menggunakan
auditory discrimination dan acuity dalam mengidentifikasikan suara-suara
dan berbagai kata, kemudian menerjemahkan menjadi kata yang bermakna
melalui auding atau pemahaman. Menyimak aktif bukanlah sekedar
menerjemahkan pesan pembicara, namun terlibat sebagai peserta aktif
dengan mendengarkan, mengidentifikasikan, dan mengasosiasikan arti
dengan suara bahasa yang disampaikan.
Beberapa jenis faktor yang mempengaruhi terhadap kemampuan
menyimak anak yaitu:
a. Faktor penyimak
b. Faktor situasi
c. Faktor pembicara
Faktor penyimak berkaitan erat dengan tujuan, tingkat pemahaman,
pengalaman, dan strategi anak dalam memonitor pemahaman mereka
terhadap informasi yang disampaikan. Anak yang tidak memiliki motivasi
atau alasan kuat untuk menyimak informasi, seringkali mengalami
masalah dalam memahami informasi tersebut. Dalam hal ini, untuk
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meningkatkan kemampuan menyimak anak, guru perlu menjelaskan
tujuan dan manfaat menyimak, memberikan motivasi pada anak untuk
mengidentifikasikan kejadian atau hal-hal khusus dalam cerita yang
disampaikan. Anak yang memiliki banyak pemahaman dan pengalaman
dalam belajar menyimak secara langsung, memiliki kemampuan
memahami informasi secara lebih efektif dibandingkan dengan anak yang
memiliki keterbatasan pengalaman dalam menyimak. Anak yang terlibat
secara aktif dalam menyimak, juga aktif terlibat dalam mengonstruksi arti
informasi yang diberikan. Mereka akan memonitor pemahaman mereka
akan informasi yang diperoleh dengan berbagai cara, mengasosiasikan
informasi baru dengan informasi yang telah mereka terima sebelumnya,
menanyakan tentang ketepatan informasi yang mereka peroleh, dengan
mengulang maupun menanyakan informasi yang telah diberikan dengan
menggunakan kata-kata mereka sendiri.
Faktor situasi berkaitan erat dengan lingkungan sekitar anak dan stimulasi
visual yang diberikan. Lingkungan yang kondusif bagi anak untuk
menyimak adalah lingkungan yang bebas dari berbagai gangguan
termasuk suara atau bunyi-bunyian. Dengan situasi ruangan yang tenang
anak dapat memusatkan perhatiannya pada informasi yang diberikan.
Stimulus visual seperti papan tulis, gambar, diagram, maupun overhead
projector dapat digunakan guru untuk membantu anak memahami materi
yang diberikan.
Faktor pembicara juga berperan penting terhadap kegiatan menyimak
pada anak. Guru perlu mengkomunikasikan pesan dengan berbagai cara
sehingga anak dapat menyimak secara efektif. Pesan yang disampaikan
juga perlu diperkuat dengan gerakan, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan
paraphrase (mengulang pesan secara verbal dengan menggunakan bahasa
yang berbeda). Adanya kontak mata antara pembicara dan penyimak juga
turut berpengaruh terhadap keefektifan menyimak. Anak akan lebih
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mudah menangkap dan menghargai informasi yang disampaikan jika
pembicara melakukan kontak mata terhadap mereka.
Fungsi menyimak pada anak sebagai berikut:
a. Memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan dan
menikmati lingkungan sekitar mereka.
b. Membantu anak memahami keinginan dan kebutuhan mereka
sehubungan dengan kebutuhannya untuk bersosialisasi.
c. Mengubah dan mengontrol perilaku maupun sikap pembicara, dimana
cara menyampaikan pesan akan berdampak pada isi dan bentuk pesan
yang diterima.
d. Membantu perkembangan kognitif dan bahasa anak, melalui belajar
menerima informasi dan mendapatkan pengetahuan baru.
e. Memberikan pengalaman pada anak untuk berinteraksi secara
langsung dengan orang lain.
f. Membantu anak mengekspresikan keunikan dirinya sebagai individu
yang berpikir dan memperhatikan orang lain.
Bahan Bacaan 2: Membaca Permulaan
Pada pembelajaran yang dilakukan di beberapa TK saat ini, membaca telah
diperkenalkan ketika anak berada di Kelompok B. Namun, ternyata anak
masih mengalami kesulitan dalam membaca. Rendahnya kemampuan
membaca permulaan anak disebabkan karena kegiatan pembelajaran yang
dilakukan untuk mengembangkan bahasa, khususnya membaca permulaan
kurang bervariasi. Selain itu media yang digunakan belum dapat menarik
perhatian anak, media yang digunakan kurang dikembangkan, pengelolaan
kelas pada saat pembelajaran kurang baik, kurangnya kesiapan anak dalam
melakukan pembelajaran didalam kelas. Hal tersebut terlihat saat
pembelajaran membaca gambar sederhana, media yang digunakan tidak
berwarna, yaitu guru menggambar di papan tulis, dan memberi keterangan
gambar dengan tulisan di samping gambar, saat guru menggambar anak ribut
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sendiri. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menarik perhatian
anak untuk belajar membaca adalah dengan menggunakan media kartu
bergambar. Media kartu kata bergambar adalah media visual yang efektif
untuk menyajikan pesan-pesan tertentu pada sasaran tertentu pula. Media
kartu kata bergambar ini mudah untuk dibuat sendiri oleh guru sehingga tidak
mengeluarkan biaya yang banyak dalam pembuatannya. Gambar-gambar yang
akan disajikan dapat dipasang dan dicopot dengan mudah, dengan demikian
dapat dipakai berkali-kali. Kartu kata bergambar dapat dipakai pula
mengenalkan gambar-gambar dan kata-kata yang nantinya memudahkan
proses penyampaian materi, terutama dalam membaca permulaan.
Sebuah media yang menarik menjadi sesuatu yang sangat penting bagi sebuah
pembelajaran terutama pada pembelajaran di TK, sehingga anak akan lebih
tertarik dalam melakukan kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun
di luar kelas. Melihat kegunaan dan keuntungan yang dimiliki oleh media kartu
kata bergambar pada kegiatan pembelajaran, maka kartu kata bergambar
merupakan salah satu media yang tepat untuk meningkatkan kemampuan
membaca permulaan pada anak TK Kelompok B khususnya.
Media Kartu Kata Bergambar
Pengertian Kartu Kata Bergambar
Kartu termasuk dalam jenis media visual yaitu pada teknologi cetak. kartu
adalah kertas tebal yang berbentuk segi empat. Sedangkan dalam kamus besar
bahasa Indonesia kartu adalah kertas tebal, berbentuk persegi panjang dapat
digunakan untuk berbagai keperluan.
Kata adalah kesatuan dari gabungan huruf yang dapat ditulis atau diucapkan.
Dalam Kamus besar bahasa Indonesia kata merupakan suatu unsur bahasa
yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan
perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Sedangkan
dalam Kamus besar bahasa Indonesia gambar adalah tiruan barang (orang,
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binatang, tumbuhan dan sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil dan
sebagainya pada kertas dan sebagainya.
Jenis-jenis media yang dapat diklasifikasikan ke dalam media visiual diam
diantaranya adalah gambar. Gambar merupakan media pembelajaran visual
diam yang digunakan untuk memperperjelas pembelajaran. Media visual
adalah media yang sering digunakan oleh guru pendidikan anak usia dini
untuk dapat menyampaikan isi dari tema pembelajaran yang sedang
disampaikan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa lambang visual atau
gambar memperlancar tujuan memahami dan mengingat informasi dan pesan
yang terkandung dalam gambar, media visual (gambar) juga dapat
mempermudah anak yang sedang belajar atau membaca teks yang bergambar.
Kartu kata gambar yang dimaksud dalam unit pembelajaran ini adalah kartu
yang berukuran 10×15 cm yang terbuat dari kertas tebal yang memiliki katakata dan gambar yang sesuai dengan tema pembelajaran seperti gambar buah,
binatang, tumbuh-tumbuhan, orang dan sebagainya yang dirancang untuk
membantu anak TK untuk berlatih membaca permulaan. Dari pengertian di
atas bisa diambil kesimpulan bahwa kartu kata bergambar adalah media
visual yang dapat digunakan untuk

mempermudah memahami informasi

yang terkandung dalam tiruan gambar yang disertai tulisan. Kelebihan media
kartu kata bergambar sebagai media gambar sebagai berikut:
1. Sifatnya konkrit gambar atau foto lebih realistis menunjukkan pokok
masalah dibandingkan dengan media verbal semata.
2. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu.
3. Tidak semua benda, objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas dan tidak
selalu bisa dibawa (diperlihatkan) ke obyek peristiwa tersebut.
4. Media gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan.
5. Dapat memperjelas suatu masalah dibidang apa saja dan untuk tingkat usia
berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membentuk pemahaman.
6. Murah harganya dan mudah untuk didapat dan digunakan tanpa
memerlukan peralatan khusus.
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Kelebihan kartu kata bergambar sebagai media gambar yaitu:
1. Gambar mudah untuk diperoleh, gambar dapat digunting dari majalah atau
dibuat sendiri dan mudah untuk digunakannya.
2. Penggunaan gambar merupakan hal yang wajar
3. Koleksi gambar dapat diperoleh terus
4. Mudah mengatur pilihan untuk media pengajaran
Berkaitan dengan unit pembelajaran ini, maka media yang akan digunakan
dibuat hendaknya memperhatikan karakteristik anak. Artinya, sebelum
memberikan untuk pembelajaran, kartu kata bergambar kepada anak, terlebih
dahulu diketahui kemampuan yang dimiliki anak untuk dapat menggunakan
kartu kata bergambar tersebut sebagai bahan bacaan sederhana.
Bagi anak usia dini bacaan lebih di arahkan pada pengenalan dan pemahaman
anak melalui tahapan-tahapan bermain dan belajarnya tentang aksara dan
angka, hingga membentuk anak kreatif dan mandiri yang mampu berkarya
sesuai dengan usia dan perkembangannya. Kerena itu kita sebagai pendidik
wajib memberikan dorongan atau stimulus dengan cara-cara tertentu agar
anak berhasil mempelajari bacaannya. Anak akan berhasil dalam memahami
bacaan apabila terdapat kondisi-kondisi belajar sebagai berikut:
1. Demonstrasi (Demonstration)
Bagi anak kecil, mempelajari bacaan koleksi anak tidak cukup hanya dengan
melihat tulisan-tulisan atau mendengarkan orang berbicara di sekelilingnya.
Mereka perlu demonstrasi yaitu melihat bagaimana orang dewasa berperilaku
dan berbahasa. Mereka juga perlu melihat benda-benda dan bagaimana orang
dewasa menyebut benda-benda tersebut.
2. Keterlibatan (Engagement)
Seorang anak akan belajar dari suatu demonstrasi apabila ia terlibat di
dalamnya, anak akan terlibat dalam suatu kegiatan apabila ia merasa kegiatan
tersebut berarti dan berguna bagi dirinya ketika ia berpikir bahwa ia akan
mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Oleh karena itu, guru perlu
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mengupayakan agar anak-anak senantiasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan di
kelas yaitu dengan menarik minat anak dan membuat setiap kegiatan
menyenangkan.
3. Ketenggelaman (Immersion)
Yang dimaksud dengan immersion atau ketenggelaman adalah bahwa anak
"tenggelam" dalam suatu keadaan, lingkungan dan kondisi yang dipenuhi oleh
percakapan dan tulisan-tulisan. Percakapan dan tulisan-tulisan tersebut
merupakan model atau contoh bagi anak untuk berbicara, membaca dan
menulis. Dengan kata lain, anak belajar secara alami bagaimana berbicara,
membaca dan menulis dari lingkungannya. Implikasi dari teori tersebut
adalah bahwa dalam ruang kelas guru perlu menyediakan berbagai tulisan
yang terdapat dalam nyanyian, puisi, chart, poster, big book serta berbagai
karya anak-anak yang ditempel di dinding atau digantung di dalam kelas. Perlu
juga disediakan berbagai judul buku yang dijual di toko-toko buku serta alat –
alat menulis seperti kertas, pensil warna, krayon, dan sebagainya.
4. Harapan (Expectation)
Yang utama bagi anak adalah mereka menyadari bahwa orang tuanya atau
gurunya berharap agar ia dapat mendengarkan, berbicara, membaca dan
menulis seperti mereka (orang dewasa). Harapan orang dewasa di
sekelilingnya akan mendorong anak untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang
ada disekitarnya. Di sekolah, seorang pendidik hendaknya mempunyai
harapan yang besar bahwa anak didiknya akan dapat belajar mendengar,
berbicara,

membaca

dan

menulis

melalui

kegiatan-kegiatan

yang

diciptakannnya di dalam kelas.
5. Kedekatan ucapan (Approximation)
Yang dimaksud dengan kedekatan ucapan adalah ucapan anak yang mendekati
kebenaran. Misalnya, seorang anak mengucapkan "tutu" untuk kata susu.
Biasanya para orang tua tidak mengoreksi kata-kata anaknya tetapi
meresponnya dengan benar, misalnya dengan mengatakan "Ini susunya"
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sambil memberikan segelas susu pada anaknya. Bukan pada tempatnya
apabila guru mengoreksi ucapan anak. Yang perlu diperhatikan guru adalah
memberikan

kesempatan

kepada

anak

untuk

'mengambil

risiko'

mengucapkan dan memonitor ucapannya sendiri serta merespon ucapan anak
dengan tepat.
6. Tanggung Jawab (Responsibility)
Anak hendaknya mempunyai tanggung jawab terhadap belajarnya sendiri
karena dengan demikian motivasi intrisiknya akan muncul dan mendorong
belajar. Tanggung jawab pendidik adalah menyediakan kegiatan-kegiatan
yang dapat mengkondisikan anak untuk belajar. Namun anak bertanggung
jawab untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Cara menimbulkan
rasa tanggung jawab tersebut misalnya dengan memberi kesempatan pada
mereka memilih kegiatan yang mereka inginkan dalam waktu 'bebas memilih'.
7. Penggunaan (Use)
Kondisi belajar terbaik bagi anak yang belajar membaca adalah ketika ia
membaca dan bagi anak yang belajar menulis adalah ketika ia menulis.
Kegiatan membaca dan menulis di dalam kelas dapat berupa kegiatan yang
direncanakan oleh pendidik seperti membaca big-book, menulis daftar
kegiatan yang akan dilakukan anak-anak hari itu, dan sebagainya, atau
kegiatan yang dipilih sendiri oleh anak, seperti membaca buku pilihan mereka
sendiri, menuliskan sesuatu pada gambar yang mereka buat dan sebagainya.
8. Tanggapan (Respon)
Tanggapan adalah suatu yang diperlukan anak dalam kehidupan sosial di
rumah maupun di sekolah. Ketika mereka bercerita, mereka ingin ada orang
lain yang menanggapi, seperti teman, orang tua, guru atau siapa saja yang ada
di dekatnya mereka. Atau pada saat mereka bertanya pada orang dewasa,
mereka mengharapkan tanggapan. didalam kelas pendidik hendaknya
menanggapi keinginan dan perbuatan anak secara alami. Misalnya, menjawab

35

pertanyaan, mengomentari pekerjaan mereka ketika mereka menunjukannya,
membantu mereka jika membutuhkan pertolongan, dan sebagainya.
Bahan Bacaan 3: METODA BERCERITA
Metode Bercerita untuk Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak (TK)
Rasanya semua orang sangat yakin kalau bercerita disukai oleh anak-anak
usia Taman Kanak-kanak. Bahkan, anak TK dapat larut dan hanyut dalam
cerita karena kepandaian guru dalam menyampaikannya. Oleh karena itu,
guru TK sangat perlu menggunakan cerita sebagai metode penyampaian inti
pembelajaran. Syaratnya, guru TK harus kreatif dalam menciptakan cerita
atau mengolah cerita yang sesuai dengan alam pikir anak. Metode bercerita
merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat memberikan
pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cerita kepada anak
secara lisan. Cerita yang dibawakan guru harus menarik, dan mengundang
perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak TK.
Penggunaan bercerita sebagai salah satu strategi pembelajaran di Taman
Kanak-kanak haruslah memperhatikan hal-hal (1) isi cerita sesuai dengan
dunia kehidupan anak, (2) kegiatan bercerita memberikan perasaan gembira,
lucu, dan mendidik, (3) kegiatan bercerita memberikan pengalaman bagi anak,
(4) beberapa macam teknik bercerita dapat dipergunakan (membaca
langsung dari buku, menggunakan ilustrasi dari buku gambar, menggunakan
papan flannel, menggunakan boneka, bermain peran dalam suatu cerita, atau
bercerita dengan menggunakan jari-jari tangan), (5) bercerita dilakukan
dalam kelompok kecil untuk memudahkan guru mengontrol kegiatan yang
berlangsung sehingga akan berjalan lebih efektif. Selain itu tempat duduk pun
harus diatur sedemikian rupa, misalnya berbentuk lingkaran sehingga akan
terjalin komunikasi yang lebih efektif.
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Pengertian
1. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai segala usaha guru dalam menerapkan
berbagai metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan
demikian strategi pembelajaran menekankan pada bagaimana aktifitas guru
mengajar dan aktifitas anak belajar. Macam-macam metode pembelajaran
antara lain; berpusat pada anak, bermain, bercerita, bernyanyi dan pembelajaran
terpadu.
2. Bercerita adalah menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan atau
suatu kejadian dan disampaikan secara lisan dengan tujuan membagikan pengalaman
dan pengetahuan kepada orang lain. Bercerita dalam konteks komunikasi dapat
dikatakan sebagai upaya mempengaruhi orang lain melalui ucapan dan penuturan
tentang suatu (ide) pengalaman. Sementara dalam konteks pembelajaran
anak usia dini bercerita dapat dikatakan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi
kemampuan berbahasa anak melalui pendengaran kemudian menuturkannya
kembali dengan tujuan melatih ketrampilan anak dalam bercakap-cakap untuk
menyampaikan ide dalam bentuk lisan.
3. Bercerita dinyatakan sebagai salah satu metode yang dapat diterapkan dalam proses
belajar mengajar. Metode bercerita didefinisikan sebagai cara memberikan
penerangan atau bertutur dan menyampaikan cerita secara lisan. Anak sangat
menyukai cerita atau dongeng sehingga bentuk metode cerita sangat cocok
untuk mengajarkan moral pada anak.
4. Strategi pembelajaran melalui bercerita dan berdialog merupakan salah satu strategi
yang banyak digunakan pada pembelajaran Taman Kanak-kanak, sebagaimana halnya
kegiatan pengajaran yang lain, kegiatan itu selalu dimulai dengan merencanakan,
melaksanakan dan menilai kegiatan pengajaran. Dikaitkan dengan dunia kehidupan
anak, bercerita adalah salah satu strategi pembelajaran yang dapat memberikan
pengalaman belajar bagi anak. Dunia kehidupan anak penuh dengan suka cita, maka
kegiatan bercerita harus diusahakan dapat memberikan perasaan gembira, lucu, dan
mengasyikkan untuk dapat menarik perhatian anak.
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5. Bercerita biasanya dilakukan oleh seorang guru dengan membawakan cerita secara
lisan dan mengundang perhatian anak namun tidak lepas dari pendidikan anak usia
PAUD. Penggunaan cerita sebagai salah satu strategi pembelajaran di PAUD harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :Isi cerita harus berkaitan dengan dunia
kehidupan anak, sehingga mereka dapat lebih memahami dan menangkap isi cerita,
karena membahas mengenai hal-hal yang tidak asing bagi mereka. Kegiatan
bercerita diusahakan menarik, asyik, lucu dan memberikan perasaan
gembira dan penuh suka cita. Kegiatan bercerita harus menjadi pengalaman bagi anak
yang bersifat unik, menggetarkan perasaan serta dapat memotivasi anak untuk
mengikuti cerita sampai tuntas. Kemampuan bercerita tidak muncul begitu saja,
tetapi melalui persiapan yang matang dan latihan terus menerus.
6. Untuk dapat bercerita dengan baik, guru sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Menguasai isi cerita secara tuntas
b. Memiliki ketrampilan Bercerita
c. Berlatih dalam irama dan modulasi suara secara terus menerus
d. Menggunakan perlengkapan yang menarik perhatian anak
e. Menciptakan situasi emosional sesuai denagn tuntutan cerita
Kemampuan guru untuk bercerita dengan baik harus didukung dengan cerita yang baik
pula yaitu dengan kriteria:
1. Cerita itu harus menarik dan memikat perhatian guru itu sendiri.
2. Cerita itu harus sesuai dengan kepribadian anak, gaya, dan bakat anak.
3. Cerita itu harus sesuai dengan tingkat usia dan anak mampu memahami isi cerita.
Macam-Macam Teknik Bercerita
Macam-macam teknik bercerita, yaitu
1. Membaca langsung dari buku cerita,Teknik

ini membacakan langsung dari

buku cerita yang dimiliki guru sesuai dengan anak terutama dikaitkan dengan
pesan-pesan yang tersirat dalam cerita.
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2. Bercerita menggunakan ilustrasi gambar dari buku, Teknik ini menggunakan
ilustrasi gambar dari buku yang dipilih guru, harus menarik, lucu, sehingga anak dapat
mendengarkan dan memusatkan perhatian lebih besar daripada buku cerita. Ilustrasi
gambar yang digunakan sebaiknya cukup besar dilihat oleh anak dan berwarna serta
urut dalam menggambarkan jalan cerita yang disampaikan.
3. Menceritakan dongeng . Mendongeng merupakan suatu cara untuk meneruskan
warisan budaya yang bernilai luhur dari satu generasi

ke generasi selanjutnya.

Menceritakan dongeng pada anak membantu anak mengenal budaya leluhurnya dan
menyerap pesan-pesan yang terkandung didalamnya.
4. Bercerita dengan menggunakan papan flannel Teknik ini menekankan pada
urutan cerita serta karakter tokoh yang terbuat dari papan flannel yang berwarna
netral. Gambar tokoh-tokoh mewakili perwatakan tokoh

cerita yang

digunting dengan pola k ertas dan ditempelkan pada kain flannel.
5. Bercerita dengan menggunakan boneka. Pemilihan cerita dan boneka tergantung
pada usia dan pengalaman anak. Boneka yang digunakan mewakili tokoh cerita
yang akan disampaikan
6. Dramatisasi suatu cerita. Teknik ini digunakan untuk memainkan
cerita perwatakan tokoh dalam suatu cerita yang disukai anak dan merupakan
daya tarik yang bersifat umum.
7. Bercerita sambil memainkan jari jari tangan. Teknik ini memungkinkan
guru berkreasi dengan menggunakan jari - jari tangan, dan ini tergantung
kreativitas guru dalam memainkan jari jarinya sesuai dengan perwatakan
tokoh yang dimainkannya.
Tujuan
Tujuan dari metode bercerita adalah :
1. Melatih daya tangkap dan daya konsentrai anak didik
2. Melatih daya pikir dan fantasi anak
3. Megembangkan kemampuan berbahasa dan menambah pembendaharaan kata
kepada anak didik
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4. Menciptakan suasana senang di kelas
Kelebihan Metode Bercerita
1. Dapat membangkitkan minat anak
2. Menumbuhkan sikap perilaku yang positif pada anak
3. Menanamkan nilai-nilai moral
4. Menumbuhkan imajinasi anak
5. Melatih pendenganran anak
6. Mengendalikan emosi
7. Memperkaya kosa kata
8. Mengembangkan daya pikir
9. Menumbuhkan rasa cinta tanah air
Kelemahan Metode Bercerita
1. Dapat membuat anak pasif
2. Apabila alat peraga tidak menarik anak kurang aktif
3. Anak belum tahu dapat mengulang cerita kembali
4. Waktu cerita berlangsung anak yang mengemukakan pendapatnya
sehingga mengganggu jalannya cerita.
Pembelajaran dengan menggunakan metode bercerita akan menghasilkan mutu yang baik
apabila guru menguasai teknik-teknik bercerta.
Terdapat jenis-jenis cerita yang diklasifikasikan menurut asal-usulnya yaitu:
(1) isinya, (2) bentuk penulisannya, (3) fungsinya, dan (4) bahannya.
Berdasarkan isinya, cerita anak-anak dapat berasal dari sastra tradisional,
fantasi modern, fiksi realitas, fiksi sejarah, dan puisi. Menurut bentuk
penulisannya, buku bacaan bergambar, komik, buku ilustrasi, dan novel.
Dilihat dari fungsinya, ada pula buku untuk pemula disebut sebagai buku
konsep, buku partisipasi, dan toybooks.
Sedangkan jenis-jenis cerita tersebut berupa: mite, legenda, dan dongeng. Mite
adalah cerita prosa rakyat yang benar-benar dianggap terjadi serta dianggap
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suci oleh yang mempunyai cerita. Mite ditokohkan oleh para dewa atau
makhluk setengah dewa. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang hampir
mirip dengan mite, yaitu dianggap benar-benar terjadi, tetapi dianggap tidak
suci. Tokoh dalam legenda adalah manusia walaupun adakalanya mempunyai
sifat luar biasa karena bantuan makhluk gaib. Dongeng adalah prosa rakyat
yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita dan
tidak terikat oleh tempat dan waktu.
Kemudian selanjutnya cerita dijeniskan kedalam fantasi modern, fiksi realitas,
dan fiksi realistis kontemporer. Fantasi modern adalah cerita yang ditulis oleh
pengarang. Cerita ini berupa dongeng-dongeng modern yang banyak
mengambil elemen-elemen cerita rakyat, fantasi ilmiah ataupun cerita fantasi
lain mengenai hewan atau robot. Fiksi realitas berisi tentang cerita
petualangan, detektif, misteri atau humor dan sebagainya. Kemudian cerita
tersebut dibedakan lagi dalam fiksi realistis komtemporer yang berisi
masalah-masalah yang dahulu bersifat tabu seperti, kematian, narkoba dan
lainnya.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa cerita adalah sebagai
sarana penyampaian nilai pendidikan yang dikemas secara menarik sehingga
siswa dapat memahami isi yang disampaikan didalamnya.
Bahan Bacaan 4: Mengenalkan Bunyi pada AUD
Untuk melakukan proses pembelajaran dalam mengenalkan bunyi pada anak
usia dini tentunya kita memerlukan media atau benda nyata sebagai
penunjang pembelajaran mengenalkan bunyi. Adapun benda-benda yang ada
disekitar kita yang memiliki sifat padat pada umumnya dapat menghasilkan
bunyi. Sebagai contoh suara yang dihasilkan manusia atau hewan merupakan
bunyi, suara tersebut dihasilkan dari pita suara yang bergetar. Selain pita
suara ada juga contoh jenis benda sederhana disekitar anak yang dapat
menghasilkan bunyi seperti:
1. Ember yang dipukul dengan kayu
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Ember yang dipukul dapat menghasilkan bunyi yang berbeda misalnya saja
ember yang dipukul dari samping atau dari atas akan menghasilkan sura
yang berbeda.
2. Sendok, piring
Piring atau sendok juga dapat menghasilkan bunyi jika keduanya di
pukulkan satu sama lain. Seperti ember piring juga akan menghasilkan
suara yang berbeda jika piring diletakan terbuka atau terbalik.
3. Botol bekas
Botol merupakan benda sederhana yang sering anak temui di
lingkungannya, antara botol plastik dengan botol kaca karena tekstur
maupun bahan dari keduanya berbeda sehingga bunyi yang berbeda juga.
4. Alat musik, seperti angklung, drum, piano, gitar
Alat musik merupakan benda yang menghasilkan bunyi yang sering anak
temui disekolah, cara memainkan alat musik ini bisa dipukul, digoyang
ataupun dipetik. Dengan berbagai benda-benda diatas dapat memperkaya
pengetahuan anak tentang bunyi dan bisa memudahkan anak dalam
mengenali benda yang menghasilkan bunyi yang sering anak jumpai.
Manfaat mengenalkan bunyi bagi Anak Usia Dini
Anak-anak merupakan pribadi yang sangat aktif, selain itu anak-anak juga
memiliki sifat rasa ingin tahu yang tinggi. Anak-anak perlu mengetahui tentang
bunyi,

karena

hal

tersebut

dapat

membantu

anak-anak

dalam

mengembangkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Dengan mengetahui
bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh lingkungan sekitar anak-anak dapat
menambah pengetahuannya sehingga anak-anak bisa mengeksplor semua
kemampuannya.
Anak-anak sangat senang sekali bermain benda-benda yang menghasilkan
bunyi. Bunyi merupakan sesuatu yang banyak memberikan manfaat bagi
perkembangan anak terutama perkembangan kognitif dan bahasa anak. Sudah

42

Unit Pembelajaran
Pengembangan Bahasa di TK

sejak dulu kita mengetahui manfaat mengenalkan bunyi terhadap
perkembangan kecerdasan anak, bunyi dapat merangsang dan melatih
kecerdasan otak anak. Dengan sifat rasa ingin tahu yang tinggi, anak-anak
dapat mencoba bagaimana caranya untuk menghasilkan bunyi. Karena dengan
hal tersebut anak-anak dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya, yaitu
dengan cara anak dapat membedakan bunyi dan mengklasifikasikan bunyi
tersebut.
1. Keseimbangan otak
Dalam kenyataannya belajar pada anak lebih cenderung menggunakan otak
kiri daripada otak kanan sehingga anak cenderung lebih cepat bosan dan lebih
cepat melupakan yang sudah dipelajarinya, akan tetapi dengan guru sering
memperkenalkan berbagai macam bunyi akan menyeimbangkan kemampuan
otak kiri dan otak kanan karena pembelajaran yang sifatnya kreasi atau
menyenangkan lebih cenderung bekerja pada otak kanan. Selain itu, bunyi
dapat meningkatkan daya ingat anak untuk proses belajar dan penyimpanan
informasi lebih lama. Dengan demikian mengenalkan bunyi pada anak dapat
menyeimbangkan otak dan berpengaruh bagi peningkatan kecerdasan anak.
Contoh:

Anak

lebih

cepat

menghapal

nama-nama

hari

dengan

menyanyikannya.
2. Kreativitas
Selain memberikan rasa senang, bunyi juga dapat meningkatkan keterampilan
dan kreativitas anak dengan memberikan kesempatan anak untuk bebas
berkreasi dengan alat atau media yang telah disediakan oleh guru. Bunyi dapat
menjadi salah satu fasilitas untuk menyalurkan daya imajinasi dan emosi
dalam mempelajari bunyi anak mengeluarkan ekspresi sebebas yang anak
inginkan serta dapat membantu perkembangan emosi anak dengan anak
dapat mengeluarkan emosinya melalui memainkan sumber bunyi. Sehingga
emosi dan kepribadian anak itu dapat berkembang ke arah yang positif
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Contoh: Anak menabuh alat musik sederhana (ember, drum, dll) dengan
penuh semangat dan ekspresif.
3. Merangsang daya ingat.
Untuk membantu daya ingat seseorang dibutuhkan penyimpanan jangka
panjang atau long term memory. Salah satunya adalah dengan mengenalkan
sesuatu melalui bunyi (musik). Namun, tidak bunyi saja yang perlu diajarkan
untuk anak, semua aspek perkembangan bisa membantu peningkatan daya
ingat.
Dalam bunyi dapat merangsang daya ingat anak masih berkesinambungan
dengan bunyi dapat menyeimbangkan otak. Karena dalam mempelajari atau
memainkan bunyi anak menggunakan otak kanan yang salah satu kelebihan
otak kanan merupakan memiliki penyimpanan daya ingat yang cukup lama.
Contoh: Anak yang dapat bernyanyi meskipun dengan diberikan musiknya
saja tanpa lirik.
4. Pentingnya mengenalkan bunyi bagi Anak Usia Dini.
Anak-anak penting untuk dikenalkan tentang bunyi. Seperti pada pemaparan
manfaat bunyi bagi anak maka bisa dengan yakin menyatakan bahwa
memperkenalkan bunyi kepada anak sangatlah penting. Lingkungan yang
memfasilitasi

anak

dengan

usaha

pengembangan

kemampuan

dan

perkembangan anak maka akan memberikan stimulus dan fasilitas untuk
mendukung anak. Akan tetapi jika lingkungan tidak mengenalkan bunyi pada
anak maka anak tidak dapat menambah pengetahuannya dan tidak dapat
mengeksplorasi seluruh perkembangan yang dimiliki anak. Sebagai contoh
jika anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mencoba untuk mencari
tahu dengan bertanya mengenai bunyi, sementara lingkungan tidak berusaha
memberikan jawaban yang tepat maka anak akan memiliki pengetahuan yang
keliru. Pentingnya mengenalkan bunyi pada anak-anak adalah supaya anakanak dapat menambah pengetahuan yang benar. Pengetahuan anak-anak
mengenai bunyi dapat berkembang dengan baik. Selain itu melalui bunyi anak
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dapat melatih kemampuan pendengaran yang dimilikinya, sekaligus
mengembangkan kecerdasan Bahasa.
Metode Pembelajaran dalam Mengenalkan Bunyi
Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam mengajar dan
salah satu kunci pokok keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran yang
dilakukan. Metode belajar harus mampu mendorong proses pertumbuhan
pola laku membina kebiasaan dan mengembangkan kemahiran untuk
penyesuaian dalam interaksi proses pembelajaran. Namun, dalam proses
pemilihan metode yang akan diaplikasikan pada proses pembelajaran perlu
kekreatifan dan kejelian guru dalam memilah dan memilih metode yang tepat
dan relevan dengan tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran tercapai
optimal dan bermakna bagi peserta didik.
Bunyi memang perlu dikenalkan pada anak sejak usia dini. Anak-anak
memang perlu mengetahui macam-macam bunyi yang ada. Dari mana bunyi
itu dihasilkan dan untuk apa fungsi dari bunyi tersebut. Adapun beberapa
metode yang dapat digunakan untuk mengenalkan bunyi pada anak
diantaranya:
1. Metode Bermain
Bermain merupakan dunia anak. Dunia bermain bagi anak merupakan
dunia yang tak bisa dipisahkan dengan bermain anak bisa mengeksplor
pengetahuannya sendiri dan melakukan apa yang anak inginkan sesuai
dengan apa yang anak lihat, dengar, serta imajinasinya. dengan bermain
akan memungkinkan anak meneliti lingkungan, mempelajari segala
sesuatu, memecahkan masalah yang dihadapinya. Dengan bermain anak
memiliki kesempatan untuk berinteraksi atau membina hubungan erat
dengan lingkungannya, belajar memecahkan masalah (Problem solving)
yang ada dilingkungannya.
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Dengan metode bermain ini memperkenalkan bunyi bisa dilakukan saat
bermain, seperti anak diajak untuk bermain alat musik serta benda-benda
yang bukan termasuk alat musik yang ada disekitar anak yang bisa
mengeluarkan bunyi (sendok, ember, meja, dll)
Contoh:
a. mengenalkan musik pada anak-anak dengan cara mengenalkan bunyibunyi musik yang ada. Seperti mengenalkan bunyi drum dan
genderang, mengenalkan bunyi piano, mengenalkan bunyi terompet
dengan mengajak anak-anak untuk memainkan alat-alat musik
tersebut.
b. Mengenalkan suara hewan pada anak dapat dilakukan dengan
permainan tebak suara hewan. Anak-anak diajak untuk melakukan
jenis-jenis permainan yang ada untuk mengenalkan bunyi suara hewan.
contohnya anak-anak diminta untuk menebak suara hewan tertentu
melakukan permainan dadu, sebelumnya guru menyiapkan dadu
berukuran besar dengan gambar hewan yang ditempel disetiap sisi,
ketika anak melempar dadu maka hewan apa yang muncul?lalu anak
menirukan suaranya
2. Metode bernyanyi
Bernyanyi merupakan kegiatan yang disenangi oleh anak, di sekolah taman
kanak-kanan setiap kegiatan tidak terlepas dari bernyanyi.

sejak lahir

anak secara biologis sudah dilengkapi dengan kesenangan untuk merespon
suara-suara orang. Melalui nanyian banyak hal disampaikan kepada anak
secara langsung maupun tidak langsung mengenai informasi atau
pengetahuan yang diberikan oleh guru.
Mengenalkan bunyi dapat dilakukan melalui nyanyian, misalnya untuk
mengenalkan suara musik anak-anak dapat diajak untuk bernyanyi.

46

Unit Pembelajaran
Pengembangan Bahasa di TK

Contohnya:
Ada seekor kelinci yang bermain musik, terdengar suara piano yang
berdenting-denting, tiriringtingting tiriringtingting jentikan jarimu...
Ada seekor beruang yang bermain musik, tedengar suara genderang
yang berdentang-dentang, tararam tamtam tararam tamtam hentakkan
kakimu....
Ada seekor harimau yang bermain musik, terdengar suara terompet yang
bertoet-toet…tereret tettet tereret tettet…tepukkan tangannmu.
3. Metode eksperimen
Melihat karakteristik anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi,
penerapan metode proyek bisa menjadi salah satu metode yang bisa
digunakan oleh guru untuk menyampaikan pembelajaran pada anak
sekaligus menambah pengalaman pribadi anak atas kegiatan yang
dilakukannya langsung dan bermakna bagi anak.
Dalam pembelajaran mengenalkan bunyi pada anak ini, guru dapat
menyampaikan makna pembelajaran dengan bereksperimen membuat
bunyi-bunyian dari lingkungan sekitar yang dekat dengan anak.
Contoh:
a. Memanfaatkan tubuh sendiri: pertemukan atau saling gesekkan gigi
atas dengan bawah; sentakkan lidah dari langit-langit mulut; jentikkan
jari; gesekkan kedua tangan; atau pukul-pukul paha
b. Gunakan tutup-tutup botol yang diuntai pada kayu
c. Masukkan kacang, macaroni, kancing dalam kotak korek api atau botol.
4. Metode eksplorasi
Anak senang mencari sesuatu karena anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi
dan senang menjelajah serta menemukan hal yang dirasa anak menarik.
Melihat pada karakteristik anak, pengenalan bunyi pada anak bisa dengan
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meminta anak bereksplorasi dengan alam sekitarnya dan menemukan
pemahaman serta pengalamannya sendiri serta guru membimbing anak
sehingga pembelajaran dirasakan bermakna oleh anak.
Contoh:
Untuk mengenalkan bunyi pada anak dapat dilakukan dengan cara anak
bereksplorasi di lingkungan sekitar sekolah (outdoor) mencari benda apapun
yang dapat menghasilkan bunyi.
Beberapa metode di atas merupakan sebagian kecil metode yang dapat
digunakan untuk mengenalkan bunyi pada anak-anak. Ada banyak metode lagi
yang bisa digunakan untuk mengenalkan bunyi pada anak, bergantung
kreativitas yang dimiliki guru untuk memodifikasi setiap metode yang ada
Bermain Tebak Bunyi/Suara
Pengembangan kemampuan dasar anak, termasuk berbahasa, dapat dilakukan
dengan strategi bermain. Ada beberapa jenis permainan yang dapat
mendukung terciptanya rangsangan pada anak dalam berbahasa antara lain
alat peraga berupa gambar yang terdapat pada buku atau poster,
mendengarkan lagu atau nyanyian, menonton film atau mendengarkan suara
kaset, membaca cerita (story reading/story telling) ataupun mendongeng.
Semua aktivitas yang dapat merangsang kemampuan anak dalam berbahasa
dapat diciptakan sendiri oleh pendidik. Pendidik dapat berimprovisasi dan
mengembangkan sendiri dengan cara menerapkannya kepada anak sesuai
dengan kondisi dan lingkungannya
Salah satu metoda yang dapat digunakan adalah Metode Pembelajaran
Permaianan Tebak Suara. Metode pembelajaran ini adalah cara yang
digunakan guru dalam mengajar dan salah satu kunci pokok keberhasilan
suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Adapun beberapa metode yang
dapat digunakan untuk mengenalkan suara pada anak diantaranya: Metode
Bermain, bahwa dengan bermain akan mungkinkan anak meneliti lingkungan,
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mempelajari segala sesuatu, memecahkan masalah yang dihadapinya. Dengan
bermain anak memiliki kesempatan untuk berinteraksi atau membina
hubungan dengan lingkungannya, belajar memecahkan masalah (Problem
solving) yang ada dilingkungannya.
Bahan Bacaan 5: Mengunjungi Perpustakaan dan Memilih berbagai Jenis
Bahan Pustaka
Taman Kanak-kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini
yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai
dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Potensi yang perlu
dikembangkan yaitu potensi psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilainilai agama, social emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni. Agar
potensi itu dapat berkembang dengan baik hendaknya penyelenggaraan
pendidikan di TK mampu memberikan kesempatan kepada anak untuk
tumbuh dalam semua aspek-aspek perkembangan dan kecerdasannya.
Sebagai

lembaga

pendidikan

prasekolah,

tugas

utama

TK

adalah

mempersiapkan anak dengan memperkenalkan berbagai pengetahuan, sikap/
perilaku, dan keterampilan agar anak dapat melanjutkan kegiatan belajar yang
sesungguhnya di sekolah dasar dengan menganut prinsip: “Bermain sambil
Belajar dan Belajar seraya Bermain”. Agar pendidikan terselenggara dengan
baik tentunya tenaga kependidikan maupun peserta didik harus didukung
dengan sumber belajar yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan
belajar-mengajar. Salah satu sarana sumber belajar adalah perpustakaan. Hal
ini sesuai dengan surat edaran dari Depdiknas bahwa perpustakaan TK
hendaknya dilengkapi dengan buku-buku cerita, gambar-gambar dan rak
dengan berbagai permainan, model, peralatan untuk bermain peran yang ada
dilingkungan anak juga akan memperkaya imajinasi, kreativitas dan mental
anak dalam mengekpresikan diri. Walaupun pada kenyataannya belum
banyak pihak yang memperhatikan perpustakaan PAUD dan TK. Perpustakaan
pada jenjang apapun harus dipandang sebagai pendukung pengembangan
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anak, sehingga dalam pengembangan perpustakaan harus mendapat
perhatian dari berbagai pihak sejak usia dini. Karena perpustakaan
merupakan komponen sekolah yang diperlukan sebagai pendukung
pengembangan potensi semua anak tentunya pihak sekolah tetap berusaha
mefasilitasinya dengan kemampuan yang ada. Dalam kegiatan perpustakaan
meliputi tiga kegiatan utama yaitu kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan
penyebarluasan segala macam informasi pendidikan kepada siswa dan guru.

Gambar 10: Perpustakaan

Banyak

cara

untuk

lebih

meningkatkan

pengetahuan,

pengalaman,

keterampilan dan sikap anak. Salah satu diantarannya melalui bacaan. Maka di
setiap PAUD perlu disediakan buku - buku cerita bergambar, majalah anak anak yang menarik sehingga dapat mendorong untuk anak usia dini itu
bereksplorasi secara maksimal. Manfaat Perpustakaan di Pendidikan Anak
Usia Dini:
1. Untuk anak yang belum dapat membaca, bisa mendorong agar anak
mempunyai kemauan dan berkeinginan untuk belajar membaca.
2. Anak yang telah memiliki kemampuan dasar tentang membaca akan sangat
berguna untuk dapat membaca secara sempurna.
3. Secara umum sebagian kebutuhan anak PAUD akan dapat terlayani sesuai
dengan tingkat perkembangannya.
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4. Adanya perpustakaan di PAUD akan memungkinkan pendidik dapat
meningkatkan kemampuannya dalam kegiatan belajar-mengajar.
Tujuan adanya perpustakaan di PAUD tersebut dapat dicapai, apabila
perpustakaan dibina terus menerus dan teratur. Beberapa macam koleksi
perpustakaan sebaiknya terupdate secara teratur. Mengapa perpustakaan ini
perlu ada di pendidikan prasekolah, padahal sebagian besar anak belum dapat
membaca dan menulis? adakah manfaatnya? tentu saja ada, minat baca dan
rasa ingin tahu anak sering dimulai dari bahan-bahan bacaan. Perpustakaan di
PAUD tidak saja sebagai pintu masuk anak pada ilmu pengetahuan dan
teknologi. Yang jauh lebih penting ialah filosofi dibalik pengadaannya, kini
sumber belajar anak bukan hanya pendidik, tetapi buku juga jadi sumber bagi
mereka.

Gambar 11: Membaca di perpustakaan
http://old.solopos.com/2017/11/17/patut-ditiru-anak-anak-tk-diajak-ke-perpustakaan

Dalam bahan bacaan ini akan dibahas bagaimana pemilihan bahan pustaka, akan
tetapi sebelum membahas pemilihan bahan pustaka sebaiknya kita mengenal jenis
koleksi perpustakaan. Yang dimaksud dengan koleksi perpustakaan adalah
sejumlah bahan atau sumber-sumber informasi, baik berupa buku ataupun bahan
bukan buku, yang dikelola untuk kepentingan proses belajar dan mengajar di
sekolah yang bersangkutan.
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1. Jenis Koleksi
Jenis koleksi yang diperlukan perpustakaan TK bisa dikelompokkan
kedalam kategori buku dan bahan bukan buku.
a. Koleksi buku
Meliputi buku teks atau buku pelajaran, buku fiksi, kamus,
ensiklopedia, direktori (buku alamat), atlas dll.
b. Koleksi bahan bukan buku
Meliputi majalah, lukisan, globe, piagam penghargaan, pandel kenangkenangan, plakat, piala, puzzle, balok kayu, peralatan musik atau benda
lainnya.
c. Koleksi bahan pandang dengar (Audiovisual)
Koleksi pandang dengar disini adalah koleksi perpustakaan yang
dibuat atas hasil teknologi elektronik bukan bahan hasil dari cetakan
dari kertas tapi dari bahan-bahan nonkonvensional. Contohnya kaset,
video, tape recorder, slide suara, film suara, compact dics (CD). Karena
pemanfaatannya menggunakan unsur pandang dan unsur dengar maka
disebut bahan pandang dengar(audiovisual).
2. Jumlah Koleksi
Mengenai komposisi koleksi jumlah buku perpustakaan sampai saat ini
belum ada ketentuan yang baku. Sehubungan dengan fungsi perpustakaan
yang

masih

mengutamakan

unsur

pembinaan

minat

baca dan

pengembangan daya kreativitas dan imajinasi serta karakter anak didik,
maka perbandingan antara jenis koleksi fiksi dan non fiksi adalah 60:40.
Untuk koleksi fiksi 60% sedangkan untuk koleksi non fiksi 40%. Oleh
perpustakaan Nasional (1992) disarankan untuk koleksi dasar setiap
perpustakaan sekolah memiliki koleksi dengan perbandingan 10 (sepuluh)
judul buku untuk seorang murid.
3. Pengadaan Bahan Pustaka
Kegiatan pengadaan koleksi meliputi kegiatan pemilihan bahan pustaka
dan cara pengadaannya, dan inventarisasi bahan pustaka.
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Pemilihan Bahan Pustaka
Tujuan utama perpustakaan adalah untuk membantu anak mulai
mengembangkan kecintaan seumur hidup pada buku, meningkatkan
kesadaran akan pentingnya tulisan dan untuk menanamkan kecintaan
pada sastra. Buku yang disediakan untuk dinikmati anak didik harus
meliputi cakupan isi dan bentuk yang luas. Anak akan menyukai buku
dengan ilustrasi penuh warna dan akan mampu mengikuti jalan cerita
sederhana jika jalan ceritanya lugas, jelas, dan bermakna. Hal ini sesuai
dengan pendapat pakar psikologis aliran ekologik yang telah mendapatkan
temuan-temuan

penelitian

bahwa

tata

warna

secara

langsung

mempengaruhi suasana jiwa, warna-warna cerah cenderung menyiratkan
keceriaan dan suasana jiwa yang optimistic, sedangkan penggunaan
warna-warna suram akan memberikan pengaruh yang sebaliknya.
Langkah pertama dalam pemilihan adalah mengidentifikasi koleksi apa
yang akan dipilih untuk dijadikan koleksi perpustakaan sekolah. Kemudian
catat data koleksi yang telah dipilih, misalnya judulnya, pengarangnya,
penerbit, serta kelebihan dan kelemahannya. Dan yang tak kalah penting
adalah harga bukunya. Pemilihan koleksi perpustakaan bisa dilakukan
langsung oleh petugas perpustakaan atau guru pustakawan dan lebih baik
lagi meminta pertimbangan kepada guru dan kepala sekolah dengan
mempertimbangkan aspek kebutuhan anak didik dan guru dilingkungan
sekolah tersebut. Dalam melakukan pemilihan koleksi perpustakaan harus
berpedoman pada prinsipprinsip seleksi. Hal ini dimaksudkan sebagai
acuan dalam mengisi koleksi perpustakaan.
Adapun prinsip dalam pemilihan koleksi perpustakaan meliputi:
a. Pemilihan koleksi perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan
kurikulum yang berlaku di sekolah. Misalnya kurikulum yang sekarang
banyak dipakai yaitu Kurikulum 2013
b. Pemilihan koleksi perpustakaan dipilih secara cermat, disesuaikan
dengan keperluan anak didik dan menurut skala prioritas yang telah
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ditetapkan. Dalam memilih buku untuk TK harus lebih ekstra hati-hati
agar tidak menyimpang dari aspek psikologi perkembangan anak yaitu
aspek fisik, aspek rasio cultural, dan aspek psiko edukatif.
c. Memilih buku-buku yang berkualitas
d. Kualitas buku dapat dipertimbangkan melalui isi buku, keahlian
pengarang, reputasi penerbit, cara penyajian, edisi, susunan, ilustrasi
dan fisik buku. Pemilihan koleksi perpustakaan disesuaikan dengan
tingkat kemampuan anak dengan mempertimbangkan psikologi
perkembangan anak.
e. Dan yang tak kalah penting adalah pemilihan koleksi perpustakaan
disesuaikan dengan dana yang tersedia.
Perpustakaan perlu menyusun anggaran pengadaan koleksi setiap
tahunnya dan disesuaikan dengan rencana pembelian buku atau rencana
berlangganan terbitan berkala dalam satu tahun.
Buku apa saja yang dapat dipilih untuk anak TK?
Ada beberapa buku yang dapat diberikan kepada anak TK, diantaranya
sebagai berikut:
1. Buku cerita
Anak seusia itu lebih cenderung menyukai cerita yang berkaitan dengan
agama, sejarah, Negara, ilmu pengetahuan, dan cerita fiktif. Guru dapat
membacakannya kepada anak dan menyederhanakan isinya untuk
mendorong mereka agar cinta membaca dan mengembangkan
kecintaannya kepada buku.
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Gambar 12: Buku Cerita

2. Buku bergambar
Buku bergambar dan berwarna yang menekankan unsur gambar atau
full color dan lukisan ini sangat cocok bagi anak usia prasekolah, dimana
anak belum bisa membaca dan menulis lebih tertarik menyukai buku
semacam ini.

Gambar 13: Buku Bergambar

3. Buku-buku informasi
Buku yang dipilih adalah buku yang memuat ilmu dan pengetahuan
tentang dunia binatang, tumbuhan, burung, bumi, langit, planet-planet,
ruang angkasa, dan makhluk yang sudah punah.
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Gambar 14: Buku informasi

4. Buku hiburan serta aneka kegiatan dan hobi
Dalam buku tersebut biasanya memadukan hiburan, kegunaan, hobi
dan kegiatan ilmiah yang beragam. Sedangkan kegiatan kesenian
diantaranya mewarnai, melukis, menari, menyelesaikan gambar,
mengetahui perbedaan antara gambar-gambar, dan merangkai.

Gambar 15: Buku aneka hobi
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Penilaian Perkembangan Bahasa Anak
Sebelum

melaksanakan

pembelajaran,

guru

membuat

perencanaan

pembelajaran sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Masih ingat bukan
tentang Rencana Program Pengembangan Harian (RPPH) yang pernah di
pelajari? Pada RPPH tersebut telah ditentukan pula rancangan penilaian yang
akan dilakukan? Nah, dalam RPPH tersebut memuat indikator pencapaian
perkembangan yang akan dijadikan instrumen penilaian dalam bentuk ceklis.
Ceklis dapat dibuat per anak dalam satu periode tertentu, atau dapat pula
dibuat per periode dengan mencatat nama semua anak.
Penilaian pada anak dilakukan pada saat anak melakukan kegiatan. Penilaian
dapat dilakukan dalam berbagai aktivitas anak, sejak anak datang, berbaris,
mengikuti proses belajar, mencuci tangan, makan bekal, bermain bebas,
sampai pulang kembali. Penilaian itu dilakukan secara alami, baik berdasarkan
kondisi nyata yang muncul dari perilaku anak selama proses berkegiatan
maupun hasil dari kegiatan tersebut. Itulah yang disebut penilaian autentik.
Penilaian dilakukan melalui teknik-teknik seperti: teknik penilaian catatan
hasil karya anak; teknik penilaian catatan anekdot; dan teknik penilaian skala
capaian perkembangan anak (rating scale). Yang dimaksud teknik penilaian
disini adalah teknik penilaian harian.
Penilaian memiliki unsur yang saling berkaitan.Unsur penilaian secara teratur
saling berkaitan dalam situasi dan kondisi yang ditentukan berdasarkan
karakteristik kebutuhan perkembangan anak, sehingga penilaian di TK
memiliki karakteristik tersendiri. Penilaian dilakukan langsung dalam
kegiatan pembelajaran atau dalam kehidupan yang sesungguhnya atau
dalam kegiatan yang bermakna. Misalnya, ingin mengetahui perkembangan
bahasa, dapat dilihat pada saat anak berinteraksi dalam melakukan permainan
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bercerita, menyimak cerita, bermain tebak bunyi atau gambar. Guru dapat
juga melakukan penilaian terhadap berbagai kompetensi yang telah dimiliki
anak, kemampuan mengekspresi menghargai teman. Selain itu, penilaian
dilakukan atas kesiapan anak untuk mengerjakan aktivitas belajar yang sudah
dirancang.
KI dan KD menurut Permendikbud 146 tahun 2014 lampiran 1, kelompok usia
4-6 tahun dengan KD Pengetahuan dan Keterampilan yang berkaitan langsung
dengan lingkup perkembangan bahasa anak adalah sebagai berikut:
Tabel 3 Kompetensi Inti (KI) - Kompetensi Dasar (KD)
KOMPETENSI INTI

KI-1. Menerima ajaran agama
yang dianutnya

KOMPETENSI DASAR

1.1. Mempercayai adanya Tuhan melalui
ciptaan-Nya
1.2. Menghargai diri sendiri, orang lain, dan
lingkungan sekitar sebagai rasa syukur
kepada Tuhan

KI-3. Mengenali diri, keluarga,
teman, pendidik, lingkungan sekitar,
agama, teknologi, seni, dan budaya di
rumah, ….dst

3.10. Memahami bahasa reseptif (menyimak

dan membaca)

KI-4. Menunjukkan yang diketahui, 4.10. Menunjukkan kemampuan berbahasa
dirasakan, dibutuhkan, dan
reseptif (menyimak dan membaca)
dipikirkan melalui bahasa, musik,
gerakan, dan karya secara produktif
dan kreatif, serta mencerminkan
perilaku anak berakhlak mulia
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B. Tahapan Penilaian Perkembangan Bahasa Anak
Simbol/ inisial yang digunakan untuk mencatat tingkat pencapaian anak
untuk setiap indikator adalah sebagai berikut:
1. BB

(Belum

Berkembang),

yaitu

anak

yang

sudah

dapat

melakukan, baik sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai indikator
pencapaian

perkembangan

yang

diharapkan

tetapi masih harus

mendapatkan bimbingan dan/atau dicontohkan oleh guru
2. MB (Mulai Berkembang), yaitu anak yang sudah mulai dapat
melakukan baik sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai indikator
pencapaian

perkembangan

yang

diharapkan

tetapi masih harus

diingatkan oleh guru
3. BSH (Berkembang Sesuai Harapan), yaitu anak yang sudah atau mampu
melakukan

baik

sikap,

pengetahuan

dan keterampilan sesuai

indikator pencapaian perkembangan yang diharapkan tanpa harus
diingatkan guru secara tepat, cepat, dan benar
4. BSB (Berkembang Sangat Baik), yaitu anak yang menunjukkan
kemampuan baik sikap, pengetahuan dan keterampilan melebihi
indikator pencapaian perkembangan yang diharapkan serta dapat
mengingatkan temannya
Semua data yang telah dikumpulkan guru selama mengamati anak, baik
berupa ceklis, catatan anekdot dan hasil karya perlu dikumpulkan dalam satu
berkas dalam wadah yang ditata rapi. Satu anak memiliki satu wadah yang
telah diberi identitas tentang anak tersebut.Kumpulan data tersebut diurutkan
berdasarkan tanggal peristiwa. Kumpulan semua informasi tersebut
dinamakan portofolio.
Semua data/informasi tentang anak yang telah terkumpul di dalam
portofolio perlu diolah untuk dianalisis.Lakukan pengolahan secara berkala.
Pengolahan harian perlu dilakukan agar guru dapat melakukan penilaian
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bulanan. Hasil pengolahan bulanan dijadikan acuan untuk melakukan
penilaian semester.
Langkah-langkah dalam mengolah data penilaian ceklis, catatan anekdot, dan
hasil karya
1. Seluruh ceklis catatan skala capaian perkembangan harian disatukan
berdasarkan indikator dari KD yang sama. Walaupun dalam format ceklis
(V) harian indikatornya memuat tema dan materi, untuk dimasukkan ke
dalam penilaian bulanan cukup melihat indikator dari KD yang tercantum
dalam format penilaian perkembangan umum. Apabila dalam indikator
yang sama dalam satu KD terdapat perbedaan capaian, capaian
perkembangan yang tertinggi dijadikan capaian akhir.
2. Semua kemampuan anak dianalisis untuk mengetahui capaian kemampuan
anak, apakah anak tersebut berada pada kemampuan BB, MB, BSH, atau
BSB.
3. Untuk memudahkan menentukan kemampuan anak sebaiknya guru
merujuk pada rubrik penilaian.
4. Kumpulkan semua data anak yang diperoleh dari ceklist, catatan anekdot,
dan hasil karya untuk diolah
5. Contoh kompilasi data yang diperoleh dari kompilasi 3 format penilaian
berbeda (ceklis, catatan anekdot, hasil karya) berikut ini:
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Contoh:
KOMPILASI DATA
Nama
Kelas
Periode

: ………. …………………..
: TK A/B
: Bulan……………… Tahun:……………

Program
Kompetensi dan Ceklis Catatan Hasil Capaian
Pengembangan
Indikator
Anekdot Karya Akhir
Nilai agama &
Moral

2.1 Terbiasa
MB
Melakukan
kegiatan
kebersihan diri
Dst……
Sosial emosional 2.5 Berani
BB
mengemukakan
pendapat
dan keinginan
Dst….
Kognitif
3.6 – 4.6
BSH
Mengenal
benda dengan
mengelompokkan
berbagai benda
dilingkungannya
Dst…..
Bahasa
2.14 Terbiasa
BSB
ramahmenyapa
siapapun
3.10 – 4.10
BSH
Menceritakan
kembali apa
yang didengar
dengan kosakata
yang lebih
banyak
Dst ……..
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MB

MB

BB

BB

MB

BSH

BSB
BSH

BSH

BSB
BSH

BSH

KESIMPULAN
Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.10 Memahami Bahasa
reseptif (menyimak dan membaca) dan 4.10 Menunjukkan kemampuan
berbahasa reseptif (menyimak dan membaca). Berdasarkan KD nya dapat
diketahui bahwa indikator pengetahuan yang dikembangkan adalah:
Menyimak perkataan orang lain (bahasa ibu atau bahasa lainnya), Mengerti
dua perintah yang diberikan bersamaan, Memahami cerita yang dibacakan,
Mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat (nakal, pelit, baik hati,
berani, baik, jelek, dsb), serta Mendengar dan membedakan bunyi-bunyian
dalam Bahasa Indonesia (contoh, bunyi dan ucapan harus sama). Sedangkan
indikator keterampilan nya adalah: Mengulang kalimat yang lebih kompleks,
Memahami aturan dalam suatu permainan, Senang dan menghargai bacaan.
Bahasa mempunyai peran yang urgen bagi anak-anak ketika berinteraksi
dengan limgkungan sosialnya. Anak akan merasa kesulitan jika ia belum bisa
mengutarakan apa yang ia inginkan dan apa yang ia maksud melalui Bahasa.
Bahasa adalah sarana untuk saling tukar menukar informasi. Ketika Bahasa
belum dikuasai sepenuhnya, maka informasi yang ingin ia sampaikan akan
mengalami kendala.
Dalam hal ini orang tua dan guru mempunyai focus kepada rangsangan dan
penguatan terhadap pengalaman anak dalam penggunaan Bahasa. Kegiatan
akan disediakan untuk mendukung anak dalam berkomunikasi secara lisan
melalui peniruan dan pengulangan kemudian penggunaan respon positif dan
persetujuan diberikan untuk mendorong interaksi anak ketika menggunakan
Bahasa.
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Pembelajaran dalam unit ini juga dipandu dengan langkah demi langkah dan
menggunakan lembar kerja yang dirancang untuk memudahkan penguasaan
konsep sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan keterampilan peserta didik.
Adapun konten yang dikembangkan pada unit Memahami Bahasa terdiri atas:
A. Strategi meningkatkan kemampuan menyimak anak
•

Membuat Permainan Bisik Berantai

•

Bercerita
1) Teknik Bercerita Langsung dari Buku Cerita
2) Teknik Bercerita dengan Menggunakan Alat Peraga Langsung
3) Teknik Bercerita Dengan Menggunakan Gambar-Gambar
4) Teknik Bercerita Dengan Menggunakan Bonek

B. Strategi meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak
•

Langkah-Langkah Pembelajaran Membaca Permulaan dengan Kartu
Kata Bergambar

•

Langkah-langkah bermain tebak bunyi atau tebak suara.

•

Bermain Tebak Gambar

C. Mengunjungi Perpustakaan
•

Tentukan perpustakaan di kota atau tempat anda mengajar untuk
dikunjungi.

•

Tentukan waktu yang tepat untuk berkunjung

•

Setelah sampai di perpustakaan selain melihat-lihat koleksi buku,
buatlah kegiatan yang menarik untuk anak, mintalah salah satu
pustakawan disana untuk bercerita.

•

Setelah acara bercerita kepada anak, ajaklah mereka melihat layanan
perpustakaan dan dibiasakan dekat dengan buku.
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UMPAN BALIK
Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrument
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur
dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut saudara
tepat.
Tabel 4 Lembar Persepsi Pemahaman unit
Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No

Kriteria

Aspek
1

1
2
3
4
5
6

2

3

4

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar.
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan
baik.
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas
Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik
yang dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja peserta
didik yang dikembangkan
Memahami konten secara menyeluruh dengan baik
Jumlah
Jumah total

Keterangan
1 = tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = sangat menguasai

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
24
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Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

70-79

80-89

> 90
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Umpan Balik
Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian berorientasi saintifik. Saudara perlu membaca ulang unit
ini dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di KKG atau
Gugus sampai Saudara memahaminya.
Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi saintifik. Saudara perlu mendiskusikan
bagian yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di
KKG atau Gugus.
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilaian dan melaksanakan penilaian berorientasi saintifik
dengan baik.
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilaian dan melaksanakan penilaian berorientasi saintifik
dengan sangat baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi temanteman lain di KKG atau gugus untuk membelajarkan unit ini.

PENUTUP
Semoga unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan ini dapat menjadi
acuan Saudara dalam mengembangkan desain pembelajaran dan penilaian
saintifik

yang terintegrasi dengan 5 (lima) unsur utama Penguatan

Pendidikan Karakter (PPK) dan literasi dalam rangka mencapai kecakapan
Abad ke-21. Selanjutnya, saudara dapat menerapkan desain yang telah
disusun dalam pembelajaran kepada peserta didik di kelas masing-masing.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara perlu memahami unit-unit
ini dengan baik. Oleh karena itu, unit-unit perlu dipelajari dan dikaji lebih
lanjut oleh Saudara bersama guru-guru lainnya dalam Program Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran (PKP) di KKG atau gugus di wilayah masing-masing.
Saudara bersama guru-guru lainnya perlu mengkaji dengan baik semua
komponen unit pembelajaran yang disajikan sehingga dapat memudahkan
Saudara mengimplementasikannya di kelas.
Selain itu, saudara dapat mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin
dihadapi. Unit-unit pembelajaran dikembangkan agar memudahkan Saudara
dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH). Hal ini
karena aktivitas pembelajaran yang disajikan merupakan acuan umum
langkah pembelajaran untuk mencapai masing-masing KD. Saudara perlu
memerinci aktivitas pembelajaran menjadi skenario di dalam RPPH agar lebih
mudah diimplementasikan.
Begitu pula dalam mengalokasikan waktu pembelajaran, saudara dapat
menyesuaikannya. Selain itu, Saudara dapat mengadaptasi langkah
pembelajaran yang disajikan di unit pembelajaran untuk mengembangkan
RPPH topik-topik lainnya.
Selama

mengimplementasikan

merefleksikan

dan

unit-unit

mengevaluasi

ini,

keefektifan,

Saudara

perlu

terus

keberhasilan

serta
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permasalahannya. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat
langsung didiskusikan dengan guru lainnya, instruktur, kepala sekolah, serta
pengawas agar dapat dengan segera menemukan solusinya. Setiap
keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang ditemukan selama
pembelajaran perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best practice
atau lainnya. Pada akhirnya, Saudara dapat melaksanakan pembelajaran
dengan baik, peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal, sekaligus
Saudara menghasilkan karya tulis yang berguna bagi pengembangan
keprofesian. Dalam rangka perbaikan dan pengembangan unit-unit lainnya,
Kami mengaharapkan saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang
dapat disampaikan kepada tim penulis melalui surat elektronik (e-mail).
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