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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 Keterampilan Mengungkapkan 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 Keterampilan Mengungkapkan Bahasa di TK, deskripsi alternatif
aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat
digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, serta bahan bacaan yang
dapat dipelajari oleh guru maupun peserta didik. Kesemuanya dapat
disesuaikan dengan kondisi, sumberdaya, serta konteks yang lebih tepat dari
masing-masing satuan pendidikan. Diharapkan guru lebih proaktif dan
responsif terhadap perkembangan yang terjadi untuk menggunakan,
menyesuaikan dan mengembangkan pembelajaran melalui unit Keterampilan
Mengungkapkan 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,
Toufani Lesmanawati, SS., M.Ed
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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 KETERAMPILAN
3.11

Memahami bahasa

Menyebutkan ungkapan-

ekspresif

ungkapan bahasa

(mengungkapkan

ekspresif

bahasa secara verbal

(mengungkapkan bahasa

dan non verbal)

secara verbal dan non

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

verbal)
4.11

Menunjukkan

Mengungkapkan

kemampuan

perasaan, keinginan, ide,

berbahasa ekspresif

dan pendapat dengan

(mengungkapkan

bahasa ekspresif

bahasa secara verbal

(mengungkapkan bahasa

dan non verbal)

secara verbal dan non
verbal)

3

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

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Kompetensi
Usia 4-5 Tahun

3.11.2

Mengungkapkan perasaan dengan menggunakan kata sifat (seperti:
baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dsb.)
Mengutarakan pertanyaan (bertanya) dengan kalimat yang benar

3.11.3

Menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan

3.11.4

Mengutarakan pendapat kepada orang lain

3.11.5
3.11.6

Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau
ketidaksetujuan
Menceritakan kembali cerita/dongeng yang pernah didengar

3.11.7

Berpartisipasi dalam percakapan

3.11.1

Usia 5-6 Tahun

3.11.8

Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks

3.11.9

3.11.12

Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta
mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan
berhitung
Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok
kalimat-predikat-keterangan)
Menggunakan lebih banyak kata-kata untuk mengekpresikan ide
pada orang lain
Melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan

3.11.13

Menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam cerita/dongeng

3.11.14

Menyimpulkan konsep-konsep dalam cerita/dongeng

3.11.10
3.11.11
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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 Keterampilan Mengungkapkan Bahasa di TK. 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, serta bahan bacaannya.

C. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik
Keterampilan Mengungkapkan Bahasa di TK. Pengembangan aktivitas
pembelajaran mengacu pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses
(Permendikbud nomor 137 tahun 2014) yang di dalam aktivitas pembelajaran
tersebut terkandung sejumlah materi yang dapat dipelajari oleh anak terkait
dengan materi keterampilan berbahasa ekspresif bagi anak. Berikut rincian
aktivitas pembelajaran untuk masing-masing bagian.
Aktivitas 1. Bermain Peran
Bemain peran (role playing) adalah salah satu aktivitas yang cukup efektif
dalam menstimulasi anak untuk mengembangkan keterampilan berbahasa
ekspresifnya.

Dengan

bermain

peran,

anak

dituntut

untuk

bisa

mengungkapkan berbagai makna dengan bahasa verbal (berbicara,
melakukan dialog) dan nonverbal (gestur, mimik, serta penampilan).
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Keefektifan

aktivitas

ini

dalam

mengembangkan

keterampilan

mengungkapkan bahasa bisa dilihat dari banyaknya indikator-indikator yang
dapat dikembangkan, yaitu:
3.11.1

Mengungkapkan perasaan dengan menggunakan kata sifat (seperti:
baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dsb.)

3.11.2

Mengutarakan pertanyaan (bertanya) dengan kalimat yang benar

3.11.3

Menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan

3.11.4

Mengutarakan pendapat kepada orang lain

3.11.5

Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau
ketidaksetujuan

3.11.6

Menceritakan kembali cerita/dongeng yang pernah didengar

3.11.7

Berpartisipasi dalam percakapan

3.11.8

Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks

3.11.9

Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta
mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan
berhitung

3.11.10 Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok
kalimat-predikat-keterangan)
3.11.11 Menggunakan lebih banyak kata-kata untuk mengekpresikan ide
pada orang lain
3.11.12 Melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan
3.11.13 Menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam cerita/dongeng
3.11.14 Menyimpulkan konsep-konsep dalam cerita/dongeng
Selain merangsang anak mengungkapkan bahasa ekspresifnya, aktivitas
bermain peran ini juga melibatkan proses saintifik dalam pembelajarannya,
meliputi:
1. Mengamati. Pada tahap ini, anak mengamati dengan menyimak instruksi
dari guru mengenai penjelasan tata cara bermain peran berdasarkan tema
hari itu, sementara di dalam proses kegiatannya, anak yang sedang tidak
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bermain peran pada adegan tersebut mengamati drama yang diperankan
temannya, terlebih lagi, anak yang bermain peran tentu saja harus
mengamati lawan mainnya agar tahu apa yang disampaikan dan kapan
harus menjawab dialog temannya.
2. Menanya. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada anak
untuk bertanya mengenai teknis aktivitas pembelajaran, karakter yang
dimainkan, aturan bermain peran serta alat dan bahan yang digunakan.
Selain itu, dalam memainkan perannya, akan terjadi dialog tanya jawab
diantara para pemeran, hal ini merupakan praktek langsung bagaimana
anak bertanya dan menjawab dalam sebuah percakapan.
3. Mengumpulkan informasi. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan
kepada anak untuk menyampaikan pengalamannya selama aktivitas
pembelajaran ketika diberi instruksi dan tata cara untuk bermain peran,
anak tentunya akan mengumpulkan informasi-informasi tersebut untuk
kemudian dikodekan dalam pemahaman.
4. Menalar. Pada tahap ini, anak mencoba menghubungkan pengalaman
yang telah diperolehnya dengan pengalaman yang telah dimilikinya.
Karena drama yang diperkenalkan di jenjang TK biasanya impromtu atau
tanpa naskah, tentu anak harus menalar dengan apa yang akan
disampaikannya nanti dalam perannya, walaupun demikian, dalam drama
bernaskah sekalipun, anak dituntut untuk menggunakan daya nalarnya
untuk bisa mempresentasikan dialog-dialog dalam perannya.
5. Mengomunikasikan.

Pada

pengalamaannya

dalam

tahap

ini,

kegiatan

anak

mengomunikasikan

pembelajaran

dengan

mengungkapkannya melalui dialog, atau pun bahasa nonverbal seperti
gerakan, mimik, dan penampilan dalam mempresentasikan perannya.
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Gambar 1. Anak sedang bermain peran dengan tema berjualan

Aktivitas bermain peran ini juga melatih keterampilan anak dalam
berkolaborasi dengan orang lain. Di sini guru harus senantiasa mendorong dan
membimbing anak agar bisa terlibat dalam peran nya dengan baik. Hal yang
perlu diingat adalah tidak semua anak memiliki keberanian atau kepercayaan
diri dalam memerankan peran di depan kelas, maka dari itu guru perlu
memberi semangat atau bahkan turut serta terlibat di dalam kegiatan bermain
peran dengan memainkan peran tertentu. Pemberian penghargaan juga
diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, misalnya dengan
pemberian stiker bintang atau dengan pujian, serta mengajak anak lain untuk
bertepuk tangan mengapresiasi teman lainnya.
Aktivitas bermain peran bisa melibatkan seluruh anak di dalam kelas, ataupun
hanya satu atau dua anak saja, tergantung tujuan aktivitasnya, apakah
aktivitas khusus tersendiri ataupun hanya merupakan penekanan dari
kegiatan bercerita. Jenis-jenis bermain peran dibahas lebih lanjut dalam Bab
Bahan Bacaan pada unit pembelajaran ini.

8

Unit Pembelajaran
Keterampilan Mengungkapkan Bahasa di TK

Aktivitas 2. Permainan Show and Tell
Permainan show and tell (memperlihatkan dan menerangkan), adalah sebuah
permainan pembelajaran yang populer dan dikembangkan di Amerika dan
Australia, serta negara-negara commonwealth lainnya. Permainan ini
merupakan aktivitas di mana anak distimulasi untuk melatih keterampilan
mengungkapkan bahasa ekspresifnya, seraya berpikir aras tinggi, karena
melibatkan semua unsur dalam proses saintifik: mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan.
Dalam permainan ini anak dilatih untuk melakukan presentasi sederhana,
bertanya

dan

menjawab

pertanyaan,

menyatakan

alasan,

serta

mengungkapkan perasaan, seraya menyusun kalimat sederhana dalam
struktur kalimat lengkap.
Indikator yang dapat dikembangkan melalui aktivitas show and tell adalah:
3.11.1

Mengungkapkan perasaan dengan menggunakan kata sifat
(seperti: baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, dsb.)

3.11.2

Mengutarakan pertanyaan (bertanya) dengan kalimat yang
benar

3.11.3

Menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan

3.11.4

Mengutarakan pendapat kepada orang lain

3.11.5

Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau
ketidaksetujuan

3.11.7

Berpartisipasi dalam percakapan

3.11.8

Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks

3.11.9

Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata,
serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca,
menulis dan berhitung

3.11.10 Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok
kalimat-predikat-keterangan)
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3.11.11 Menggunakan lebih banyak kata-kata untuk mengekpresikan
ide pada orang lain
Konsep permainan show and tell yaitu permainan di mana guru memilih
seorang anak untuk tampil di depan kelas untuk memperlihatkan dan
menerangkan benda yang dibawanya sesuai tema hari itu atau sesuai petunjuk
guru, misalnya mainan favorit, pakaian yang dikenakan hari itu, tas anak, foto
keluarga, atau hasil karya/gambar nya sendiri. Anak juga diminta untuk
menjelaskan alasan memilih benda tersebut.
Kemudian, anak-anak lainnya diminta untuk bertanya pada anak yang tampil,
sehingga ternjadi proses tanya jawab. Guru memfasilitasi sesi tanya jawab
seraya medorong anak untuk bertanya. Bisa dengan mencontohkan
pertanyaan atau dengan memberikan penghargaan pada penanya maupun
penampil.
https://www.google.id/Fshow-tell.jpg/

Gambar 2. Anak pada kegiatan show and tell sedang menerangkan
mainannya
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Proses saintifik yang terdapat dalam aktivitas ini, meliputi:
1. Mengamati. Pada tahap ini, anak mengamati dengan menyimak instruksi
dari guru mengenai penjelasan tata cara bermain show and tell dengan
tema hari itu, sementara di dalam proses kegiatannya, anak yang tidak
tampil di depan tentu saja harus menyimak apa yang disampaikan
temannya. Selain untuk mengapresiasi, juga untuk dapat mempersiapkan
pertanyaan yang harus ditanyakan setelahnya)
2. Menanya. Pada tahap ini, 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 berlatih untuk
mengasah keterampilan bertanya dan dan menjawab pertanyaan)
3. Mengumpulkan informasi (ketika diberi instruksi dan taat cara untuk
bermain show and tell, anak tentunya akan mengumpulkan informasiinformasi tersebut untuk kemudian dikodekan dalam pemahaman, selain
itu ketika seorang anak tampil di depan, anak lain yang menyimak akan
mengumpulkan informasi-infromasi yang didengar dan dilihatnya untuk
kemudian mengarah pada pertanyaan)
4. Menalar (dari informasi-informasi yang didapatnya, anak meramunya
dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan pada penampil,
demikian pula penampil perlu menalar pertanyaan-pertanyaan temannya
untuk bisa menjawab)
5. Mengomunikasikan

(anak

mengomunikasikan

bahasa

dengan

mengungkapkan perasaan, ide, keinginan, kesukaan, pendapat, alasan,
serta pertanyaan dengan bahasa lisan, walaupun dengan kalimat
sederhana kepada teman-temannya).
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Gambar 3. Permainan show and tell di kelas TK di Amerika

Permainan show and tell

ini selain melatih banyak keterampilan

mengungkapkan bahasa ekspresif baik verbal dengan kata-kata, atau
nonverbal dengan gambar, juga melatih berbagai lingkup perkembangan
lainnya seperti nilai moral, ketika harus menyimak dan menghormati anak
yang sedang berbicara di depan, fisik motorik, kognitif, sosial-emosional, dan
seni. Dari segi bahasa, permainan ini juga melatih anak untuk terampil
berbicara di depan publik.
wikipedia.org

Gambar 4. Show and tell hasil karya gambar anak
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Aktivitas 3. Permainan Tebak Cerita
Aktivitas ini selain melatih keterampilan berbahasa ekspresif, juga
menstimulasi anak agar bisa menyingkap penyebab suatu peristiwa dalam
sebuah cerita. Oleh karena itu metode pembelajaran yang diterapkan selain
model saintifik adalah model discovery learning. Model discovery learning
melatih anak untuk menyingkap kesimpulan atas suatu kasus atau peristiwa
dengan didahului oleh pengumpulan data dan pembuktian. Sintaknya
meliputi:

pemberian

rangsangan

(stimulan),

identifikasi

masalah,

pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan.
Prosesnya terlihat terlalu rumit untuk diterapkan di TK, namun, bukan tidak
mungkin dilakukan jika dikembangkan ke dalam model aktifitas pembelajaran
yang sesuai dengan usia dan karekteristik anak usia TK.
Dalam permainan tebak cerita ini, anak diminta untuk menebak kelanjutan
cerita atau penyebab suatu peristiwa di dalam cerita, yang sengaja
disampaikan oleh guru hanya perbagian nya saja. Dalam jeda setiap bagian,
anak dirangsang untuk menebak kelanjutan cerita, atau penyebab suatu
peristiwa jika cerita beralur mundur. Media cerita bisa saja hanya berupa
dongeng dengan kata-kata lisan dari guru, atau pun dilengkapi dengan media
visual, seperti buku cerita, kartu bergambar, foto, atau media lain yang
mengilustrasikan rangkaian cerita.
Indikator yang dapat dikembangkan melalui aktivitas tebak cerita ini adalah:
3.11.1

Mengungkapkan perasaan dengan menggunakan kata sifat (seperti:
baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dsb.)
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3.11.3

Menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan

3.11.6

Menceritakan kembali cerita/dongeng yang pernah didengar

3.11.7

Berpartisipasi dalam percakapan

3.11.8

Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks

3.11.9

Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta
mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan
berhitung

3.11.10 Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok
kalimat-predikat-keterangan)
3.11.11 Menggunakan lebih banyak kata-kata untuk mengekpresikan ide
pada orang lain
3.11.12 Melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan
3.11.13 Menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam cerita/dongeng
3.11.14 Menyimpulkan konsep-konsep dalam cerita/dongeng
Proses discovery learning yang terlibat dalam aktivitas ini, meliputi:
1. Pemberian rangsangan/stimulan (stimulan dalam permainan ini adalah
cerita/dongeng yang disampaikan tidak sampai akhir, melainkan
diberikan jeda per bagian, bisa berupa kartu bergambar, foto, dan media
cerita lainnya)
2. Identifikasi masalah (anak dilatih untuk mengidentifikasi masalah melalui
ilustrasi cerita yang menggantung atau peristiwa yang membuat
penasaran, misalnya gambar anak sedang menangis dengan latar tempat
bermain)
3. Pengumpulan data (anak distimulasi untuk mengumpulkan data atau
informasi-informasi yang tersedia dalam gambar, untuk kemudian diolah
dan menjadi referensi mereka dalam menebak kelanjutan ceritanya)
4. Pengolahan data (anak dibimbing untuk bisa mengolah data yang ada
untuk menjadi sebuah pembuktian, anak-anak dibimbing untuk bisa
mengolah potongan-potongan cerita yang ada sebagai data untuk bahan
pembuktian)
5. Pembuktian (anak dilatih untuk bisa membuat sebuah pembuktian,
meskipun hanya berupa pembuktian cerita sederhana, misalnya ketika
menebak kelanjutan cerita, anak-anak dilatih untuk membuat sebuah

14

Unit Pembelajaran
Keterampilan Mengungkapkan Bahasa di TK

pembuktian akan akhir cerita dari rangkaian potongan cerita
sebelumnya.)
6. Menarik kesimpulan (semua proses discovery learning sebelumnya harus
dapat menggiring anak untuk bisa menarik kesimpulan, sampaikan tujuan
utama permainan ini dalam instruksi awal sehingga mereka mempunyai
target dalam melakukan permainannya)
Pada jenjang TK, jangan memotong cerita menjadi bagian yang terlalu banyak.
Untuk anak usia 4-5 tahun, berikan cerita dengam maksimum 4 bagian saja,
sedangkan untuk anak usia 5-6 tahun, gunakan cerita dengan maksimum 8
bagian cerita saja. Cerita dengan bagian yang terlalu banyak akan membuat
anak mudah terdistraksi hal lain.
Untuk medorong anak aktif menyingkap suatu peristiwa dalam cerita,
gunakan rangsangan-ransangan berbentuk pertanyaan yang mengarahkan
anak pada jawaban. Jangan lupa gunakan cerita yang sederhana dan
menggambarkan

keseharian

anak,

mereflesikannya pada kehidupan nyata.
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agar

anak

dapat

lebih

mudah

D. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja 1
Bermain Peran dengan tema pasar
(untuk kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun)
Indikator

: Mengungkapkan bahasa ekspresif melalui penyampaian
dialog dalam bermain peran;
3.11.1
3.11.2
3.11.3
3.11.4
3.11.5
3.11.6
3.11.7
3.11.8
3.11.9

3.11.10
3.11.11
3.11.12
3.11.13
3.11.14

Mengungkapkan perasaan dengan menggunakan kata sifat (seperti:
baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dsb.)
Mengutarakan pertanyaan (bertanya) dengan kalimat yang benar
Menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan
Mengutarakan pendapat kepada orang lain
Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau
ketidaksetujuan
Menceritakan kembali cerita/dongeng yang pernah didengar
Berpartisipasi dalam percakapan
Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks
Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta
mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan
berhitung
Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok
kalimat-predikat-keterangan)
Menggunakan lebih banyak kata-kata untuk mengekpresikan ide
pada orang lain
Melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan
Menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam cerita/dongeng
Menyimpulkan konsep-konsep dalam cerita/dongeng

Kegiatan

: Bermain Peran

Metode

: pemberian tugas dan bermain peran

Tujuan

: 1) Merangsang anak untuk mengungkapkan perasaan dan
pendapat dengan bahasa verbal dan nonverbal melalui
dialog dalam bermain peran
2) Melatih anak untuk dapat mengutarakan pertanyaan dan
menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang
diajukan
2) Melatih anak untuk dapat mengemukaan alasan
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Tema

: Tempat Umum

Sub Tema

: Aktivitas di pasar

Alat dan Bahan: - kostum (jika tersedia)
- mainan tiruan sayur-sayuran atau buah-buahan
- mainan tiruan uang (kertas dan koin)
- mainan tas/keranjang belanja
- meja untuk berjualan atau tikar
Langkah-langkah:
1) Guru mengumpulkan anak di sebuah sudut, area, atau sentra.
2) Guru menyampaikan tema hari itu (tempat umum; aktivitas di pasar)
dengan stimulasi kata-kata, cerita singkat atau memperlihatkan
gambar/foto. Rangsang anak dengan menanyakan aktivitas-aktivitas yang
biasa dilakukan di pasar.
3) Instruksikan anak untuk bermain peran dengan tema di pasar.
4) Sampaikan instruksi dengan jelas tapi dengan kalimat sederhana sehingga
dapat dimengerti anak.
5) Sampaikan pada anak bahwa aktivitas ini dilakukan seperti permainan
yang sering mereka lakukan setiap harinya, misalnya main masakmasakan, atau pura-pura menjadi kasir, sehingga aktivitas tidak dirasakan
sebagai tugas yang berat.
6) Bagi anak ke dalam beberapa kelompok kecil, ada beberapa anak yang
berperan menjadi penjual (misalnya: penjual sayuran, penjual daging,
penjual ikan, penjual buah, penjual perabotan dapur, penjual tas belanja
keliling, dsb.), kemudian ada yang berperan menjadi pembeli/pengunjung
pasar (misalnya: ibu dan anak, ibu-ibu/bapa-bapa, bibi/mba, dsb.).
7) Beri waktu anak untuk mencerna petunjuk. Tawarkan bila ada anak yang
ingin bertanya mengenai aktivitas ini.
8) Fasilitasi dan bimbing anak untuk merencanakan drama dengan
pembagian peran masing-masing.
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9) Setiap peran dimainkan dengan waktu yang bersamaan, seolah, olah
seperti kejadian di pasar sebernarnya, misalnya ketika di sudut sayuran
terjadi dialog antara penjual sayuran dan pembeli, di sudut lainnya terjadi
dialog juga di kios pasar lainnya. Pemeran penjual diam di kiosnya masingmasing, sementara pemeran pembeli bisa berkeliling dari satu kios ke kios
yang lain. Selain itu ada pemeran penjual tas belanja/plastik kresek yang
berkeliling menawarkan dagangannya.
10)Jika ingin berfokus untuk mendengarkan dialognya, bisa dilakukan
bergilir, misalnya di awal, kios sayuran dulu yang melakukan dialog, yang
lain menyimak, kemudian beralih ke kios ikan, dan seterusnya.
11)Di dalam proses presentasi/tampilan drama, guru mendorong dan
menumbuhkan kepercayaan diri anak jika ada anak yang masih ragu-ragu
dalam berekspresi atau masih malu untuk tampil di depan kelas. Bila perlu
guru turut serta terlibat secara impromptu ke dalam drama tersebut
dengan mengambil peran figuran untuk membantu anak yang belum
percaya diri.
12)Untuk kelompok usia 5-6 tahun, peran-peran bisa lebih bervariasi,
misalnya bisa ditambahkan dengan peran antagonis, misalnya pencopet
atau pengunjung pasar yang membuang sampah sembarangan, serta
peran pemberi solusi, misalnya orang yang menyarankan membuang
sampah di tempatnya, sehingga orang tersebut menyadari kesalahannya
dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Guru menjelaskan nilai
moral dan hikmah yang bisa didapat dari adegan tersebut.
13)Akhiri dengan refleksi dengan menanyakan perasaan anak terhadap
aktivitas ini dan reviu serta evaluasi kegiatan.
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Lembar Kerja 2
Show and Tell memperlihatkan benda favorit
(untuk kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun)
Indikator

: Mengungkapkan bahasa ekspresif melalui penyampaian
perasaan, pendapat, alasan, serta bertanya dan menjawab
3.11.1
3.11.2
3.11.3
3.11.4
3.11.5
3.11.7
3.11.8
3.11.9

3.11.10
3.11.11

Mengungkapkan perasaan dengan menggunakan kata sifat
(seperti: baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, dsb.)
Mengutarakan pertanyaan (bertanya) dengan kalimat yang
benar
Menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan
Mengutarakan pendapat kepada orang lain
Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau
ketidaksetujuan
Berpartisipasi dalam percakapan
Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks
Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata,
serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca,
menulis dan berhitung
Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok
kalimat-predikat-keterangan)
Menggunakan lebih banyak kata-kata untuk mengekpresikan
ide pada orang lain

Kegiatan

: presentasi dan tanya jawab/diskusi

Metode

: permainan, presentasi, diskusi dan pemberian tugas

Tujuan

: 1) Melatih anak untuk mengungkapkan perasaan, gagasan,
pendapat nya di depan publik
2) Melatih anak untuk bertanya dan menjawab pertanyaan
2) Melatih anak untuk mengungkapkan alasan dan pendapat
kepada orang lain

Alat dan Bahan: - Benda atau gambar yang menjadi bahan presentasi
- Stiker bintang untuk memberi penghargaan pada anak
yang melakukan presentasi atau bertanya.
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Tema

: Lingkungan Rumah

Sub Tema

: Benda-benda favorit di lingkungan rumah

Langkah-langkah:
1) Guru memberi instruksi sehari sebelumnya agar anak membawa benda
favoritnya di rumah. Benda tersebut haruslah benda yang berukuran kecil
atau benda yang ringan yang memungkinkan untuk dibawa ke sekolah.
Komunikasikan pula ini kepada orang tua siswa. Jika tidak memungkinkan
untuk membawa barang dari rumah, anak bisa diminta untuk
menggambar benda favoritnya di kertas gambar, gambar inilah nanti yang
akan ditampilkan di depan kelas).
2) Pada pelaksanaannya, anak-anak berkumpul di sudut/area mendongeng
atau di area karpet.
3) Guru menyampaikan tema: benda-benda di dalam rumah.
4) Guru memberikan penjelasan tentang aktivitas show and tell. Anak diberi
waktu untuk mencerna instruksi. Anak diberi kesempatan untuk bertanya
tentang aktivitas ini.
5) Guru memilih satu atau beberapa anak untuk show and tell, dengan
tahapan berdiri di depan kelas, memperlihatkan benda favorit/hasil
gambarnya dan menerangkan (presentasi) kepada teman-temannya.
6) Anak terpilih mempresentasikan gambarnya. Beberapa anak mungkin
perlu dibimbing atau diberi contoh.
7) Anak lain menyimak dan mempersiapkan pertanyaan.
8) Setelah selesai presentasi, guru memfasilitasi tanya jawab.
9) Guru dapat merangsang anak untuk bertanya dengan mengawali
mengajukan pertanyaan. Hal ini merupakan salah satu model modelling,
dimana anak dapat meniru gurunya. Berikan contoh pertanyaan
sederhana, misalnya; “Gambar benda apakah yang ada di sisi meja
makan?” atau “Baju warna apa saja yang sering dipakaikan di boneka
Barbienya?”
10)Guru menanyakan pendapat anak mengenai hal-hal yang ada di gambar.
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11)Aktivitas ditutup dengan kesimpulan dan refleksi oleh guru. Berikan
refleksi yang membangun dan penghargaan atas keberanian anak
presentasi dan bertanya, serta berpendapat.
12)Untuk kelompok usia 5-6 tahun, bimbing anak-anak untuk mengutarakan
pertanyaan dengan kalimat yang lebih kompleks dengan bentuk
pertanyaan tidak hanya faktual, tetapi juga prosedural, dan seterusnya
hingga ke tahap metakognitif, misalnya: menanyanyakan bagaimana cara
merawat boneka-bonekanya di rumah, jam berapa biasa bermain, apa
yang sebaiknya dilakukan jika mainan-mainan rusak atau jika mainanmainan sudah terlalu banyak menumpuk di rumah. Rangsang anak untuk
mencari solusi terhadap permasalahan /kasus yang ada.
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Lembar Kerja 3
Permainan Tebak Cerita
(untuk kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun)
Indikator

: Menyampaikan ide, pendapat, alasan, serta melanjutkan
sebagian cerita
3.11.1
3.11.3
3.11.6
3.11.7
3.11.8
3.11.9
3.11.10
3.11.11
3.11.12
3.11.13
3.11.14

Mengungkapkan perasaan dengan menggunakan kata sifat (seperti: baik,
senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dsb.)
Menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan
Menceritakan kembali cerita/dongeng yang pernah didengar
Berpartisipasi dalam percakapan
Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks
Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta
mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan berhitung
Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok kalimatpredikat-keterangan)
Menggunakan lebih banyak kata-kata untuk mengekpresikan ide pada
orang lain
Melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan
Menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam cerita/dongeng
Menyimpulkan konsep-konsep dalam cerita/dongeng

Kegiatan

: bermain tebak-tebakan

Metode

: permainan, diskusi dan pemberian tugas

Tujuan

: 1) Merangsang anak untuk menyampaikan ide, pendapat,
dan alasan melalui kalimat sederhana yang baik dan benar
2) Melatih anak untuk dapat menyingkap informasi
2) Melatih anak untuk dapat menarik kesimpulan dan
mengemukakannya

Alat dan Bahan: - bagian-bagian cerita (kartu bergambar, gambar cerita,
buku cerita, foto, atau video)
- Alat peraga cerita (boneka tangan, boneka jari, dll.)
Tema

: Binatang

Cerita

: Dongeng fabel Si Kancil dan Buaya
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Langkah-langkah:
1) Kumpulkan anak di area mendongeng, atau area literasi.
2) Guru menyampaikan tema hari itu (binatang) dengan stimulasi kata-kata,
cerita singkat atau memperlihatkan gambar/foto.
3) Guru menyampaikan instruksi permainan dengan jelas. Tawarkan anak
bila ada yang ingin ditanyakan mengenai tata cara permainan.
4) Guru menampilkan stimulan cerita; kartu cerita bergambar dengan tema
cerita si Kancil dan buaya
5) Tampilkan cerita bagian per bagian satu demi satu. Tiap jeda bagian,
tanyakan apa yang akan terjadi berikutnya.
6) Untuk kelompok usia 4-5 tahun, berikan cerita dengam maksimum 4
bagian saja, sedangkan untuk kelompok usia 5-6 tahun, gunakan cerita
dengan maksimum 8 bagian cerita saja
7) Berikan stimulan-stimulan lain sebelum berlanjut pada bagian cerita
berikutnya, misalnya dengan menanyakan latar gambar tersebut untuk
menggiring anak mengumpulkan data
8) Biarkan anak menebak dan menarik kesimpulannya sendiri sebelum
memperlihatkan bagian cerita terakhir.
9) Minta beberapa anak untuk mempresentasikan hasil pembuktian dan
simpulannya.
10)Akhiri dengan pemberian penghargaan dan refleksi.
Contoh kartu cerita bergambar:
storyboardthat.com
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Gambar 5. Kartu bergambar untuk permainan tebak cerita
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E. Bahan Bacaan

Bahan Bacaan 1: Perkembangan Bahasa Anak TK
1. Pengertian Bahasa
Bahasa merupakan alat komunikasi utama dalam kehidupan manusia untuk
berinteraksi satu sama lain. Dengan bahasa, manusia bisa memposisikan diri
sebagai mahluk yang berbudaya, memungkinkan individu untuk dapat hidup
bersama dengan orang lain, serta memecahkan berbagai masalah kehidupan.
Badudu (1989) menyatakan bahwa bahasa adalah alat penghubung atau
komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri atas individu-individu
yang menyatakan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Artinya bahasa
merupakan suatu sistem lambang yang digunakan sebagai alat komunikasi
oleh anggota masyarakat yang bersifat manusiawi.
Bromley (1992) mendefinisikan bahasa sebagai sistem simbol yang teratur
untuk mentransfer berbagai ide maupun informasi yang terdiri atas simbolsimbol visual maupun verbal. Simbol-simbol visual tersebut dapat dilihat,
ditulis, dan dibaca, sedangkan simbol-simbol verbal dapat diucapkan dan
didengar. Anak dapat memanipulasi simbol-simbol tersebut dengan berbagai
cara sesuai dengan kemampuan berpikirnya.
Lloyd (1990) mengemukakan pendapatnya tentang istilah komunikasi.
Komunikasi tidak terbatas pada bahasa verbal. Beberapa ahli berpendapat
ketika terdapat beberapa orang bersama dalam suatu tempat, pasti terjadi
komunikasi. Sekalipun mereka tidak berbicara, namun hal tersebut
merupakan bentuk lain dari komunikasi yang dapat diekspresikan melalui
bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan suara-suara nonlinguistik (misalnya
menggumam atau menggerutu). Komunikasi adalah istilah umum yang
merujuk pada istilah yang lebih khusus, yaitu bahasa. Komunikasi merupakan
pemindahan suatu arti melalui suara, tanda, bahasa tubuh, dan simbol. Bahasa
adalah sistem simbol yang teratur untuk mentransfer arti tersebut. Dengan
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demikian, bahasa adalah suatu modifikasi komunikasi yang meliputi sistem
simbol khusus yang dipahami dan digunakan sekelompok individu untuk
mengkomunikasikan berbagai ide dan informasi.
Penggunaan bahasa dalam konteks pendidikan tidak terlepas dari hubungan
antara empat aspek bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan
menulis. Meskipun demikian, guru memfasilitasi pembelajaran bahasa pada
anak disesuaikan dengan usia, potensi dan kebutuhan anak karena anak
belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Di lingkungan TK, tentu
pembelajaran bahasa akan berbeda dengan pembelajaran bahasa di jenjang
lain, terutama dalam pembelajaran membaca dan menulis, karena di TK baru
diajarkan keaksaraan awal saja.
2. Jenis-jenis Bahasa
Secara umum bahasa yang digunakan manusia di belahan dunia mana pun
adalah sama karena bahasa itu universal. Adapun letak perbedaannya
terdapat pada variasi bahasanya, misalnya orang di Inggris berkomunikasi
menggunakan bahasa Inggris, orang di Indonesia menggunakan bahasa
Indonesia, dan sebagainya.
Namun demikian, menurut bentuknya, bahasa terbagi ke dalam dua jenis;
bahasa verbal dan nonverbal. Sementara itu, berdasarkan sifatnya, bahasa
terbagi ke dalam dua jenis; bahasa reseptif dan ekspresif .
a. Bahasa Verbal dan Nonverbal
Bahasa verbal adalah bahasa yang dipresentasikan oleh kata-kata melalui
lisan (speaking) dan tulisan (writing). Bahasa verbal biasanya menjadi
sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita.
Setiap hari, manusia menggunakan bahasa verbal dalam melakukan
aktivitas rutinnya, seperti bercakap-cakap dengan orang lain, membaca
buku, menulis surat, dan dalam konteks masa kini, menulis pesan
elektronik melalui telepon genggam masing-masing. Hal ini sudah
merupakan bagian dari kebutuhan dan gaya hidup.
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Menurut Mulyani (2004), bahasa verbal adalah komunikasi yang kita
pelajari setelah kita menggunakan komunikasi nonverbal. Bagi anak usia
dini, bahasa verbal yang digunakan tentunya masih terbatas, tetapi di usia
anak-anak lah perkembangan bahasa meningkat tajam sejalan dengan
pembelajaran, lingkungan, dan stumulasi yang diberikan.
Kelemahannya, bahasa verbal dinilai kurang universal dibanding dengan
bahasa nonverbal, sebab bila kita ke luar negeri misalnya, dan kita tidak
mengerti bahasa yang digunakan masyarakat setempat, maka kita belum
bisa berkomunikasi dengan baik. Namun demikian, bahasa verbal
merupakan sarana yang lebih intelektual dibanding dengan bahasa
nonverbal. Melalui komunikasi verbal kita dapat mengkomunikasikan
gagasan dan konsep –konsep yang abstrak dengan tepat sasaran, maka
dari itu kita perlu terus mengoptimalkan bahasa verbal ini dengan baik
untuk keberlangsungan hidup sehari-hari.
Bahasa nonverbal adalah bahasa yang dipresentasikan tanpa kata-kata,
tetapi tetap menyampaikan pesan. Bahasa nonverbal bisa melibatkan
vokal maupun nonvokal. Bahasa nonverbal dengan vokal berbentuk
seperti nada suara, jeritan, desahan, atau suara intonasi, sementara
bahasa nonverbal nonvokal berbentuk seperti bahasa tubuh, gerakan,
isyarat, penampilan (artifaktual), ekspresi wajah, dan gerakan kinestetik
lainnya (Burgoon et.al., 2016).
Walaupun terlihat kurang representatif dalam berkomunikasi, bahasa
nonverbal cukup penting keberadaannya di dalam kehidupan sosial
manusia, karena pada beberapa konteks, perasaan dan emosi lebih cermat
disampaikan lewat pesan nonverbal dibandingkan dengan pesan verbal.
Fungsi bahasa non verbal menurut Mulyani (2004) adalah dengan tujuan
repetisi, substitusi, kontradiksi, komplemen, dan aksentuasi.
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pauduns.blogspot.com

Gambar 6. Contoh bahasa nonverbal anak

Bagi anak TK, bahasa nonverbal tentu lebih mudah digunakan
dibandingkan bahasa verbal. Maka dari itu, guru harus bisa mempelajari
bahasa nonverbal anak agar bisa memahami dan menjalin komunikasi
dengan baik dengan peserta didiknya. Contoh-contoh bahasa noverbal
anak TK: menjerit, menangis, bertepuk tangan, tersenyum, berekspresi
antusias, menggelengkan kepala, bahkan memisahkan diri dan diam
sendiri di pojok kelas adalah salah satu bentuk bahasa mereka.
b. Bahasa Reseptif dan Ekspresif
Berdasarkan sifatnya, bahasa terbagi menjadi dua jenis; bahasa yang
bersifat reseptif (dimengerti, diterima) dan ekspresif (dinyatakan)
(Bromley, 1992).
Contoh bahasa reseptif adalah mendengarkan dan membaca suatu
informasi, sedangkan contoh bahasa ekspresif adalah berbicara dan
menuliskan informasi untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Anak
menerima dan mengekspresikan bahasa dengan berbagai cara.
Keterampilan menyimak dan membaca merupakan keterampilan bahasa
reseptif karena dalam keterampilan ini makna bahasa diperoleh dan
diproses melalui simbol visual dan verbal. Ketika anak menyimak dan
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membaca, mereka memahami bahasa berdasarkan konsep pengetahuan
dan pengalaman mereka. Dengan demikian, menyimak dan membaca juga
merupakan proses pemahaman (comprehending process).
Berbicara dan menulis merupakan keterampilan bahasa ekspresif yang
melibatkan pemindahan arti melalui simbol visual dan verbal yang
diproses dan diekspresikan anak. Ketika anak berbicara dan menulis,
mereka menyusun bahasa dan mengkonsep arti. Dengan demikian,
berbicara dan menulis adalah proses penyusunan (composing process).
Keterampilan

mengungkapkan

bahasa

merupakan

bagian

dari

keterampilan menggunakan bahasa ekspresif. Bagi anak TK, fokus
keterampilan

berbahasa

ekspresifnya

adalah

berbicara

dengan

menggunakan bahasa lisan. Keterampilan menulis belum dikategorikan
sebagai bahasa ekspresif, karena di jenjang TK, anak baru belajar
mencoret dan menulis keaksaraan awal saja, sehingga menulis belum
digunakan untuk mengungkapkan perasaan ataupun gagasan-gagasan
abstrak lainnya, kecuali kegiatan menggambar.
Keterampilan berbahasa ekspresif akan dibahas lebih lanjut dalam Bahan
Bacaan berikutnya dalam unit pembelajaran ini.
michiganradio.org

Gambar 7. Anak menggabungkan bahasa verbal dan non verbal
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3. Perkembangan Bahasa Anak
Perkembangan merupakan proses perubahan yang terjadi pada anak secara
fungsional. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari sejak pemerolehan
dan pembelajaran bahasa dimulai. Kemampuan berbahasa berbeda dengan
kemampuan berbicara (Bromley, 1992). Bahasa merupakan suatu sistem tata
bahasa yang relatif rumit dan bersifat semantik, sedangkan kemampuan
berbicara merupakan suatu ungkapan dalam bentuk kata-kata. Maka dari itu,
perkembangan bahasa anak tidak selalu sejalan dengan perkembangan bicara
anak.

Kemampuan

berbahasa

dapat

dilihat

dari

keterampilannya

menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi.
Pengertian perkembangan bahasa menurut Madyawati (2016) adalah
“kemampuan untuk menggunakan semua keterampilan berbahasa manusia
untuk berekspresi dan memaknai” (p.41). Dalam ranah perkembangan bahasa
anak, tentunya keterampilan berbahasa ini mempunyai peranan yang sangat
penting dalam membantu anak untuk mengekspresikan segala perasaan,
keinginan, ide, dan makna-makna komunikasi lainnya. Hubungan yang erat
antara perkembangan bahasa dan kemampuan berkomunikasi ini menjadikan
perkembangan bahasa anak juga sangat erat kaitannya dengan perkembangan
sosial anak. Perkembangan bahasa yang baik akan membantu anak dalam
bersosialisasi dengan orang lain, baik itu dengan anak lain maupun orang
dewasa di sekitarnya. Sebagai alat komunikasi dan sosialisasi, bahasa
merupakan suatu cara merespons orang lain.
Selain untuk berkomunikasi, kecakapan untuk membahasakan pikiran, juga
sangat membantu anak dalam memecahkan berbagai masalah. Anak bisa
memecahkan masalahnya sendiri bila memiliki keterampilan untuk bertanya,
atau pun mengungkapkan gagasan serta keinginannya.
Perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh lingkungan anak dan
lingkungan sekitarnya, terutama pemerolehan bahasa dari orang dewasa di
sekitarnya. Teori ini didukung oleh Bredekamp & Copple (1997) yang
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mengatakan bahwa interaksi dengan orang yang lebih dewasa atau penutur
yang lebih matang memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu
peningkatan kemampuan anak untuk berkomunikasi (p.104). Dengan
demikian, perkembangan bahasa anak yang baik perlu didukung oleh orangorang disekitarnya.
Pada usia Taman Kanak-kanak (TK), selain orang tua di rumah, guru lah yang
berperan penting dalam membimbing, mendorong, dan menstimulasi anak
agar perkembangan bahasanya tercapai dengan baik. Bimbingan, dorongan,
dan stimulasi ini akan sangat membantu anak dalam mencapai capaian
perkembangan bahasa sesuai dengan usianya.
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini di berbagai negara sangat bervariasi.
Namun demikian, dalam pencapaian perkembangan bahasa, beberapa negara
memiliki kesamaan. Di Amerika, Australia, Jepang dan Indonesia, misalnya,
anak usia TK sama-sama dituntut untuk dapat menggunakan bahasa ekspresif
sederhana dengan baik, terutama keterampilan bertanya dan menjawab
pertanyaan(Many, 2009).
Di Indonesia sendiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
(Permendikbud) Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
pendidikan Anak Usia Dini, dan Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014
tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
Di dalam Lampiran 1 Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tertulis Standar
Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) yang berdasarkan pada
enam lingkup perkembangan: nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif,
bahasa, sosial-emosional, dan seni. Dalam lingkup bahasa, ada tiga sub
perkembangan

yang

perlu

dicapai

oleh

anak;

memahami

bahasa,

mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan awal. Dalam tingkat pencapaian
anak usia TK, yaitu kelompok usia 4 – 6 tahun, terilustrasikan beberapa
keterampilan berbahasa ekspresif, seperti bertanya dan
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menjawab

pertanyaan, mengungkapkan perasaan, mengutarakan pendapat, dan
pencapaian bahasa lainnya (Kemdikbud, 2014).
Sejalan dengan pencapaian tersebut, dalam Lampiran 1 Permendikbud Nomor
146 Tahun 2014, dituliskan dengan jelas mengenai indikator pencapaian
perkembangan anak usia dini dalam lingkup kebahasaan, yaitu pada
Kompetensi Dasar (KD)

3.11 (memahami bahasa ekspresif) dan 4.11

(menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif) dimana keterampilan
bertanya dan mengungkapkan perasaan serta ide tercantum di dalam
kelompok usia 4-6 tahun.
Berdasarkan dua peraturan tersebut, unit pembelajaran ini membahas
tentang materi Keterampilan Mengungkapkan Bahasa di TK yang berfokus
pada keterampilan berbahasa ekspresif.
Kemampuan berkomunikasi pada awal masa kanak-kanak masih dalam taraf
rendah, sehingga masih banyak kosakata yang harus dikuasai untuk dapat
berkomunikasi

dengan

baik

(Hurlock,

1990:109).

Hal

yang

perlu

digarisbawahi adalah setiap anak unik dan berkembang menurut
kemampuannya masing-masing. Merupakan tantangan bagi guru untuk dapat
menstimulasi dan mengajarkan anak-anak keterampilan berbahasa dengan
karakteristik anak yang beragam. Alternatif metode-metode pengajaran akan
dibahas di bahan bacaan berikutnya, namum sangatlah penting bagi guru
untuk berkreatifitas mengembangkan atau memodifikasinya agar lebih sesuai
dengan kondisi di sekolah masing-masing.

Bahan Bacaan 2: Keterampilan Mengungkapkan Bahasa Ekspresif
di TK
1. Konsep Keterampilan Bahasa Ekspresif
Keterampilan

mengungkapkan

bahasa

ekspresif

adalah

kemampuan

mengungkapkan sesuatu (perasaan atau keinginan) dengan kata-kata (Dhieni
& Fridani, 2014). Contoh bahasa ekspresif adalah berbicara dan menuliskan
informasi untuk dikomunikasikan dengan orang lain. Gordon dan Browne
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(2014) menambahkan bahwa penguasaan berbahasa ekspresif adalah
semakin seringnya anak menyatakan keinginan, kebutuhan, pikiran dan
perasaan kepada orang lain secara lisan. Bahasa ekspresif anak TK adalah
bahasa yang digunakan oleh anak dalam mengungkapkan perasaan dan
pemikirannya pada orang lain.
Bahan bacaan ini membahas tentang keterampilan mengungkapkan bahasa
ekspresif anak TK, khususnya keterampilan berbicara secara verbal. Seperti
yang telah dibahas pada bahan bacaan sebelumnya, pada jenjang TK,
keterampilan berbahasa ekspresif difokuskan pada keterampilan berbicara
secara verbal saja, karena keterampilan menulis anak TK masih pada tahap
pembelajaran keaksaraan awal, belum sampai pada tahap menulis untuk
mengungkapkan perasaan atau gagasan pemikiran.
Kemampuan bahasa ekspresif anak diusia 4-6 tahun menurut Steinberg dan
Gleason dalam Suhartono (2005: 53) termasuk dalam perkembangan
kombinatori dimana anak sudah mampu berbicara secara teratur dan
terstruktur, pembicaraannya dapat dipahami oleh orang lain dan anak
sanggup merespon baik positif maupun negatif atas pembicaraan lawan
bicaranya.
Menurut Vygotsky dalam Suyanto (2005 : 171-172) mulanya bahasa dan
pikiran anak berbeda, kemudian perlahan sesuai tahap perkembangan
mentalnya, bahasa dan pikiran menyatu sehingga bahasa merupakan
ungkapan dari pikiran. Disitulah bahasa ekspresif diciptakan oleh anak.
Anak usia TK perlu menguasai keterampilan mengungkapkan bahasa
ekspresif karena akan membantu mereka dalam berinteraksi dengan orang
lain (bersosialisasi), membuat mereka bisa berpartisipasi dalam percakapan
sehari-hari, juga membantu mereka memecahkan masalah. Dengan memiliki
kemampuan bertanya, atau kemampuan mengutarakan gagasan dan
pendapat, anak bisa mencari sendiri solusi-solusi atas masalah atau kasus
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yang mereka hadapi. Tentu saja dengan cara yang sederhana sesuai dengan
usianya.
Misalnya ketika seorang anak dihadapkan pada masalah kehilangan salah satu
crayon warna merah kepunyaannya, dengan menggunakan bahasa ekspresif,
anak akan bertanya pada teman-temannya apabila mereka melihat crayon
kepunyaannya dengan menyebutkan karakteristiknya (warna merah). Hal ini
akan sangat membantu anak dalam memecahkan masalahnya sendiri. Jika
anak tersebut tidak memiliki kemampuan mengungkapkan bahasa ekspresif,
mungkin dia hanya bisa menangis atau terdiam bersedih tanpa bisa berbuat
hal-hal yang proaktif.
Sebagai salah satu bentuk proses penyusunan (composing process),
menggunakan bahasa ekspresif membutuhkan tingkat pemikiran yang lebih
tinggi dibandingkan dengan menggunakan bahasa reseptif yang berbentuk
proses pemahaman saja (comprehending process). Hal ini dikarenakan, selain
harus memahami, anak harus pula menyusun dan menciptakan kode (bahasa
atau ungkapan) untuk disampaikan. Dengan kata lain, keterampilan
mengungkapkan bahasa ekspresif bagi anak TK sudah merupakan
keterampilan berpikir aras tinggi, atau yang biasa disebut High Order Thinking
Skills (HOTS). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa menggunakan bahasa
ekpresif dapat merangsang peningkatan kemampuan kognitif anak.
Selain itu, keterampilan mengungkapkan bahasa ekspresif bagi anak juga
dapat menjadi alat atau media luapan ekspresi, penciptaan zona nyaman,
penumbuhan kepercayaan diri, penyaluran hobi, bahkan menghilangkan
stress. Bagaimana tidak, anak dengan kemampuan interpersonal yang tinggi
perlu berinteraksi secara lisan dengan teman-teman sebayanya untuk dapat
lebih memahami sesuatu dengan baik. Anak yang menyenangi dongeng atau
cerita, bisa menceritakan kembali cerita yang didengarnya dengan antusias.
Ada banyak lagi contoh lainnya dimana keterampilan mengungkapkan bahasa
ekspresif ini sangat bermanfaat bagi anak TK, apalagi pada hakikatnya, anak
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usia TK adalah anak yang sangat aktif, baik itu dari segi fisik maupun
pemikiran. Bahasa ekspresif dapat menjadi sebuat alat atau media bagi
mereka untuk mewadahi potensi-potensi tersebut.
michiganradio.org

Gambar 8. Anak perlu didorong dan dirangsang untuk terampil
berbahasa ekspresif

2. Bentuk-bentuk Keterampilan Mengungkapkan Bahasa Ekspresif
Anak TK
Terdapat berbagai macam bentuk ungkapan bahasa ekspresif, khususnya bagi
anak TK, beberapa diantaranya adalah: keterampilan mengungkapkan
perasaan, mengungkapkan keinginan, keterampilan bertanya dan menjawab
pertanyaan,

mengekspresikan

ide/gagasan,

mengutarakan

pendapat,

menyatakan alasan, berpartisipasi dalam percakapan, serta menceritakan
kembali dongeng/cerita.
a) Keterampilan mengungkapkan perasaan
Keterampilan mengungkapkan perasaan sangat berhubungan dengan
luapan emosi atau ekspresi anak. Keterampilan ini mengasah anak agar
dapat mengungkapkan rasa senang, sedih, jengkel, marah, penasaran, dan
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bentuk perasaan lainnya dalam wujud ungkapan lisan. Ungkapan lisan
anak usia TK masih dalam bentuk struktur kalimat sederhana, misalnya:
“Aku kesal.”, “Dina senang!”, atau “Saya kangen mama.”.
Anak yang memiliki keterampilan mengungkapkan perasaan akan
terhindar dari sifat over introvert atau sangat tertutup. Anak yang terlalu
tertutup cenderung tidak bisa berbagi masalah yang dihadapinya pada
orang lain. Hal ini bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan
psikologisnya.

Sebaliknya,

anak

yang

pandai

mengungkapkan

perasaannya akan lebih mudah terhindar dari stress, karena tidak
memendam banyak masalah sendirian.
b) Keterampilan mengungkapkan keinginan
Keterampilan mengungkapkan keinginan sangat diperlukan agar anak
dapat menjalankan aktivitasnya tanpa gangguan misinterpretasi. Dengan
menyampaikan

keinginannya,

orang

lain

bisa

memahami

dan

membantunya. Bahasa nonverbal seperti gerak tubuh dan bahasa isyarat
memang bisa dilakukan untuk mengungkapkan keinginan juga, tetapi
akan lebih efektif dan efisien bila bahasa verbal yang digunakan.
Contohnya jika anak perlu ke toilet, guru akan lebih cepat tanggap
membantunya jika anak bisa menyampaikannya dengan kata-kata.
Keterampilan ini tidak hanya terbatas pada ungkapan keinginan saja,
tetapi juga pada ungkapan ketidakinginan. Jika anak diajarkan
mengungkapkan ketidakinginan sejak dini, anak bisa dengan mandiri
menolak sesuatu yang tidak diinginkannya. Hal ini akan sangat berguna
untuk mengajarkan keteguhan prinsip juga nilai moral dan agama. Jangan
lupa untuk mengajarkan juga bentuk kata-kata yang penuh kesopanan dan
kesantunan dalam menolak sesuatu.
c) Keterampilan Bertanya dan menjawab pertanyaan
Salah satu karakteristik orang Indonesia adalah tidak terbiasa
mengutarakan pertanyaan, khususnya di ruang publik. Hal ini akan
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menjadi sesuatu yang merugikan karena pada kontek-konteks tertentu,
jika tidak bertanya, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal dalam
banyak hal. Maka dari itu, kita harus membekali anak dengan
keterampilan ini dari sejak dini.
Keterampilan bertanya merupakan salah satu wujud critical thinking atau
berpikir kritis. Maka dari itu stimulasi yang diberikan di dalam kelas
haruslah

merangsang

pemikiran

kritisnya,

misalnya

dengan

memperlihatkan hal-hal yang tidak pada tempatnya, sehingga anak anak
menilai dan bertanya. Contoh-contoh metode pembelajaran seperti ini
dibahas di subtopik selanjutnya.
Selain keterampilan bertanya, anak juga perlu menguasai keterampilan
menjawab pertanyaan. Maksud dari keterampilan ini adalah anak harus
bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.
d) Keterampilan mengekspresikan ide/gagasan
Keterampilan mengekspresikan ide atau gagasan bagi anak usia TK tentu
saja berbeda dengan kelompok usia dewasa. Di usia TK capaian
pengungkapan ide atau gagasannya masih dalam struktur kalimat
sederhana, namun tetap harus ada makna yang tepat di dalamnya.
Contohnya: ketika anak-anak berebut giliran bermain perosotan, seorang
anak tiba-tiba berujar: “ Kita main petak umpet saja yuk.” Beberapa anak
pun mengiyakan. Hal ini merupakan keterampilan yang berkaitan dengan
pemecahan masalah dan berpikir kritis.
e) Keterampilan mengutarakan pendapat
Selain tidak terbiasa bertanya, orang Indonesia juga tidak terbiasa
berpendapat. Jika anak tidak terbiasa mengutarakan pendapatnya, anak
akan menjadi orang yang pasif, pasrah dan cenderung menjadi follower
atau pengikut saja. Anak tidak akan punya pendirian, dan tidak bisa
berinovasi. Keterampilan berpendapat bisa diasah dengan memberikan
stimulasi-stimulasi dalam bentuk pertanyaan atau konteks yang tidak
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biasa. Misalnya, guru memperlihatkan gambar

anak yang sedang

membuang sampah sembarangan, kemudian mintalah pendapat beberapa
anak tentang hal tersebut dan bangunlah diskusi sederhana.
f) Keterampilan menyatakan alasan
Jika anak mengutarakan perasaan, pendapat atau keinginannya, ajarkan
anak untuk menyatakan alasannya, Hal ini berlaku juga pada persetujuan
atau ketidaksetujuan anak akan sesuatu. Keterampilan ini mengajarkan
anak untuk berpikir logis dan belajar bertangung jawab akan ucapannya,
walaupun hanya ungkapan sederhana. Contohnya tanyakan kepada anak
alasan pemilihan warna pada gambar yang diwarnainya. Pertanyaan
tersebut akan menggiring pemikiran anak bahwa segala sesuatu harus ada
makna dan tujuannya.
g) Keterampilan bercakap-cakap
Untuk dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik, anak perlu
menguasai keterampilan bercakap-cakap dengan orang lain, baik itu
menginisiasi percakapan atau merespon ajakan bercakap-cakap dari
orang lain. Selain bahasa verbal, ajari anak gestur dan eskpresi yang
santun dan baik ketika bercakap-cakap dengan orang lain, hal ini bisa
menggunakan metode modeling, artinya guru sendiri yang mencontohkan
bahasa dan gerak yang sesuai ketika bercakap-cakap dengan orang lain
sehingga dilihat dan ditiru oleh anak. Contohkan pula bahasa dan gestur
yang kurang baik sehingga anak dapat merasakan perbedaannya.
h) Keterampilan menceritakan kembali dongeng/cerita
Keterampilan lain dalam mengungkapkan bahasa ekspresif adalah
keterampilan menceritakan kembali dongen/cerita yang pernah didengar.
Hal ini merangsang daya ingat dan daya pikir anak terhadap alur cerita.
Anak mungkin akan menceritakan kembali dengan kata-kata dan gaya
bahasanya

masing-masing, di momen ini lah bahasa ekspresif akan

muncul. Selain menceritakan kembali, anak juga bisa dilatih untuk
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melanjutkan sebagian cerita. Untuk selanjutnya, pada kegiatan pengayaan
tambahan, anak bisa diminta untuk menciptakan akhir cerita lain versi
imajinasinya sendiri untuk diceritakan pada orang lain.

Bahan Bacaan 3: Metode-metode Pembelajaran Bahasa Ekspresif
di TK
Menurut Vygotsky dalam Suyanto (2005 : 171-172) Anak secara alami belajar
bahasa dari interaksinya dengan orang lain untuk berkomunikasi, yaitu
menyatakan pikiran dan keinginannya dan memahami pikiran dan keinginan
orang lain. Oleh karena itu belajar bahasa yang paling efektif ialah dengan
bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain, dalam konteks di sekolah yaitu
dengan teman sebaya dan guru-gurunya.
Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengajarkan,
memfasilitasi,

membimbing

dan

menstimulasi

anak

agar

memiliki

keterampilan mengungkapkan bahasa ekspresif dengan baik dan benar. Maka
dari itu guru dituntut untuk kreatif dalam menerapkan metode-metode
pengajaran di TK. Hanya saja, terkadang tidaklah mudah untuk menemukan
metode yang sesuai dalam mengajarkan keterampilan ini di kelas.
Berikut adalah beberapa pendekatan dan metode pembelajaran yang dapat
dijadikan alternatif untuk diterapkan di kelas.
a) Permainan
Bermain bagi anak adalah eksplorasi, eksperimen, peniruan dan
penyesuaian (adaptasi). Aristoteles dan Froebel menganggap bermain
sebagai kegiatan yang mempunyai nilai praktis (Nirmala & Widodo, 2014).
Artinya bermain digunakan sebagai media untuk meningkatkan
keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Oleh karena itu, di
jenjang TK, metode pembelajaran melalui permainan adalah hal sangat
perlu
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dilakukan,

karena

selali

bisa

merangsang

peningkatan

perkembangan anak, permainan juga membuat pembelajaran jadi lebih
menyenangkan.
Yang perlu diingat adalah jika guru menggunakan metode permainan
dalam pembelajaran, permainan tersebut hendaklah yang bisa membuat
anak sukarela melakukannya, menunjukkan emosi positif dalam
melakukannya, fleksibel, aman, nyaman, menyenangkan, bermakna,
menekankan proses dibanding hasil, merangsang imajinasi, menyeluruh,
dan merangsang pemikiran kritis anak.
Jenis-jenis permainan yang bisa diterapkan di TK misalnya: bermain
peran/drama (role playing), permainan konstruksi (membangun atau
menyusun sesuatu), permainan papan (board game), permainan
kinestetik (melibatkan gerakan dan media dengan wujud beragam; air,
pasir, cat, lumpur, dll.), permainan gambar, permainan kata, serta
permainan dengan lagu dan musik.
Contoh permainan yang dapat menstimulasi peningkatan perkembangan
keterampilan mengungkapkan bahasa ekspresif adalah

permainan

gambar dan kata, misalnya anak diminta untuk mengutarakan
pendapatnya akan beberapa gambar (siapkan beberapa gambar dengan
aktivitas positif, juga negatif, contohnya; gambar anak mencium tangan
orang tua, gambar anak membuang sampah sembarangan, dst.), rangsang
anak untuk mengemukakan pendapatnya tentang gambar-gambar
tersebut.
b) Bermain peran (role playing)
Bermain peran, bisa melatih keterampilan berbahasa ekspresif pada anak.
Hal ini didukung oleh Smilansky (1968), Levy, et.all (1992) dalam Shim
(2007) yang mengungkapkan adanya hubungan positif antara bermain
pura-pura dengan peningkatan kemampuan bahasa pada anak usia taman
kanak-kanak.
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Dilihat dari jenisnya bermain peran terdiri dari bermain peran makro dan
mikro (Ariyani & Wismiarti, 2010). Bermain peran makro melibatkan
lebih dari dua anak, sedangkan bermain peran mikro melibatkan hanya
dua anak saja atau bahkan sendiri.
Bermain peran makro dapat melatih anak untuk bekerja sama dalam
kelompok, akan ada banyak interaksi dan bahasa ekspresif yang muncul.
Hanya saja, bermain peran makro mebutuhkan waktu, ketekunan, dan
kesabaran yang lebih lama untuk dilatih dibandingkan bermain peran
secara mikro. Bermain peran mikro bisa dilakukan antara dua anak atau
seorang anak dan guru. Interaksi dengan teman-teman sebayanya lebih
sedikit dan terbatas, namun bisa dilakukan secar langsung dan impromptu
sehingga lebih efisien dalam soal waktu.
Metode bermain peran ini, dapat diterapkan dalam melatih keterampilan
mengungkapkan

perasaan,

keinginan,

bertanya

dan

menjawab

pertanyaan, mengekspresikan ide, mengutarakan pendapat, meyatakan
alasan, bercakap-cakap, hingga menceritakan kembali dongeng. Untuk
jenjang TK, bermain peran disesuaikan dengan usia dan perkembangan
bahasanya, dengan kata lain menggunakan konsep yang sederhana.
Misalnya bermain peran dengan tema penjual dan pembeli di pasar untuk
melatih kemampuan mengungkapkan keinginan, pendapat, dan alasan.
c) Bercakap-cakap/diskusi
Metode bercakap-cakap cukup efektif dilakukan di kelas untuk
merangsang keterampilan berbahasa ekspresif anak. Tema bercakapcakap bisa dipilih dari tema yang tertuang dalam RPPH hari itu, atau tema
impromtu yang mungkin saja timbul karena respon dari anak. Misalnya
ketika bercakap-cakap mebahas tema keluarga, arah diskusi menjadi
mengarah pada tema alat transportasi ketika ada anak menceritakan hobi
ayahnya akan kendaraan.
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d) Cerita/dongeng
Metode pembelajaran dengan media cerita atau dongeng adalah media
yang cukup efektif dalam meningkatkan keterampilan mengungkapkan
bahasa ekspresif anak, terlebih jika anak diminta untuk mengungkapkan
juga, dibanding hanya menyimak dan memahami cerita saja. Anak bisa
diminta menceritakan kembali, melanjutkan cerita, atau pun menebak
kelanjutan

cerita

yang

diperdengarkan.

Cerita/dongeng

bisa

diperdengarkan melalui pembacaan buku cerita, mendongeng tanpa buku,
mendengarkan audio cerita, atau pun menonton video cerita melalui
media elektronik.
Mengunakan cerita atau dongeng bisa menumbuhkan minat anak untuk
membaca buku, meskipun mereka hanya bisa membaca gambar. Media
buku bergambar bisa dijadikan alat untuk membuat anak bercerita
dengan melihat alur gambar yang ada di dalam buku saja, tanpa dibacakan
dulu narasi ceritanya. Kegiatan ini melatih anak memahami cerita, juga
menggunakan bahasa ekspresif untuk mengomunikasikannya.
e) Saintifik
Metode pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan proses
mengamati,

menanya,

mengumpulkan

informasi,

menalar,

dan

mengomunikasikan. Meskipun proses yang paling melatih keterampilan
mengungkapkan bahasa ekspresif anak adalah proses menanya dan
mengomunikasikan, namun tentu saja semua proses saling berkaitan
sehingga semua proses perlu dipresentasikan. Metode saintifik ini akan
merangsang anak untuk berpikir aras tinggi dan menumbuhkan
kepercayaan diri untuk berbicara di depan publik atau teman-teman
sebayanya.
Kegiatan yang bisa dilakukan contohnya dengan memberikan stimulasi
foto, gambar, video, atau alat peraga, serta permainan. Contoh
permainannya adalah show and tell (memperlihatkan dan menerangkan).
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Anak diminta menggambar dengan tema tertentu, kemudian pilih salah
satu atau beberapa anak untuk show and tell, yaitu mempresentasikan
secara sederhana dengan menerangkan apa yang digambarnya. Anak lain
diminta mengamati dan mepersiapkan pertanyaan kepada anak yg
presentasi tentang gambarnya. Kemudian pilih anak lain untuk
mengemukakakn pendapatnya tentang gambar temannya, di sini proses
mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan sudah
dijalankan. Bawakan permainan ini dengan santai dan menyenangkan,
sehingga anak terbiasa untuk melatih keterampilan berbahasa sekaligus
kognitifnya.
f)

Discovery, inquiry, problem based, dan project based learning
Model discovery learning melatih anak untuk menyingkap kesimpulan atas
suatu kasus atau peristiwa dengan didahului oleh pengumpulan data dan
pembuktian. Sintaknya meliputi: pemberian rangsangan (stimulan),
identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian,
dan menarik kesimpulan.
Inquiry learning membawa anak ke dalam proses penelitian sederhana.
Problem based learning berbasis masalah sehingga dapat melatih anak
mecoba mengatasi masalahnya sendiri, baik itu individu atau dalam
kelompok. Sementara project based learning adalah pembelajaran
berbasis projek agar anak melalui tahapan pengalaman belajar secara
ilmiah. Beberapa model pembelajaran ini terlihat terlalu rumit untuk
dilakukan di kelas TK, namun jika sudah dikembangkan kesesuaiannya
dengan jenjang usia anak TK, model-model ini akan menjadi metode
pengajaran yang menyenangkan dan bisa meningkatkan perkembangan
bahasa ekspresif anak karena memberikan pengalaman belajar yang lebih
bermakna dan mendorong anak agar terbiasa mencari tahu dari berbagai
sumber melalui observasi dan dan praktek langsung, bukan hanya diberi
tahu. Contohnya pada sesi seni, anak-anak ditugaskan untuk membuat
project pencampuran warna, bimbing anak-anak seperlunya di awal,
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selebihnya biarkan anak menemukan warna baru sendiri dan minta
mereka mempresentasikannya secara sederhana melalui pemainan show
and tell.
g) Metode penyisipan bahasa asing
Anak usia TK memang belum ditargetkan untuk menguasai bahasa asing,
namun seiring dengan perkembangan jaman, di era revolusi industri 4.0
ini, anak seringkali sudah memperoleh atau mempelajari bahasa asing di
rumah atau di lingkungannya, baik itu dari keluarga atau pun dari
berbagai media seperti film dan internet. Hal ini mengakibatkan beberapa
anak mempunyai kenyamanan dan ketertarikan sendiri akan bahasa
asing. Di sini peran guru dituntut untuk dapat mefasilitasinya dengan
sesekali menyelipkan bahasa asing (misalnya bahasa Inggris atau bahasa
Arab), maupun bahasa daerah dalam kegiatan di kelas. Tidak perlu
mengajarkan struktur bahasanya secara lengkap, namun hanya
pengenalan kata-kata sederhana sehingga anak-anak menjadi terbiasa.
Dari beberapa alternatif metode pembelajaran ini, jangan lupa untuk selalu
menumbuhkan kepercayaan diri anak dengan memberikan penghargaan
berupa pujian atau bentuk penghargaan lainnya,
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Penilaian Keterampilan Mengungkapkan Bahasa di TK
Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar
anak. Penilaian kegiatan belajar di TK menggunakan pendekatan penilaian
autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar
untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap (spiritual dan sosial),
pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya.
Penilaian

dilakukan

secara

sistematis,

terukur,

berkelanjutan,

dan

menyeluruh yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah
dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu.
Lingkup penilaian mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak.
Penilaian perkembangan mencakup berbagai informasi yang berhubungan
dengan bertambahnya fungsi psikis anak, yaitu nilai moral dan agama,
perkembangan fisik motorik (gerakan motorik kasar dan halus, serta
kesehatan fisik), sosial emosional, komunikasi (berbicara dan bahasa),
kognitif (pengetahuan), serta seni (kreativitas).
Enam program pengembangan yang menjadi area penilaian mengarah pada
tercapainya Kompetensi Inti yang menjadi Standar Tingkat Pencapaian
Perkembangan Anak (STPPA).
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar kelompok usia 4-6 tahun pada
Lampiran 1 Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014, dengan KD Pengetahuan
dan Keterampilan yang berkaitan langsung dengan lingkup keterampilan
mengungkapkan bahasa adalah sebagai berikut:
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Tabel 3. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

KOMPETENSI INTI
KI-3. Mengenali diri, keluarga,
teman, pendidik, lingkungan sekitar,
agama, teknologi, seni, dan budaya
di rumah, tempat bermain dan
satuan PAUD dengan cara:
mengamati dengan indera (melihat,
mendengar, menghidu, merasa,
meraba); menanya; mengumpulkan
informasi; menalar; dan
mengomunikasikan melalui
kegiatan bermain
KI-4. Menunjukkan yang diketahui,
dirasakan, dibutuhkan, dan
dipikirkan melalui bahasa, musik,
gerakan, dan karya secara produktif
dan kreatif, serta mencerminkan
perilaku anak berakhlak mulia

KOMPETENSI DASAR
3.11 Memahami bahasa ekspresif
(mengungkapkan bahasa secara
verbal dan non verbal)

4.11 Menunjukkan kemampuan
berbahasa ekspresif
(mengungkapkan bahasa secara
verbal dan non verbal)

B. Tahapan Penilaian Keterampilan Mengungkapkan Bahasa
di TK
1. Observasi/Pengamatan
Hal yang paling penting dalam melakukan penilaian terhadap anak adalah
melakukan

pengamatan

(observasi).

Observasi

merupakan

cara

pengumpulan data/informasi melalui pengamatan langsung terhadap sikap,
pengetahuan dan keterampilan anak. Observasi dapat dilakukan guru saat
anak bermain atau melakukan suatu kegiatan sekalipun tidak sedang bermain
di dalam ruangan. Teknik yang digunakan dalam melakukan pencatatan atau
mendokumenkan perkembangan dan hasil belajar anak dengan menggunakan
ceklis yang merupakan alat perekam hasil observasi terhadap aspek
perkembangan anak usia dini pada akhir periode penilaian.
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Rambu-rambu menggunakan ceklis :
a. Ceklis dilaksanakan setiap bulan sekali.
b. Indikator perkembangan diambil dari indikator yang terdapat pada
pemetaan. Sesuaikan dengan usia anak yang diamati.
c. Indikator perkembangan untuk KD 3 dan KD 4 digandeng menjadi satu
untuk memberikan pemahaman bahwa pengetahuan dan keterampilan
merupakan dua hal yang menyatu.
d. Cara mengisi tabel ceklis dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom
yang sesuai dengan hasil pengamatan pada anak.
Untuk menentukan status perkembangan anak pada akhir periode
berdasarkan empat skala penilaian yaitu:
1) Kolom (BB), maksudnya Belum Berkembang: bila anak melakukannya
harus dengan bimbingan atau dicontohkan guru.
2) Kolom (MB), maksudnya Mulai Berkembang: bila anak melakukannya
masih harus diingatkan dan dibantu oleh guru.
3) Kolom (BSH), maksudnya Berkembang Sesuai Harapan: bila anak
sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus
diingatkan atau dicontohkan oleh guru.
4) Kolom (BSB), maksudnya Berkembang Sangat Baik: bila anak sudah
dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu
temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan indikator
yang diharapkan.
2. Menetapkan indikator penilaian sesuai dokumen RPPH
Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru terlebih dahulu membuat
perencanaan pembelajaran sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Pada
RPPH tersebut telah ditentukan rancangan penilaian yang akan dilakukan.
RPPH memuat indikator pencapaian perkembangan yang disesuaikan dengan
IPK yang kita telah susun sebelumnya yang selanjutnya akan dijadikan
instrumen penilaian dalam bentuk ceklis dapat di buat per anak dalam satu
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periode tertentu, atau dapat pula dibuat per periode dengan mencatat semua
anak.
Berikut adalah contoh penilaian berupa ceklis :
Tabel 4. Contoh ceklis per kelas

Format Skala Capaian Perkembangan Harian
Kelompok: ...........................
No

Tanggal: .................................

Indikator Penilaian

Karin

Menyebutkan ungkapan-ungkapan
yang menggambarkan perasaan
Menyebutkan ungkapan kata tanya

BSH

MB

4

Menyebutkan ungkapan kesukaan dan
ketidaksukaan
Menjelaskan isi cerita/dongeng

5

Mengungkapkan perasaan

BB

6

Mengungkapkan keinginan

MB

7
8

Mengutarakan pertanyaan
dst.

BSB
MB

1
2
3

Shaiq

Nazra

Dika

dst

............

..........

BSH

MB

Tabel 5. Contoh ceklis per anak

Format Skala Capaian Perkembangan Harian
Nama Anak: Nazra
Minggu: 1
No

Kelompok: TK B1
Bulan : Agustus 2019
Tanggal

Indikator Penilaian
...........
Menyebutkan ungkapan-ungkapan yang
menggambarkan perasaan
Menyebutkan ungkapan kata tanya

MB

BSH

4

Menyebutkan ungkapan kesukaan dan
ketidaksukaan
Menjelaskan isi cerita/dongeng

5

Mengungkapkan perasaan

BSH

6

Mengungkapkan keinginan

MB

1
2
3

...........

...........

MB

BSB
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No

Tanggal

Indikator Penilaian
...........

7
8

Mengutarakan pertanyaan
dst.

...........

...........

............

BSH
BSH

3. Mengisi data ke dalam Penilaian Perkembangan Anak
Setelah semua data dianalisa langkah selanjutnya semua data dimasukkan ke
dalam format penilaian

perkembangan anak. Format perkembangan

digunakan untuk mencatat pekembangan bulanan, juga digunkan utuk
mencatat perkembangan anak selama satu semester. Untuk mengisi kolom
penilaian bulanan maupun hasil akhir semester, guru perlu memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
a.

Semua data yang diolah dijadikan bahan analisa.

b.

Apabila menggunakan guru sentra yang berarti guru sebagai tim, maka
penilaian ditetapkan secara bersama oleh semua guru yang menangani
anak, sedangkan pengisian laporan dilakukan oleh guru wali

c.

Data capaian perkembangan anak pasti cukup banyak sehingga dalam
satu indikator bisa muncul data berulang-ulang dengan tingkat
pencapaian yang berbeda. Untuk menentukan pengisian pada kolom
capaian perkembangan, maka digunakan capaian terbaik dengan
pengertian kemampuan anak berkembang tersebut.

Contoh untuk

kemampuan kemandirian anak: BB-MB-MB-BSH-BSH-BSB maka yang
diambil BSB (Berkembang Sangat Baik) artinya kemampuan anak
berkembang kearah sangat baik.
4. Pelaporan
Pelaporan merupakan kegiatan mengkomunikasian dan menjelaskan hasil
penilaian pendidik/guru tentang pertumbuhan dan perkembangan anak.
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..........

Tabel 6. LPPA

LAPORAN PENCAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK (LPPA)
TAHUN AJARAN 2019/2020
Nama Anak Didik: Abil

Nomor Induk: ...............

Usia : 5 -6 tahun

Semester: 1 (satu)

Pertumbuhan
1.
2.
3.
4.

Berat Badan: Selalu naik tetapi mendekati garis kuning pada KMS
Tinggi Badan: bertambah secara norma
Lingkar kepala: normal
Panca indera: normal

Perkembangan
Perkembangan Bahasa
Perkembangan bahasa Ananda Abil, berkembang sesuai harapan, di
usianya yang menginjak lima tahun Ananda Abil telah menunjukkan
keterampilan mengungkapkan perasaan dan keinginan melalui kalimat
sederhana dengan baik.
Keterampilan yang perlu ditingkatkan lagi adalah keterampilan bertanya.
Namun demikian keterampilan menjawab pertanyaan Ananda Abil, telah
menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Ananda merespon pertanyaan
secara cepat, dan memberikan jawaban yang sesuai.
Mengetahui,

Bandung, Agustus 2019

Kepala Sekolah

Guru Kelas

Keterangan
Sakit : ............ hari
Izin
: ............ hari
Alpha : ............ hari

Komentar Orang Tua
Orang Tua
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KESIMPULAN

1. Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.11 Memahami
bahasa ekspresif (mengungkapkan bahasa secara verbal dan non
verbal) dan 4.11 Menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif
(mengungkapkan bahasa secara verbal dan non verbal).
2. Perkembangan keterampilan berbahasa anak bervariasi karena tiap
anak unik dan berkembang menurut kemampuannya masing-masing.
Walaupun demikian, hampir setiap negara memiliki kurikulum
pendidikan

anak

usia

dini

yang

memuat

capaian-capaian

perkembangan anak, termasuk di Indonesia, yang lebih dikenal dengan
STPPA.
3. Kemampuan

berbahasa

pembelajaran

ini

ekspresif

adalah

yang

kemampuan

dibahas
peserta

dalam
didik

unit
dalam

mengungkapkan perasaan, keinginan, ide, pendapat, alasan, bertanya
dan menjawab pertanyaan, serta keterampilan menjelaskan isi
cerita/dongeng.
4. Terdapat beberapa metode dan pendekatan pembelajaran yang bisa
diterapkan guru dalam meningkatkan perkembangan Bahasa ekspresif
anak, contohnya metode bermain peran, permainan, diskusi/bercakapcakap, pendekatan saitifik, maupun discovery, inquiry, problem based,
serta project based learning.
5. Berdasarkan KD Pengetahuan dan Keterampilan pada unit ini, dapat
diketahui bahwa indikator-indikator yang dikembangkan cukup banyak
dan beragam sehingga guru sangat diharapkan untuk berkreasi dalam
melakukan aktivitas pembelajaran serta tidak terbatas hanya mengacu
pada contoh kegiatan pembelajaran yang disampaikan dalam unit
pembelajaran ini saja.
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UMPAN BALIK

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit pembelajaran ini,
Saudara perlu mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil
pengisian instrumen 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 7. Lembar Persepsi Pemahaman Unit Pembelajaran

Lembar Persepsi Pemahaman Unit Pembelajaran
No.

Aspek

1.

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

2.
3.
4.
5.
6.

Kriteria
1

2

3

4

Jumlah Total

52

Unit Pembelajaran
Keterampilan Mengungkapkan Bahasa di TK

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

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
24

Keterangan Umpan Balik
Skor
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< 70:

Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian. Saudara perlu membaca ulang unit ini dan mendiskusikannya
dengan dengan fasilitator di PKG (Pusat Kegiatan Gugus) sampai Saudara
memahaminya.

70-79:

Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian.
Saudara perlu mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan
fasilitator atau teman lain di PKG.

80-89:

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan
melaksanakan penilaian dengan baik.

> 90:

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan
melaksanakan penilaian dengan sangat baik. Saudara dapat menjadi
fasilitator bagi teman-teman lain di PKG untuk membelajarkan unit ini.

PENUTUP

Pembelajaran bahasa khususnya keterampilan mengungkapkan bahasa
ekspresif anak TK merupakan salah satu dari bidang pengembangan
kemampuan dasar bahasa yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan
kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya.
Bahasa ekspresif melibatkan ungkapan lisan dan tulisan, namun dalam jenjang
TK, bahasa ekspresif yang dipusatkan pada bahasa lisan verbal karena anak
usia TK baru belajar menulis keaksaraan awal saja, sehingga tulisan belum
menjadi wujud ungkapan ekspresinya, kecuali gambar.
Mengajarkan bahasa ekspresif kepada anak usia TK harus diupayakan dengan
cara menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan memberikan permainan
yang bermakna, aman, nyaman dan menyenangkan sesuai dengan tahap
perkembangan anak, sehingga anak mampu mengasah keterampilan
berbahasanya.

Anak

diharapkan

mampu

mengungkapkan

perasaan,

keinginan, ide/gagasan, pendapat, alasan, bertanya dan menjawab pertanyaan
dengan kata-kata yang baik dan benar walaupun masih dalam struktur kalimat
sederhana.
Selain itu, anak juga diharapkan mampu menceritakan kembali, melanjutkan
cerita akan dongeng/cerita yang diperdengarkan, untuk selanjutnya
mempersiapkan anak untuk berimajinasi sendiri dengan mendongeng cerita
karangannya sendiri.
Keterampilan berbahasa ekspresif perlu dilatih dan ditingkatkan karena bisa
menjadi alat komunikasi yang bisa dipakai anak untuk berinteraksi dan
bersosialisasi dengan orang lain setiap harinya. Selain itu bahasa ekspresif
juga berguna bagi anak untuk memecahkan masalahnya sendiri, meluapkan
emosi, menyalurkan hobi dan menghilangkan stress.

54

Unit Pembelajaran
Keterampilan Mengungkapkan Bahasa di TK

Unit Pembelajaran ini membahas keterampilan mengungkapkan bahasa
ekspresif anak TK berikut beberapa metode pengajaran yang dapat digunakan
guru dalam melatih dan membimbing anak untuk meningkatkan keterampilan
berbahasanya. Akan tetapi, guru diharapkan dapat berkreasi mengembangkan
sendiri sesuai dengan kondisi guru, peserta didik, sarana prasarana, serta
kondisi lingkungan setempat agar pencapaian perkembangan dapat tercapai
sesuai harapan.
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