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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 Mengenal Keaksaraan 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 Mengenal Keaksaraan 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, sumberdaya, 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 Mengenal Keaksaraan 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, Juni 2019
Penulis,
L Hasti Sarahaswati
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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
3.12

Mengenal keaksaraan awal Mengenal
melalui bermain

keaksaraan awal

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

melalui bermain
4.12

Menunjukkan

Menunjukkan

kemampuan keaksaraan

kemampuan

awal dalam berbagai

keaksaraan awal

bentuk karya

dalam berbagai

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

bentuk karya

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator Capaian Perkembangan Usia 4 – 5 Tahun
3.12.1 Mengenal simbol-simbol huruf
3.12.2 Mengenal suara-suara hewan/benda yang ada disekitarnya
3.12.3 Membuat coretan yang bermakna
3.12.4 Meniru (menunjukkan dan mengucapkan) huruf A – Z
3.12.5 Menghubungkan benda-benda konkrit dengan lambang bilangan 1-10
Indikator Capaian Perkembangan Usia 5 – 6 Tahun
3.12.6 Menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal
3.12.7 Mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di
Sekitarnya
3.12.8 Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi/huruf awal
yang sama
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3.12.9 Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf
3.12.10 Membaca nama sendiri
3.12.11 Menuliskan nama sendiri
3.12.12 Memahami arti kata dalam cerita
3.12.13 Menyebutkan angka bila diperlihatkan lambang bilangannya
3.12.14 Menyebutkan jumlah benda dengan cara menghitung
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BAHAN PEMBELAJARAN
Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan “Mengenal Keaksaraan

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, dan bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada unit
mengenal keaksaraan di TK. Pengembangan aktivitas pembelajaran mengacu
pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 137
tahun 2014) yang didalam aktivitas pembelajaran tersebut terkandung
sejumlah materi yang dapat dipelajari oleh anak terkait dengan berbagai jenis
suara, huruf alfabeth, suku kata awal yang sama, kosa kata serta konsep
bilangan . Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing
bagian.
Kemampuan berbahasa saling terkait dan mempengaruhi dengan bidang
pengembangan yang lain, sebab dengan anak mampu mendengar,
berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata dan mengenal
simbol-simbol yang melambangkannya, dapat menjadi bekal anak dalam
mengekspresikan pemikirannya. Aspek perkembangan bahasa dalam hal
mengenal suara-suara hewan atau benda yang ada disekitar anak, sangat
diperlukan oleh anak dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki
tentang apa yang dilihat, didengar, dirasa dan diraba.
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Menurut Bromley (dalam Dhieni, 2008: 111) mendefinisikan bahasa sebagai
sistem simbol yang teratur untuk mentransfer berbagai ide maupun informasi
yang terdiri dari simbol-simbol 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.
Metode yang digunakan adalah praktek langsung dan IPK yang dikembangkan
yaitu :
3.12.2 Mengenal suara-suara hewan/benda yang ada disekitar anak
3.12.4 Meniru (menuliskan dan mengucapkan) huruf A –Z
3.12.8 Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi/huruf awal
yang sama
3.12.13 Menyebutkan angka bila diperlihatkan lambang bilangannya
Pelaksanaan aktivitas pembelajarannya dijelaskan

dengan menggunakan

pendekatan saintifik yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian
rupa agar peserta didik aktif membangun kompetensi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Mengamati, adalah kegiatan yang mendorong peserta didik untuk
menunjukkan

keingintahuan,

kesungguhan

dan

ketelitian

ketika

mengamati berbagai objek (benda hidup/mati, buku cerita, lingkungan
sekitar dan gambar). Selain itu juga mengamati berarti menggunakan
semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan dan
pengecapan) untuk mengenali suatu benda yang diamatinya.
2. Menanya, adalah salah satu proses mencari tahu atau mengkonfirmasi
atau mencocokkan pengetahuan yang sudah dimiliki anak dengan
pengetahuan baru yang sedang dipelajarinya.
3. Mengumpulkan

informasi,

adalah

keterampilan

mengumpulkan

berbagai informasi dari hasil mengamti dan menanya. Selain itu
merupakan kegiatan menggali dari berbagai sumber melalui berbagai cara
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misalnya

eksplorasi

terhadap

suatu

objek,

eksperimen,

dan

mendiskusikan serta menyimpulkan hasil. Dalam proses ini anak
melakukan coba-gagal-coba lagi “trial and error”. Anak senang
mengulang-ulang kegiatan yang sama tetapi dengan cara bermain yang
berbeda.
4.

Menalar, merupakan kegiatan menghubungkan informasi yang baru
didapat dengan informasi yang sudah dimiliki sebelumnya sehingga
mendapatkan pengalaman yang utuh.

5. Mengomunikasikan, adalah kegiatan untuk menyimpulkan hal-hal yang
telah dilakukan dalam berbagai bentuk, misal: gambar, hasil karya, cerita
dan sebagainya.

Juga proses penguatan pengetahuan terhadap

pengetahuan baru yang didapatkan anak, tidak hanya disampaikan
melalui ucapan tetapi dapat juga disampaikan melalui hasil karya.

B. Lembar Kerja Anak

Lembar Kerja 1
Bermain Tebak Suara
Indikator

: 3.12.2 Mengenal suara-suara hewan/benda yang ada di
sekitarnya

Kegiatan

: Bermain “Tebak Suara”

Tujuan

:

Bahan/Alat
- Peluit
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1.

Melatih pendengaran anak

2.

Mengenal berbagai bunyi/suara

3.

Menyebutkan bermacam-macam bunyi tertentu

4.

Menirukan berbagai bunyi yang didengarnya

5.

Membedakan bunyi suara yang didengar

:
- Terompet

-Gitar

- Gelas

-Lonceng

- Rebana

- Jam dinding
Metode

: Praktek langsung

Langkah-langkah kegiatan:
1. Mengamati
§

Anak mengamati berbagai alat musik yang telah disediakan oleh Guru
(peluit, gitar, terompet, lonceng, jam dinding, gelas dan rebana).

§

Guru memainkan alat musik satu persatu, kemudian anak-anak
mendengar

dan

mencoba

menebak

suara

alat

musik

yang

diperdengarkan.
2. Menanya
§

Guru menanyakan pada anak apa yang ingin anak-anak ketahui tentang
alat-alat musik dan suara yang dikeluarkan.

§

Anak-anak bertanya dan berdiskusi tentang alat musik dan suaranya.

3. Mengumpulkan informasi
§

Guru memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mencoba satupersatu alat-alat musik secara bergantian.

§

Anak-anak mencoba dan bermain dengan alat musik yang dipilihnya.

4. Menalar/Mengasosiasi
§

Guru mengajak anak-anak untuk bermain tebak suara alat musik apa
yang sedang dimainkan saat itu, dan mengaitkan dengan suara-suara
yang sudah anak-anak dengarkan.

§

Anak-anak mencoba menebak suara dari alat musik yang dimainkan.

§

Anak-anak mencoba sendiri memainkan alat musik

5. Mengomunikasikan
§

Guru mengajak anak-anak untuk menceritakan pengalamannya
bermain tebak suara di depan kelas.
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§

Anak-anak satu-persatu menceritakan pengalamannya bermain tebak
suara di depan teman-teman.

Penilaian : Unjuk kerja
Catatan

: Bahan/alat yang dipergunakan dapat bervariasi

Misalnya

: Gambar binatang, gambar macam-macam

kendaraan atau

rekaman suara binatang, atau klakson kendaraan.
(dilampirkan gambar alat musik)
Terompet

Peluit

Gitar

Lonceng

Jam dinding

Rebana

Gelas
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Lembar Kerja 2
Bermain Suku Kata Awal
Indikator

: 3.12.8 Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki
bunyi/huruf awal yang sama.

Kegiatan

: Bermain Suku Kata Awal

Metode

: Pemberian Tugas

Tujuan

: - Anak dapat menyebutkan kata dari suku kata awal yang
disediakan oleh guru
- Menambah perbendaharaan kata
- Melatih daya ingat anak
- Melatih keberanian anak

Alat dan Bahan :
Benda asli (apel, anggur, kaos, sepatu, bola)
Kartu katagorisasi yang mempunyai suku kata awal yang sama.
Langkah-Langkah kegiatan:
1. Mengamati
§

Anak mengamati berbagai benda/kartu gambar yang disediakan oleh
guru ( gambar alis, anggur, apel, api, anak, air, bola, kaos dan sepatu,
dan gambar yang memiliki suku kata awal yang sama)

§

Guru memperlihatkan benda/kartu gambar

satu persatu, dan

menyebutkan kartu gambar yang memiliki bunyi/ huruf awal yang
sama, kemudian anak-anak

mencoba menebak benda/kartu

bergambar yang diperlihatkan.
2. Menanya
§

Guru menanyakan pada anak-anak apa yang ingin diketahui tentang
gambar-gambar tersebut.

§

Anak-anak bertanya dan berdiskusi tentang gambar- gambar yang
memiliki bunyi/huruf awal yang sama
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3. Mengumpulkan informasi
Guru memberikan kesempatan pada anak-anak untuk menyebutkan

§

satu-persatu kartu gambar yang memiliki bunyi/huruf awal yang sama
secara bergantian.
Anak-anak mencoba dan bermain dengan kartu gambar pilihannya.

§

4. Menalar/Mengasosiasi
Guru mengajak anak-anak untuk menyebutkan benda/ kartu gambar

§

satu persatu dan menghubungkan dengan benda/kartu gambar yang
mempunyai bunyi/huruf awal yang sama.
Anak-anak mencoba menyebutkan

§

benda/kartu

gambar

yang

mempunyai bunyi/huruf awal yang sama.
5. Mengomunikasikan
Guru mengajak anak-anak untuk menceritakan pengalamannya

§

bermain suku kata awal
Anak-anak satu-persatu menceritakan pengalamannya bermain suku

§

kata awal di depan teman-teman.
§
Catatan:
-

Guru menyiapkan benda asli/tiruan juga kartu katagorisa

Alis
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Anggur

Apel

Api

Anak

Air

Bola

Kaos

Sepatu

Guru mengacak kartu katagorisasi, anak memilih kartu yang suku awalnya
sama.
Penilaian

: Penugasan dan Unjuk Kerja

Lembar Kerja 3
Meniru Tulisan
Indikator

: 3.12.4 Meniru (menuliskan dan mengucapkan) huruf A – Z

Kegiatan

: Meniru tulisan

Tujuan

: - Melatih motorik halus
- Mengenal tulisan sederhana
- Menambah kosa kata anak

Metode

: - Pemberian tugas
-

Demontrasi

-

Tanya jawab
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Alat dan bahan: Buku, Pinsil dan Penghapus
Langkah-langkah kegiatan:
1. Mengamati
§

Anak mengamati media yang telah disediakan oleh Guru

§

Guru memperlihatkan media (kertas yang berisi kata-kata “buku”,
“dasi” dan “duku”) yang akan di gunakan anak untuk bermain meniru
tulisan , kemudian anak-anak melihat dengan seksama dan mencoba
menebak huruf-huruf yang ada di kertas tersebut.

2. Menanya
§

Guru menanyakan pada anak apa yang ingin anak-anak ketahui tentang
huruf apa saja yang ada di kertas tersebut.

§

Anak-anak bertanya dan berdiskusi tentang huruf-huruf yang ada di
dalam kata-kata “buku”, “dasi” dan “duku”.

3. Mengumpulkan informasi
§

Guru memberikan kesempatan pada anak-anak untuk menyebutkan
satu-persatu huruf-huruf yang ada secara bergantian.

§

Anak-anak menyebutkan huruf-huruf dari kata-kata yang dipilihnya.

4. Menalar/Mengasosiasi
§

Guru mengajak anak-anak untuk bermain meniru tulisan sesuai contoh
yang tadi sudah disebutkan dan menghubungkan

dengan makna

huruf-huruf yang sudah disebutkan.
§

Anak-anak mencoba menyebutkan kata-kata yang ada di dalam kertas
tersebut.

5. Mengomunikasikan
§

Guru mengajak anak-anak untuk menceritakan pengalamannya
bermain meniru tulisan di depan kelas.

§

Anak-anak satu-persatu menceritakan pengalamannya bermain
meniru tulisan sesuai contoh di depan teman-teman.
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Penilaian

: Penugasan dan hasil karya

Contoh

: Meniru Tulisan

buku

dasi

duku

……..

……..

……..

……..

……..

……..

….....

……..

……...

Lembar Kerja 4
Bermain Arisan Angka
Indikator

: 3.12.13 Menyebutkan angka bila diperlihatkan lambang
bilangannya

Kegiatan

: Bermain Arisan Angka

Tujuan

: - Mengenal Angka 1-10
- Menambah kosa kata anak
- Melatih mengenal simbol-simbol angka

Metode

: - Pemberian tugas
-

Demonstrasi

-

Tanya jawab

Alat dan bahan: Kotak/doos, kartu angka
Langkah-langkah kegiatan:
1. Mengamati
§

Anak mengamati kotak/ doos yang telah disediakan oleh Guru

§

Guru memperlihatkan media (kartu angka dari no 1- 10 ) yang akan di
gunakan untuk bermain arisan angka , kemudian anak-anak melihat
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dengan seksama dan mencoba menebak angka-angka

yang ada di

dalam kotak tersebut.
2. Menanya
§

Guru menanyakan pada anak apa yang ingin anak-anak ketahui tentang
angka yang ada di kotak tersebut.

§

Anak-anak bertanya dan berdiskusi tentang angka-angka yang ada di
dalam kotak ( angka 1 – 10)

3. Mengumpulkan informasi
§

Guru memberikan kesempatan pada anak-anak untuk menyebutkan
satu-persatu angka-angka yang ada secara bergantian.

§

Anak-anak menyebutkan angka-angka dari yang terkecil hingga yang
terbesar.

4. Menalar/Mengasosiasi
§

Guru mengajak anak-anak untuk bermain arisan angka sesuai contoh
yang tadi sudah disebutkan dari urutan terkecil hingga terbesar.

§

Anak-anak mencoba menyebutkan angka-angka yang ada di dalam
kotak tersebut.

5. Mengomunikasikan
§

Guru mengajak anak-anak untuk menceritakan pengalamannya
bermain arisan angka di depan kelas.

§

Anak-anak satu-persatu menceritakan pengalamannya bermain arisan
angka sesuai contoh di depan teman-teman.
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Penilaian

: Unjuk kerja

Contoh

: Bermain arisan angka

C. Bahan Bacaan

Bahan Bacaan 1: Pengertian, Peranan dan Tujuan Membaca
1. Pengertian Membaca
Membaca merupakan keterampilan bahasa tulis yang bersifat reseptif.
Kemampuan membaca termasuk kegiatan yang kompleks dan melibatkan
berbagai keterampilan. Jadi, kegiatan membaca merupakan suatu kesatuan
kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti
mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi,
maknanya serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan. Anderson
(1985) memandang membaca sebagai suatu proses untuk memahami
makna suatu tulisan. Proses yang dialami dalam membaca adalah berupa
penyajian kembali dan penafsiran suatu kegiatan dimulai dari mengenali
huruf,

kata,

ungkapan,

frase,

kalaimat,

dan

wacana

serta

menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan membaca terkait
dengan (1) pengenalan huruf atau aksara, (2) bunyi dari huruf atau
rangkaian huruf-huruf dan (3) makna atau maksud, dan (4) pemahaman
terhadap makna atau maksud berdasarkan konteks wacana.
Adapun menurut Hari (1970:3) membaca merupakan interpretasi yang
bermakna dari simbol verbal yang tertulis/tercetak. Membaca adalah
tindakan menyesuaikan arti kata dengan simbol-simbol verbal yang
tertulis/tercetak. Kegiatan membaca dapat bersuara, dapat pula tidak
bersuara. Jadi membaca pada hakikatnya adalah kegiatan fisik dan mental
untuk menemukan makna dari tulisan.
2. Pentingnya Kemampuan Membaca
Kemampuan membaca sangat penting dimiliki oleh anak, Mary Leonhardt
(1999: 27) menyatakan ada beberapa alasan mengapa kita perlu
menumbuhkan gemar membaca pada anak. Alasan-alasan tersebut adalah:
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a.

Anak yang senang membaca akan membaca dengan baik, sebagian
besar waktunya digunakan untuk membaca.

b.

Anak-anak yang gemar membaca akan mempunyai rasa kebahasaan
yang lebih tinggi. Mereka akan berbicara, menulis, dan memahami
gagasan-gagasan rumit secara lebih baik.

c.

Membaca akan memberikan wawasan yang lebih luas dalam segala
hal, dan membuat belajar lebih mudah.

d. Kegemaran membaca akan memberikan beragam perspektif kepada
anak.
e.

Membaca dapat membantu anak-anak untuk memiliki rasa kasih
sayang

f. Ank-anak yang gemar membaca dihadapkan pada satu dunia yang
penuh dengan kemungkinan dan kesempatan.
g.

Anak-anak yang gemar membaca akan mampu mengembangkan pola
berpikir kreatif dalam diri mereka.

3. Tujuan Membaca
Tujuan membaca memang sangat beragam, bergantung pada situasi dan
berbagai kondisi. Secara umum tujuan ini dapat dibedakan sebagai berikut;
a. Salah satu tujuan membaca ialah untuk mendapatkan informasi.
Informasi yang dimaksud disini mencakup informasi tentang fakta dan
kejadian sehari-hari sampai informasi tingkat tinggi.
b. Ada orang-orang tertentu yang membaca dengan tujuan agar citra
dirinya meningkat. Tentu saja kegiatan membaca bagi orang-orang
seperti ini bukanlah kebiasaannya, tetapi hanya dilakukan sekali-sekali
di depan orang lain.
c. Ada kalanya orang membaca untuk melepaskan diri dari kenyataan,
misalnya pada saat ia merasa jenuh, sedih, bahkan putus asa.
d. Membaca untuk tujuan rekreatif , untuk mendapatkan kesenangan atau
hiburan, seperti halnya menonton film atau bertamasya. Bacaan yang
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dipilih untuk tujuan ini ialah bacaan-bacaan ringan atau jenis bacaan
yang disukainya.
e. Kemungkinan lain, orang membaca tanpa tanpa tujuan apa- apa, hanya
karena iseng, tidak tahu apa yang dilakukan; jadi hanya
sekedar untuk mengisi waktu. Dalam situasi iseng, orang tidak
memilih atau menentukan bacaan, apa saja dibaca, iklan, cerita pendek,
berita keluarga, lelucon dan sebagianya. Kegiatan membaca seperti ini
tentu lebih baik dilakukan daripada pekerjaan iseng yang merusak atau
bersifat negatif.
f. Tujuan membaca yang tinggi ialah mencari nilai-nilai keindahan atau
pengalaman estetis dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Dalam hal ini
bacaan yang dipilih ialah karya bernilai sastra.

Bahan Bacaan 2: Pengembangan Kemampuan Membaca di TK
1. Tahap-tahap Perkembangan Membaca
Kemampuan membaca pada anak berkembang dalam beberapa tahap.
Perkembangan dasar kemampuan membaca pada anak usia 4-6 tahun
berlangsung dalam lima tahap, yakni:
a. Tahap Fantasi (Magical Stage), pada tahap ini anak mulai belajar
menggunakan buku, melihat dan membalik lembaran buku ataupun
membawa buku kesukaannya.
b. 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 Gemar ( Bridging Reading Stage), pada tahap ini
anak mulai tumbuh kesadaran akan tulisan dalam buku dan
menemukan

kata

yang

pernah

ditemui

sebelumnya,

dapat
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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 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.
Sehubungan dengan tahap-tahap perkembangan membaca anak di atas,
yang perlu diketahui dan dipahami oleh guru atau orang tua adalah
bagaimana menstimulasi potensi-potensi anak tersebut di atas sesuai
tahap-tahap perkembangannya. Hal ini perlu dipikirkan dan dilakukan
agar potensi-potensi yang ada pada anak dapat berkembang secara
optimal.
Oleh karena itu, lingkungan (termasuk didalamnya orang tua dan guru)
sangat memegang peranan penting dalam hal ini. Lingkungan harus dapat
menciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulus potensi yang ada
pada anak.
2. Kemampuan-kemampuan Kesiapan Membaca
Sebelum mengajarkan membaca pada anak, dasar-dasar kemampuan
membaca atau kemampuan kesiapan membaca perlu dikuasai oleh anak
terlebih dahulu. Dasar-dasar kemampuan membaca ini diperlukan agar
anak berhasil dalam membaca maupun menulis. Hal ini bertujuan agar kita
dapat mengetahui apakah anak sudah siap diajarkan membaca. Di samping
itu juga bertujuan agar dapat diketahui kemampuan kesiapan membaca
khusus apa yang sebaiknya diajarkan atau dikuatkan pada anak. Adapun
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kemampuan-kemampuan kesiapan membaca yang akan dikembangkan itu
adalah sebagai berikut;
a. Kemampuan Membedakan Auditorial
Anak-anak harus belajar untuk memahami suara-suara umum di
lingkungan mereka dan membedakan di antara suara-suara tersebut.
Mereka harus memahami konsep volume, lompatan, petunjuk, durasi ,
rangkaian, tekanan, tempo, pengulangan, dan kontras (suara)
membedakan suara-suarahuruf dalam alphabet di taman kanak-kanak,
terutama suara-suara yang dihasilkan oleh konsonan awal dalam kata.
(Anak harus mampu membedakan suara huruf d dari suara t, suara m
dari suara n).
b. Kemampuan Diskriminasi Visual
Anak-anak harus belajar untuk memahami objek dan pengalaman.
Buatlah anak menyalin bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran,
bujur sangkar, segitiga dan busur. umum dengan gambar-gambar pada
foto, lukisan dan pantomim. Mereka harus belajar untuk melakukan
identifikasi warna-warna dasar dan bentuk-bentuk geometris dan
mampu menggabungkan objek-objek berdasarkan warna, bentuk atau
ukuran. Mereka harus mampu mengatakan bentuk dari gambar latar
belakang, mengemukakan detail pada sebuah gambar, dan mengetahui
pola-pola visual sederhana. Akhirnya, meeka anak harus mampu untuk
memahami dan menamai huruf besar dan huruf kecil.
c. Kemampuan (Membuat) Hubungan Suara-Simbol
Pada akhirnya, anak harus mampu mengaitkan huruf besar dan huruf
kecil dengan nama mereka dan dengan suara yang mereka
representasikan. Anak harus tahu bahwa d disebut de dan menetapkan
suara pada awal kata “daging”. Sebagian besar anak akan membuat
kemajuan awal yang bagus pada kemampuan-kemampuan ini selama
masa Taman Kanak-kanak. Sedikitnya akan menguasai semua
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kemampuan (menghubungkan) suara symbol hingga masa selanjutnya
di sekolah dasar.
d. Kemampuan Perseptual Motoris
Anak-anak harus cukup dewasa untuk mampu menggunakan otot halus
tangan dan jari serta melakukan koordinasi gerakan dengan apa yang
mereka lihat. Anak harus melatih kemampuan ini sehingga mampu
menyusun puzzle sederhana, gambar lukisan-tangan, membentuk
tanah liat, merangkai manik-manik, menuangkan benda cair, dana tau
menggunakan gunting. Anak harus belajar memegang krayon, spidol
ajaib dan pensil, untuk mewarnai gambar-gambar sederhana dalam
garis-garis, untuk menjiplak garis dan bentuk di udara dan kertas,
untuk menyalin garis dan bentuk tanpa menjiplak. Akhirnya, anak
harus mampu menyalin huruf dan kata, menulis nama mereka, menulis
huruf yang memadukan suara.
e. Kemampuan Bahasa Lisan
Anak-anak masuk ke Taman Kanak-kanak dengan kemampuan
substansial untuk berbicara dan mendengarkan. Namun, selama di
taman

kanak-kanak,

kemampuan-kemampuan

ini

harus

lebih

dikembangkan dan diperbaiki. Anak-nak harus belajar mendengarkan,
megingat, mengikuti petunjuk, mencatat detail, dan memahami ide-ide
utama. Anak harus menggunakan dan memperluas kosa kata Bahasa
lisan untuk menjelaskan ide-ideutama. Anak harus menggunakan dan
memperluas kosa kata Bahasa lisan mereka untuk menjelaskan ide-ide,
mendeskripsikan objek
perasaan

mereka.

Anak

dan peristiwa, untk mengekspresikan
hendaknya

menjadi

senang

berbagi

pengalaman dengan bahasa dan gembira dalam belajar menggunakan
kata-kata baru.
f. Membangun Sebuah Latar Belakang Pengalaman
Hal ini dapat dilakukan melalui bermacam-macam kegiatan berikut;
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a. Ceritakanlah sebuah kisah menarik di kelas minimal satu kali
sehari, hal ini dapat menimbulkan minat membaca anak
b. Buatlah pusat minat di kelas
c. Ajaklah anak menonton film dan mendengarkan rekaman untuk
membangun latar belakang pengalaman mereka.
g. Interpretasi Gambar
Tunjukkan sebuah gambar kepada anak dari buku atau file Anda,
ajaklah anak menginterpretasikan gambar secara kreatif.
h. Progresi dari Kiri ke Kanan
a. Buatlah kalender kelas bertumpuk
b. Tunjukkan kepada anak bahwa membaca dimulai dari sisi tangan
kiri ketika membaca keras kepada anak.
c. Buatlah anak meletakkan potongan komik dengan rangkaian dari
kiri ke kanan.
i. Kemampuan Merangkai
a. Buatlah merangkai gambar seri dengan benar
b. Buatlah anak mengulang cerita yang baru saja didengar atau dibaca
dengan benar
j. Penggunaan Bahasa Mulut
Buatlah sekelompok anak-anak ikut serta dalam kegiatan seperti
membagi waktu, percakapan, bermain drama dan bermain peran
k. Pengenalan Melihat Kata
Ajarkan kata-kata yang umum dipakai dan anjurkan tiap anak untuk
memperhatikan bentuk yang unik atau karakter khusus tiap melihat
kata.
l. Lateralisasi
Banyak jenis kegiatan berbeda yang dapat menolong anak-anak
belajar membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri, juga kaki kiri
dan kaki kanan. Misalnya bermain game “Simon Says”
m. Koordinasi Gerak
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Kebanyakan kegiatan dan games yang dimasukkan dalam program
pendidikan fisik di sekolah akan membantu meningkatkan koordinasi
gerak anak.
3. Tanda-Tanda Kesiapan Membaca
Tanda-tanda kesiapan anak sudah dapat diajarkan membaca adalah sebagai
berikut;
a.

Apakah anak sudah dapat memahami bahasa lisan?
Kemampuan ini dapat diamati pada waktu bercakap-cakap dengan anak,
atau apabila dia disuruh melakukan sesuatu, atau diberi pertanyaan
tentang sesuatu. Pemahaman yang dimaksud disini adalah pemahaman
dasar, yaitu kalimat-kalimat sederhana dalam konteks komunikasi, dan
sesuai dengan perkembangan bahasa anak.

b.

Apakah anak sudah dapat mengucapkan kata-kata dengan jelas?
Dapat diamati pada waktu bercakap-cakap dengan anak, atau ketika anak
itu mengatakan atau menanyakan sesuatu. Dapat juga diuji secara
informasi dengan menanyakan nama beberapa objek, misalnya:
Ibu

: Apa ini? (Sambil memegang kuping anak)

Anak

: Kuping

Ibu

: Apa ini ? (sambil memegang meja)

Anak

: Meja

Kalau kata kuping, meja dan lain-lain diujarkan dengan baik, berarti anak
itu sudah dapat menngucapkan kata-kata dengan baik.
c.

Apakah anak sudah dapat mengingatkan kata-kata?
Percakapan di atas dapat dipergunakan untuk melihat kemampuan ini,
terutama dengan menanyakan nama objek-objek tertentu. Misalnya: Pada
suatu hari anak ditanya “Apa ini ?” sambil memegang rambutnya. Anak
menjawab “rambut”. Besoknya, pertanyaan yang sama ditanyakan lagi,.
Jika jawabannya benar, maka dia sudah dapat mengingat kata tersebut.

d.
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Apakah anak sudah dapat mengucapkan bunyi huruf ?

Kemampuan ini sebetulnya sudah termasuk dalam pertanyaanpertanyaan di atas. Misalnya dengan meminta anak meniru mengucapkan
bunyi huruf-huruf yang diucapkan oleh ibu, misalnya:
Ibu

: /a/ (bunyi huruf a)

Anak

: /a/

Ibu

: /b/ (bunyi huruf b)

Anak

: /b/

dan seterusnya
e.

Apakah anak sudah menunjukkan minat membaca?
Hal ini dapat dilihat misalnya dari keinginan anak memegang buku,
membuka-buka buku bacaan lain dan meniru-niru membaca, serta
mencoret-coret kertas. Ini berkaitan erat dengan usaha-usaha yang telah
disampaikan di atas.

f.

Apakah anak sudah dapat membedakan dengan baik?
Membedakan disini terutama ialah membedakan suara (bunyi) dan objekobjek, jadi kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan pendengaran
dan penglihatan.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca
Faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis terbagi
dua yaitu faktor endogen dan eksogen.
Faktor endogen adalah faktor-faktor perkembangan baik berifat biologis,
maupun psikologis dan linguistik yang timbul dari diri anak. Sedangkan
eksogen adalah faktor lingkungan. Kedua faktor ini saling terkait bahwa
kemampuan membaca dan menulis dipengaruhi secara bersama.
Lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca
adalah sebagai berikut:
a. Motivasi
Motivasi merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap
kemampuan membaca, karena motivasi adalah sebuah ketertarikan
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untuk membaca, hal ini penting karena jika ada motivasi akan
menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan belajar yang lebih baik.
Caranya dengan menyediakan bahan bacaan yang berkualitas tinggi.
b. Lingkungan Keluarga
Dalam keluarga orang tua mempunyai peran yang sangat besar, sebab
seorang anak memerlukan keteladanan dalam membaca. Selain itu
dengan menunjukkan prilaku membaca sesering mungkin pada anak,
membuat anak gemar membaca.
c. Bahan Bacaan
Minat baca serta kemampuan membaca seseorang dipengaruhi oleh
bahan bacaan. Bahan bacaan yang kurang menarik bagi anak dapat
mematikan minat anak untuk membaca. Sehubungan dengan bahan
bacaan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu topik dan isi
bacaan. Bahan bacaan biasanya mengembangankan semua aspek
pengembangan bahasa yang memberikan anak-anak kesenangan. Untuk
anak usia dini penyajian bahan bacaan disertai dengan gambar-gambar
yang menarik, selain itu juga gambar lebih dominan daripada tulisan.
5. Proses Membaca
Agar pengembangan membaca dapat dilakukan secara konseptual, perlu
diperhatikan beberapa butir teori yang berkaitan dengan kemampuan
membaca. Adapun teori-teori tersebut dikemukakan oleh Morrow (1993)
sebagai berikut;
a. Membaca dipelajari melalui interaksi dan kolaborasi sosial artinya
dalam proses pembelajaran membaca dan menulis situasi kelompok
kecil memegang peranan penting.
b. Anak belajar membaca sebagai hasil pengalaman kehidupan
c. Anak mempelajari keterampilan membaca bila mereka melihat tujuan
dan kebutuhan proses membaca
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d. Membaca dipelajari melalui pembelajaran keterampilan langsung.
Dalam hal ini yang perlu disadari oleh guru ialah kebutuhan individual
anak-anak dalam strategi pembelajaran yang tepat.
e. Holdoway (1986) menyatakan ada empat proses yang memungkinkan
anak mempelajari kemampuan membaca, yaitu (1) pengamatan
terhadap perilaku membaca, caranya dengan dibacakan atau melihat
orang dewasa membaca. (2) kolaborasi yaitu menjalin kerja sama
dengan individu yang memberikan dorongan motivasi dan bantuan
bila diperlukan. (3) proses yaitu anak mencoba sendiri apa yang sudah
dipelajarinya. (4) unjuk kerja, yaitu dengan berbagi apa yang sudah
dipelajari dan mencari pengakuan dari orang dewasa.
f. Kemampuan membaca melalui beberapa tahap, dan setiap anak
memiliki tingkat pencapaian nya masing-masing.
6. Strategi Pengembangan Kemampuan Membaca di TK
Bagaimana strategi pengembangan kemampuan membaca yang baik dan
tepat di TK perlu diketahui dan dikembangkan oleh guru TK. Jangan
sampai pengembangan kemampuan membaca di TK mengadopsi proses
pembelajaran yang berlaku di SD.
Strategi yang dapat digunakan dalam mengembangkan kemampuan
membaca di TK adalah dengan pendekatan pengalaman berbahasa.
Pendekatan

ini

diberikan

dengan

menerapkan

konsep

DAP

(Developmentally Aproppriate Practice). Pendekatan ini disesuaikan
dengan karakteristik anak di TK, yaitu melaui bermain dengan
menggunakan metode mengajar yang tepat untuk mengembangkan
kemampuan membaca serta melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat
memberikan berbagai pengalaman bagi anak. Selain itu, perlu juga
memperhatikan motivasi dan minat anak sehingga kedua faktor tersebut
betul-betul memberikan pengaruh yang besar dalam pengembangan
kemampuan membaca. Strategi ini dilaksanakan dengan memberikan
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beragam aktivitas yang memperhatikan perkembangan kemampuan
membaca yang dimiliki anak.
7. Metode Pengembangan Membaca untuk AUD
a. Pendekatan Pengalaman Bahasa
Dalam pendekatan ini guru menggunakan kata-kata anak sendiri untuk
membantunya belajar membaca. Kata-kata itu dapat berupa penjelasan
suatu gambar atau suatu cerita pendek yang dimasukkan ke dalam
suatu buku. Mula-mula anak itu mengatakan kepada guru apa yang
harus di tulis. Setelah beberapa waktu anak-anak dapat menyalin
tulisan guru dan akhirnya dapat menuliskan kata-kata mereka sendiri.
Banyak guru menggunakan metode ini sebagai suatu pendekatan
pertama untuk membaca. Membaca kata-kata mereka sendiri
membantu anak-anak memahami bahwa kata yang tertulis adalah
untuk komunikasi makna.
b. Fonik (Pengenalan Alfabet)
Metode ini mengandalkan pada pelajaran alfabet yang diberikan
terlebih dahulu kepada anak-anak, mempelajari nama-nama huruf dan
bunyinya. Setelah mempelajari bunyi huruf merka mulai merangkum
beberapa huruf tertentu untuk membentuk kata-kata.
b–a-k

r–a-k

p-a–k

t–a–k

Untuk memberikan latihan membaca kepada anak-anak dalam
keterampilan ini, buku-buku cerita haruslah dipilih secara terencana,
sehingga semua kata bersifat reguler dan dapat dibunyikan. Luar biasa
sukarnya untuk menulis buku dengan kata-kata yang secara fonik
bersifat reguler, yang menarik untuk dibaca anak-anak.
Tidak ada bukti pasti bahwa salah satu metode itu lebih unggul
daripada yang lain. Kebanyakan guru cenderung menggabungkan
sejumlah metode yang berlainan.
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c. Lihat dan Katakan
Dalam metode ini anak-anak belajar mengenali kata-kata atau kalimatkalimat

keseluruhan,

bukannya

bunyi-bunyi

individu.

Anak

memandangi kata-kata, anak mendengar kata itu diucapkan dan anak
mengulangi ucapan itu.
Umumnya guru menunjukkan seluruh kalimat lebih dulu, dan lebih
baik diiringi gambar, kemudian seperangkat kartu kata-kata yang
sepadan disimpan di bawah kalimat, dan akhirnya hanya kartu-kartu
kata itu untuk membuat sebuah kalimat. Dengan cara lain anak-anak
dapat memperoleh makna dari dalam kata-kata tercetak dari tahap
paling awal belajar membaca.
d. Metode Pendukung Konteks
Bila anak-anak sedang belajar membaca, sangat penting mereka
menggunakan buku yang benar-benar menarik bagi mereka. Meskipun
demikian anak tidak dapat menangani terlalu banyak kata baru, dan
sulit untuk menulis cerita yang menarik dengan kata-kata yang
terbatas banyaknya. Untuk mengatsi masalah ini diterbitkan beberapa
buku yang memberikan dua versi dari suatu cerita. Versi panjang sering
kali dicantumkan pada satu halaman dan pada halaman sebelahnya ada
versi yang lebih pendek.

Bahan Bacaan 3: Pengembangan Kemampuan Menulis
Tahapan Perkembangan Menulis
Menulis merupakan ekspresi/ungkapan dari bahasa lisan ke dalam suatu
bentuk goresan/coretan. Kegiatan awal menulis dimulai ketika anak purapura menulis di atas kertas, pasir atau media lainnya dalam bentuk coretancoretan sampai anak mampu menirukan bentuk tulisan yang sesungguhnya.
Beberapa tahap perkembangan menulis anak dapat digambarkan sebagai
berikut:
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a.

Tahap Mencoret atau Membuat Goresan (Scrible Stage)
Pada tahap ini, anak mulai membuat tanda-tanda dengan menggunakan
alat tulisnya. Mereka mulai belajar tentang bahasa tertulis dan bagaimana
mengerjakan tulisan tersebut. Anak membuat coretan-coretan acak (tidak
teratur), coretan-coretan seringkali digabungkan seolah-olah coretan itu
tidak pernah lepas dari kertas. Orang tua dan guru pada tahap mencoret
seharusnya menyediakan jenis-jenis bahan untuk menulis seperti pensil,
spidol, buku, kertas, dan krayon. Anak-anak menganggap goresan tersebut
sebagai tulisan.

b. Tahap Pengulangan secara Linear (Linear repetitive stage)
Pada tahap ini, anak menelusuri bentuk tulisan yang mendatar
(horizontal) ataupun garis tegak lurus. Dalam tahap ini, anak berpikir
bahwa suatu kata merujuk pada sesuatu yang besar mempunyai tali yang
panjang dari pada kata yang merujuk pada sesuatu hal yang kecil.
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c.

Tahap Menulis secara Random/Acak (Random letter stage)
Pada tahap ini, anak belajar tentang berbagai bentuk yang dapat diterima
sebagai suatu tulisan dan menggunakan itu semua agar dapat mengulang
berbagai kata dan kalimat. Anak-anak menghasilkan garis yang berisi
pesan yang tidak mempunyai keterkaitan pada suatu bunyi dari berbagai
kata.

d. Tahap Berlatih huruf (menyebutkan huruf - huruf)
Kebanyakan anak-anak, biasanya sangat tertarik huruf-huruf yang
membentuk nama mereka sendiri.

e.

Tahap Menulis Tulisan Nama (Letter-name writting or phonetic writting)

Pada tahap ini, anak mulai menyusun hubungan antara tulisan dan bunyi.
Permulaan tahap ini sering digambarkan sebagai menulis tulisan nama
karena anak-anak menulis tulisan nama dan bunyi secara bersamaan.
Misalnya mereka menulis ”kamu” dengan tulisan ”u”. Anak senang
menuliskan nama pendek panggilan mereka sendiri melalui contoh yang
mereka lihat dengan huruf-huruf besar atau kecil.
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Mereka mulai menghadirkan berbagai kata dengan suatu bentuk grafik
yang secara refleks menunjukkan tentang apa yang didengar. Dalam contoh
ini, dengan mudah melihat anak-anak mengungkapkan kata saya dengan ”y”
atau kata keluarga dengan ’ga’.

Semakin

berkembangnya

penguasaan

kosa

kata

anak

serta

kemampuannya dalam berkomunikasi dengan orang lain, akan memiliki
dampak terhadap perkembangan fungsi kognitifnya. Kemampuan
mengkomunikasikan sesuatu seperti nama benda, orang atau binatang
dengan menggunakan kosa kata yang banyak dan teratur akan
mencerminkan kemampuan berpikir anak tentang hal tersebut.
f.

Tahap Menyalin Kata-kata yang Ada di Lingkungan
Anak-anak menyukai menyalin kata-kata yang terdapat pada poster di
dinding atau dari kantong kata sendiri.
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g.

Tahap Menemukan Ejaan
Anak usia 5-6 tahun ini telah menggunakan konsonan awal (L untuk Love).
Konsonan awal, tengah dan akhir untuk mewakili huruf (DNS) pada kata
dinosaurus.

h. Tahap Ejaan sesuai ucapan
Anak mulai dapat mengeja suatu tulisan berupa kata- kata yang
dikenalnya sesuai dengan ucapan yang didengarnya.
Pendekatan Permainan Menulis
Pengembangan kemampuan menulis khususnya untuk memperkenalkan
huruf, anak diminta untuk meraba dan menelusuri dengan jarinya suatu huruf.
Sebagai contoh ketika memperkenalkan tulisan dari huruf “a” yang terbuat
dari bahan ampelas kasar di atas kasar. Agar anak dapat melatih kelenturan
tangan, maka dapat dilatih untuk mengisi lukisan dengan garis (mensir) dan
menebalkan. Kegiatan mengarsir tidak hanya dilakukan dengan pinsil hitam,
melainkan juga dengan pensil berwarna.
Bentuk Tulisan
1) Mencoret
a) Menarik garis datar, tegak, miring kanan, miring kiri, lengkung
berulang-ulang dengan alat tulis secara bertahap.
b) Menggambar bentuk silang (+ dan x) lingkaran/bujur sangkar dan
segitiga secara bertahap.
c) Melukis dengan jari (finger painting) kuas, pelepah pisang, dan
sebagainya.
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d) Permainan warna dengan menggunakan krayon, cata air, arang, lilin,
e) kapur, dan lain-lain.
2) Tulisan horisontal (tahap linear)
3) Menulis acak
4) Menulis nama bilangan
f) Mencontoh angka 1 – 10.
g) Menulis angka 1 - 10

Bahan Bacaan 4: Permainan Berhitung Permulaan di TK
Tujuan Umum
Secara umum permainan berhitung permulaan di TK, untuk mengetahui
dasar-dasar pembelajaran berhitung sehingga pada saatnya nanti anak akan
lebih siap mengikuti pembelajaran berhitung pada jenjang selanjutnya yang
lebih kompleks.
Tujuan Khusus
1.

Dapat berpikir logis dan sistematis sejak dini, melalui pengamatan
terhadap benda-benda kongkrit, gambar-gambar atau angka-angka yang
terdapat di sekitar anak.

2.

Dapat

menyesuaikan

dan

melibatkan

diri

dalam

kehidupan

bermasyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan keterampilan
berhitung.
3.

Memiliki ketelitian, konsentrasi, abstraksi dan daya apresiasi yang tinggi.

4.

Memiliki

pemahaman

konsep

ruang

dan

waktu

serta

dapat

memperkirakan kemungkinan urutan sesuatu peristiwa yang terjadi di
sekitarnya.
5.

Memiliki kreatifitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu secara
spontan.

Prinsip-Prinsip Permainan Berhitung Permulaan
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1. Permainan berhitung diberikan secara bertahap, diawali dengan
menghitung benda-benda atau pengalaman peristiwa kongkrit yang
dialami melalui pengamatan terhadap alam sekitar
2. Pengetahuan dan keterampilan pada permainan berhitung diberikan
secara bertahap menurut tingkat kesukarannya, misalnya dari kongkrit ke
abstrak, mudah ke sukar, dan dari sederhana ke yang lebih kompleks
3. Permainan berhitung akan berhasil jika anak-anak diberi kesempatan
berpartisipasi dan dirangsang untuk menyelesaikan masalah-masalahnya
sendiri.
4. Permainan berhitung membutuhkan suasana menyenangkan dan
memberikan rasa aman serta kebebasan bagi anak. Untuk itu diperlukan
alat peraga/media yang sesuai dengan benda sebenarnya (tiruan),
menarik dan bervariasi, mudah digunakan dan tidak membahayakan
5. Bahasa yang digunakan di dalam pengenalan konsep berhitung
seyogyanya bahasa yang sederhana dan jika memungkinkan mengambil
contoh yang terdapat di lingkungan sekitar anak.
6. Dalam permainan berhitung anak dapat dikelompokkan sesuai tahap
penguasaannya yaitu tahap konsep, masa transisi dan lambang.
7. Dalam mengevaluasi hasil perkembangan anak harus dimulai dari awal
sampai akhir kegiatan.
Hal-hal yang perlu Diperhatikan
1. Apabila ada anak yang cepat menyelesaikan tugas yang diberikan guru, hal
ini menunjukkan bahwa anak tersebut telah siap untuk diberikan
permainan berhitung dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi
2. Apabila anak menunjukkan tingkah laku jenuh, diam, acuh tak acuh atau
mengalihkan perhatian pada hal lain, hal ini menunjukkan bahwa telah
terjadi masalah pada anak. Itu berarti, anak membutuhkan perhatian atau
perlakuan yang lebih khusus dari guru untuk mengatasi masalah pada
anak tersebut.
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Landasan Permainan Berhitung
A. Landasan Teori
Beberapa teori yang mendasari perlunya permainan berhitung di Taman
Kanak-Kanak adalah sebagai berikut:
1. Tingkat Perkembangan Mental Anak
Jean Piaget, menyatakan bahwa kegiatan belajar memerlukan kesiapan
dalam diri anak. Artinya belajar sebagai suatu proses membutuhkan
aktifitas baik fisik maupun psikis.selain itu kegiatan belajar pada anak
harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan mental anak,
karena belajar bagi anak harus keluar dari anak itu sendiri.
Anak usia TK berada pada tahapan pra-operasional kongkrit yaitu tahap
persiapan kearah pengorganisasian pekerjaan yang kongkrit dan berpikir
intuitif dimana anak mampu mempertimbangkan tentang besar, bentuk
dan benda-benda didasarkan pada interpretasi dan pengalamannya
(persepsinya sendiri).
2. Masa Peka Berhitung Pada Anak
Perkembangan dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar. Apabila
anak sudah menunjukan masa peka (kematangan) untuk berhitung, maka
orang tua dan guru di TK harus tanggap, untuk segera memberikan layanan
dan bimbingan sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi dan tersalurkan
dengan sebaikbaiknya menuju perkembangan kemampuan berhitung yang
optimal.
Anak usia TK adalah masa yang sangat strategis untuk mengenalkan
berhitung di jalur matematika, karena usia TK sangat peka terhadap
rangsangan yang diterima dari lingkungan. Rasa ingin tahunya yang tinggi
akan tersalurkan apabila mendapat stimulasi/rangsangan/motivasi yang
sesuai dengan tugas perkembangannya. Apabila kegiatan berhitung
diberikan melalui berbagai macam permainan tentunya akan lebih efektif
karena bermain merupakan wahana belajar dan bekerja bagi anak.
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Diyakini bahwa anak akan lebih berhasil mempelajari sesuatu apabila yang
ia pelajari sesuai dengan minat, kebutuhan dan kemampuannya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Orborn (1981)
perkembangan intelektual pada anak berkembang sangat pesat pada
kurun usia nol sampai dangan pra-sekolah (4-6 tahun). Oleh sebab itu, usia
pra-sekolah sering kali disebut sebagai “masa peka belajar”.
3. Perkembangan Awal Menentukan Perkembangan Selanjutnya
Hurlock (1993) mengatakan bahwa lima tahun pertama dalam kehidupan
anak merupakan peletak dasar bagi perkembangan selanjutnya. Anak yang
mengalami masa bahagia berarti terpenuhinya segala kebutuhan baik fisik
maupun psikis di awal perkembangannya diramalkan akan dapat
melaksanakan tugas-tugas perkembangan selanjutnya. Piaget juga
mengatakan bahwa untuk meningkatkan perkembangan mental anak ke
tahap yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan memperkaya pengalaman
anak terutama pengalaman kongkrit, karena dasar perkembangan mental
adalah melalui pengalaman-pengalaman aktif dengan menggunakan
benda-benda di sekitarnya. Pendidikan di TK sangat penting untuk
mencapai keberhasilan belajar pada tingkat pendidikan selanjutnya.
Bloom bahkan menyatakan bahwa mempelajari bagaimana belajar
(learning to learn) yang terbentuk pada masa pendidikan TK akan tumbuh
menjadi kebiasaan di tingkat pendidikan selanjutnya. Hal ini bukanlah
sekedar proses pelatihan agar anak mampu membaca, menulis dan
berhitung, tetapi merupakan cara belajar mendasar, yang meliputi
kegiatan yang dapat memotivasi anak untuk menemukan kesenangan
dalam belajar, mengembangkan konsep diri (perasaan mampu dan
percaya diri), melatih kedisiplinan, keberminatan, spontanitas, inisiatif,
dan apresiatif.
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Sejalan dengan beberapa teori yang telah dikemukakan di atas, permainan
berhitung di Taman Kanak-kanak seyogyanya dilakukan melalui tiga
tahapan penguasaan berhitung di jalur matematika yaitu:
a. Penguasaan konsep
Pemahaman dan pengertian tentang sesuatu dengan menggunakan
benda dan peristiwa kongkrit, seperti pengenalan warna, bentuk dan
menghitung bilangan.
b. Masa Transisi
Proses berfikir yang merupakan masa peralihan dari pemahaman
kongkrit menuju pengenalan lambang yang abstrak, di mana benda
kongkrit itu masih ada dan mulai dikenalkan bentuk lambangnya. Hal
ini harus dilakukan guru secara bertahap sesuai dengan laju dan
kecepatan kemampuan anak yang secara individual berbeda. Misalnya,
ketika guru menjelaskan konsep satu dengan menggunakan benda
(satu buah pensil), anak-anak dapat menyebutkan benda lain yang
memiliki konsep sama, sekaligus mengenalkan bentuk lambang dari
angka satu itu.
c. Lambang
Merupakan visualisasi dari berbagai konsep. misalnya lambang 7 untuk
menggambarkan konsep bilangan tujuh, merah untuk menggambarkan
konsep warna, besar untuk menggambarkan konsep ruang, dan persegi
empat untuk menggambarkan konsep bentuk.
Selain Landasan Teori tersebut di atas ada pendapat lain tentang
“Bagaimana Anak Belajar Berhitung Permulaan”. Anak belajar
berhitung bukan dari mengerjakan LK (lembar kerja) tetapi dari
berbagai aktivitas permainan. Contoh: • ketika anak menata meja, ia
belajar tentang memasangkan benda yang sesuai, sendok dan garpu,
gelas dan tatakannya, dan seterusnya. • Saat anak bermain balok anak
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belajar tentang perbedaan dan seterusnya. Karena itu manfaatkan harihari dengan mengenalkan konsep berhitung melalui bermain.
Matematika merupakan proses yang terus menerus dan anak perlu
tahapan dari yang konkrit ke arah yang abstrak. Tahapan tersebut
meliputi :
Kongkrit :
Berikan anak material yang nyata untuk disentuh, dilihat dan
diungkapkan melalui kemampuan verbal anak.
Contoh:

(4 buah bola)

Visual : Perlihatkan anak pada gambar-gambar yang mewakili konsep
Contoh:

(Kartu bergambar bola berjumlah 4)

Simbol : Perkenalkan symbol-simbol yang mewakili konsep
Contoh :

= 4

Abstrak: Anak memahami betul konsep 4.
Urutan-urutan proses belajar tersebut sangat penting untuk dilakukan
karena anak memerlukan berbagai pengalaman yang nyata dengan
benda yang nyata pula sebelum berlanjut ke visual maupun abstrak.
Berikan dorongan dengan berbagai aktifitas pelatihan, waktu untuk
bereksplorasi, material untuk di manipulatif, penghargaan dan
penguatan.
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Bagaimana seharusnya kita memperkenalkan konsep bilangan
dari 1 sampai 9?
Bilangan yang mulai dipelajari oleh anak-anak adalah bilangan untuk
menghitung kuantitas. Artinya bilangan itu menunjuk besarnya
kumpulan benda misalnya:
Satu ------------------------ O
Dua ----------------------- OO
Tiga ------------------------OOO dst.
Bilangan ini berbeda dengan bilangan urut (bilangan ordinat), seperti:
Pertama ……., kedua ........, ketiga ........ dst. Yang digunakan untuk
menerangkan urutan. Penggunaan jari dapat dilakukan untuk
menyebut urutan bilangan. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan
cara menghitung yang sekedar memperlakukan bilangan sebagai
nomor urut dalam satu deretan, seperti: Satu, dua, tiga, empat.......dst.
Konsep berhitung seperti apa yang harus dikenalkan kepada
anak?
Pada anak usia prasekolah, matematika hanya pengalaman dan bukan
penguasaan. Ikutilah konsep yang harus diperkenalkan pada anak
dengan dimulai:
1. Korespondensi Satu Satu
Pertama mulailah dengan mencoba-coba membilang dari tingkatan
yang sangat sederhana.
Contoh: satu buku, satu pensil, satu batu, dan seterusnya.
2. Pola
Pola merupakan kemampuan untuk memunculkan pengaturan
sehingga anak mampu memperkirakan urutan berikutnya setelah
melihat bentuk dua sampai tiga pola yang berurutan.
3. Memilah/menyortir/klasifikasi
Anak belajar klasifikasi materi, pengelompokkan berdasarkan
atribut, bentuk, ukuran, jenis, warna, dan lain-lain.
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4. Membilang
Menghafal bilangan merupakan kemampuan mengulang angkaangka yang akan membantu pemahaman anak tentang arti sebuah
angka.
Contoh: 1

2

3

4

5

6

7

8……. Dst

5. Makna Angka dan Pengenalannya
Setiap angka memiliki makna dari benda-benda atau simbol-simbol.
Angka dari gambar berikut adalah:

= 3 bintang
6. Bentuk
Anak dikenalkan pada bentuk-bentuk yang sama/tidak sama, besarkecil, panjang-pendek.
7. Ukuran
Anak perlu pengalaman akan mengukur berat, isi, panjang dengan
cara mengukur langsung sehingga proses menemukan angka dari
sebuah obyek.
8. Waktu dan Ruang
Dua hal ini merupakan bagian dari proses kehidupan sehari-hari.
Contoh: Waktu : 1 hari

Ruang: Sempit

2 hari

Luas

9. Penambahan dan Pengurangan
Dua hal ini dapat dikenalkan pada anak pra sekolah dengan
memanipulasi benda.
Contoh : Penambahan

4

+

2

=

6
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Contoh :
Pengurangan

5

=
2

3

Pengenalan Dini Kemampuan Berhitung
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam
upaya pengenalan (deteksi) dini sampai sejauh mana kegiatan permainan
berhitung dapat diberikan kepada anak. Pengenalan dini perlu dilakukan
untuk menjaga terjadinya masalah kesulitan belajar karena belum
menguasai konsep berhitung. Sebagai contoh terdapat banyak kasus
dimana berhitung di jalur matematika seolah-olah menjadi sesuatu yang
menakutkan bagi anak.
Kesenangan anak dalam penguasaan konsep berhitung dapat dimulai dari
diri sendiri ataupun rangsangan dari luar seperti permainan-permainan
dalam pesona matematika (permainan tebak-tebakan, kantong pintar dan
mencari jejak).
Ciri-ciri yang menandai bahwa anak sudah mulai menyenangi permainan
berhitung antara lain:
1. Secara spontan telah menunjukan ketertarikan pada aktivitas
permainan berhitung.
2. Anak mulai menyebut urutan bilangan tanpa pemahaman.
3. Anak mulai menghitung benda-benda yang ada di sekitarnya secara
spontan.
4. Anak mulai membanding bandingkan benda-benda dan peristiwa yang
ada di sekitarnya.
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5.

Anak mulai menjumlah-jumlahkan atau mengurangi angka dan bendabenda yang ada di sekitarnya tanpa disengaja.

Hal yang perlu diperhatikan:
1. Apabila ada anak yang cepat menyelesaikan tugas yang diberikan
guru, hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut telah siap untuk
diberikan permainan berhitung dengan tingkat kesulitan yang lebih
tinggi.
2. Apabila anak menunjukan tingkah laku jenuh, diam, acuh tak acuh
atau mengalihkan perhatian pada hal lain, hal ini menunjukan bahwa
telah terjadi masalah pada anak. Itu berarti, anak membutuhkan
perhatian atau perlakuan yang lebih khusus dari guru.
Metode Permainan Berhitung
Metode yang digunakan oleh guru adalah salah satu kunci pokok di dalam
keberhasilan suatu kegiatan belajar yang dilakukan oleh anak. Pemilihan
metode yang akan digunakan harus relevan dengan tujuan penguasaan
konsep, transisi dan lambang dengan berbagai variasi materi, media dan
bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Adapun metode yang dapat digunakan
antara lain:
1) Metode Bercerita:
Adalah cara bertutur kata dan menyampaikan cerita atau memberikan
penerangan kepada anak secara lisan. Jenisnya antara lain, bercerita
dengan alat peraga, tanpa alat peraga, dengan gambar, dan lain-lain.
2) Metode Bercakap-cakap:
Adalah salah satu penyampaina bahan pengembangan yang dilaksanakan
melalui bercakap-cakap dalam bentuk tanya jawab antara anak dengan
guru, atau anak dengan anak. Jenisnya antara lain: bercakap-cakap bebas,
berdasar-kan gambar seri, atau berdasarkan tema.
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3) Metode Tanya Jawab:
Dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat
memberi-kan rangsangan agar anak aktif untuk berpikir. Melalui
pertanyaan guru, anak akan berusaha untuk memahaminya dan
menemukan jawabannya.
4) Metode Pemberian Tugas:
Adalah pemberian kegiatan belajar mengajar dengan memberikan
kesempatan kepada anak untuk melaksanakan tugas yang telah disiapkan
oleh guru.
5) Metode Demonstrasi:
Adalah suatu cara untuk mempertunjuan atau memperagakan suatu objek
atau proses dari suatu kegiatan atau peristiwa.
6) Metode Eksperimen:
Adalah metode kegiatan dengan melakukan suatu percobaan dengan cara
mengamati proses dan hasil dari percobaan tersebut. Berbagai metode
yang lain pada dasarnya dapat digunakan di dalam permainan berhitung.
Hal ini disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan serta
tergantung kepada kreativitas guru.
Pelaksanaan Permainan Berhitung
Kemampuan yang diharapkan dalam permainan berhitung di TK dapat
dilaksanakan melalui penguasaan konsep, transisi dan lambang yang terdapat
di semua jalur metematika, yang meliputi pola, klasifikasi bilangan, ukuran,
geometri, estimasi, dan statistika.
1. Bermain pola
Anak diharapkan dapat mengenal dan menyusun pola-pola yang terdapat
disekitarnya secara berurutan, setelah melihat dua sampai tiga pola yang
ditujukan oleh guru anak mampu membuat urutan pola sendiri sesuai
dengan kreativitasnya. Pelaksanaan bermain pola di kelompok A dan B

43

dimulai dengan menggunakan pola yang mudah/sederhana untuk
selanjutnya pola menjadi yang kompleks.
2. Bermain Klasifikasi
Anak diharapkan dapat mengelompokkan atau memilih benda berdasarkan
jenis, fungsi, warna, bentuk pasangannya sesuai dengan yang dicontohkan
dan tugas yang diberikan oleh guru.
3. Bermain Bilangan
Anak diharapkan mampu mengenal dan memahami konsep bilangan, transisi
dan lambang sesuai dengan jumlah benda-benda pengenalan bentuk
lambang dan dapat mencocokan sesuai dengan lambang bilangan.
4. Bermain Ukuran
Anak Diharapkan dapat mengenal konsep ukuran standard yang bersifat
informal atau alamiah, seperti panjang, besar, tinggi, dan isi melalui alat ukur
alamiah, antara lain jengkal, jari, langkah, tali, tongkat, lidi, dan lain-lain.
5. Bermain Geometri
Anak diharapkan dapat mengenal dan menyebutkan berbagai macam benda,
berdasarkan bentuk geometri dengan cara mengamati benda-bendayang ada
disekitar anak misalnya lingkaran, segitiga, bujur sangkar, segi empat, segi
lima, segi enam, setengah lingkaran, bulat telur (oval).
6. Bermain Estimasi (Memperkirakan)
Anak diharapkan dapat memiliki kemampuan memperkirakan (estimasi)
sesuatu misalnya perkiraan terhadap waktu, luas jumlah ataupun ruang.
Selain itu anak terlatih untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yan
akan dihadapi.
-

Perkiraan waktu misalnya:
• Berapa hari biji tumbuh?
• Berapa lama kita makan?
• Berapa lama anak dapat memantulkan bola?
• Berapa ketukan gambarnya selesai?

44

Unit Pembelajaran
Mengenal Keaksaraan di TK

-

Perkiraan luas, misalnya: berapa keping untuk menutupi meja?

-

Perkiraan jumlah, misalnya: berapa jumlah ikan yang ada dalam
aquarium?

-

Perkiraan ruang, misalnya: berapa anak bergandengan untuk dapat
mengelilingi kelas ini?

7. Bermain Statistika
Anak diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk memahami perbedaanperbedaan dalam jumlah dan perbandingan dari hasil pengamatan terhadap
suatu objek (dalam bentuk visual).
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Penilaian Perkembangan Bahasa di TK
Penilaian perkembangan bahasa anak dapat dilakukan melalui pengamatan
atau observasi yang merupakan teknik penilaian yang dilakukan selama
kegiatan pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan lembar observasi, catatan menyeluruh, jurnal dan rubrik. Hasil
penilaian perkembangan anak harus didokumentasikan menggunakan
beberapa teknik: pengamatan/observasi, percakapan, penugasan, unjuk kerja,
penilaian hasil karya, dan pencatatan anekdot. Untuk memudahkan guru
dalam melakukan pencatatan penilaian maka dipilihlah tiga teknik yang paling
memungkinkan dilakukan guru yaitu ceklis, catatan anekdot dan penilaian
hasil karya. Saat anak melakukan berbagai kegiatan, guru dapat mengamati
segala hal yang dilakukan anak ataupun diucapkan anak, termasuk ekspresi
wajah, gerakan, dan karya anak. Pada proses pengamatan, guru juga
melakukan pencatatan sebagai bukti sekaligus pengingat terhadap segala hal
yang diamatinya.
Teknik yang digunakan dalam melakukan pencatatan berupa:
a.

Ceklis
Untuk menentukan status perkembangan anak pada akhir periode
penilaian berdasarkan empat skala penilaian.
BB : artinya Belum Berkembang bila anak melakukannya harus dengan
bimbingan atau dicontohkan oleh guru.
MB : artinya Mulai Berkembang bila anak melakukannya masih harus
diingatkan atau dibantu oleh guru.
BSH : artinya Berkembang

Sesuai

Harapan

bila anak sudah

dapatmelakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus
diingatkan atau dicontohkan guru.
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BSB : artinya Berkembang Sangat Baik, bila anak sudah dapat
melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya
yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang
diharapkan.
Contoh Ceklist perkelas
Tabel 3 Contoh ceklis per anak

Contoh Ceklis per kelas
Kelompok : …………………..
Lingkup

Tanggal : ………………

Indikator Penilaian

Kara

Dipo

Keira

Aby

Perkembangan

Keaksaraan

Mengenal

suara-suara

Awal

hewan/benda yang ada di

BSB

sekitarnya
Menyebutkan
gambar

kelompok

yang

bunyi/huruf

MB

memiliki

awal

yang

Meniru/menuliskan

dan

sama

mengucapkan huruf A - Z
dst.
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BSB

Dst.

Contoh Ceklist per anak
Tabel 4 Contoh ceklis per anak

FORMAT SKALA CAPAIAN PERKEMBANGAN HARIAN
Nama : Kara

Kelompok : TK A

Minggu : 2

Bulan : Mei 2019

Lingkup

Indikator Penilaian

BB

MB

BSH

BSB

Perkembangan

Keaksaraan

Mengenal

Awal

hewan/benda

V

suara-suara
yang

ada

disekitarnya
Menyebutkan kelompok gambar

V

yang memiliki bunyi/huruf awal
yang sama
Meniru/menuliskan

dan

V

mengucapkan huruf A - Z

Untuk memudahkan guru mencatat capaian perkembangan anak, maka ceklis
dapat dikembangkan sesuai kesepakatan antar guru di lembaga dengan
mempertimbangkan kebutuhan, kesiapan, dan eﬁsiensi.
b. Catatan Anekdot
Catatan anekdot merupakan catatan naratif singkat yang menjelaskan
perilaku anak yang penting bagi guru terkait tumbuh kembang anak.
Anekdot menjabarkan apa yang terjadi secara faktual dan objektif, yang
menjelaskan bagaimana terjadi, kapan dan di mana dan apa yang
dikatakan dan dilakukan anak (Beaty, 2015: 27).
Catatan anekdot digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan
situasi yang terjadi, apa yang dilakukan dan dikatakan anak. Catatan
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anekdot sebagai jurnal kegiatan harian mencatat kegiatan anak selama
melakukan kegiatan setiap harinya. Catatan anekdot memungkinkan
untuk mengetahui perkembangan anak yang indikatornya baik tercantum
maupun tidak tercantum pada RPPH. Hal-hal pokok yang dicatat dalam
catatan anekdot meliputi nama anak yang dicatat perkembangannya,
kegiatan main atau pe ngalaman belajar yang diikuti anak dan perilaku,
termasuk ucapan yang disampaikan anak selama berkegiatan.
Catatan anekdot dibuat dengan menuliskan apa yang dilakukan atau
dibicarakan anak secara objektif, akurat, lengkap dan bermakna tanpa
penafsiran subjektif dari guru. Akurat (tepat), objektif (apa adanya, tanpa
memberi

label

misalnya:

cengeng,

malas,

nakal),

spesiﬁk

(khusus/tertentu), sederhana (tidak bertele-tele), dan catatan guru
terkait dengan indikator yang muncul dari perilaku anak. Catatan berupa
jurnal kegiatan akan lebih baik bila disertai foto kegiatan anak. Jika guru
sedang sibuk memfasilitasi anak, dan pada saat yang bersamaan guru
sempat me nangkap suatu aktivitas bermakna yang di lakukan anak, guru
dapat mencoret-coret dengan kode atau kata-kata singkatan sebagai
pengingat. Jika memiliki kamera akan lebih mudah untuk merekam
berupa foto atau video. Setelah anak pulang, barulah peristiwa tersebut
ditulis lebih lengkap.
c.

Penilaian Hasil Karya
Penilaian hasil karya adalah penilaian terhadap buah pikir anak yang
dituangkan dalam bentuk kar ya nyata dapat berupa pekerjaan tangan,
karya seni atau tampilan anak, misalnya: gambar, lukisan, lipatan, hasil
kolase, hasil guntingan, tulisan/coretancoretan, hasil roncean, bangunan
balok, seni tari, dan hasil pra karya.
Tuliskan nama dan tanggal hasil karya tersebut dibuat. Data ini diperlukan
untuk melihat perkembangan hasil karya yang dibuat anak di waktu
sebelumnya. Saat anak telah menyelesaikan karyanya, guru dapat
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menanyakan tentang hasil karya tersebut. Tuliskan semua yang dikatakan
oleh anak untuk menginformasikan hasil karya yang di buatnya agar tidak
salah saat guru mem buat interpretasi karya tersebut. Hubungkan karya
anak dengan pencapaian pada kompetensi dasar yang sesuai.
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KESIMPULAN
1.

Kemampuan membaca pada anak TK sama dengan keterampilan menulis,
dimana untuk memiliki keterampilan membaca tersebut diperlukan
latihan, praktek dan pembiasaan

2.

Kemampuan kesiapan membaca dapat dikembangankan dalam beberapa
hal yaitu : a) kemampuan membedakan auditorial, b) kemampuan
diskriminasi visual, c) kemampuan membuat hubungan suara-simbol, d)
kemampuan perseptual motoris, e) kemampuan Bahasa lisan, f)
membangun latar belakang pengalaman, g) interpretasi gambar, h)
progresi dari kiri ke kanan, i) kemampuan merangkai, j) kemampuan
Bahasa mulut, k) pengenalan melihat kata, l) lateralisasi dan m)
koordinasi gerak.

3.

Faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca adalah motivasi,
lingkungan, keluarga dan bahan bacaan

4.

Strategi

pengembangan

kemampuan

membaca

di

TK

harus

memperhatikan bahwa anak TK bukan anak SD, prinsip bermain sambil
belajar dan prinsip perkembangan anak usia TK
5.

Metode pengembangan membaca haruslah sesuai dengan kemampuan
anak dalam membaca, yaitu a) pendekatan pengalaman berbahasa, b)
pengenalan alphabet (fonik), d) lihat dan katakana, dan e) pendukung
konteks.

6.

Perkembangan menulis anak ada beberapa tahapan

yaitu (1) tahap

mencoret atau membuat goresan, (2) tahap pengulangan secara linear, (3)
tahap menulis secara random/acak, (4) tahap berlatih huruf, (5) tahap
menulis tulisan nama, (6) tahap menyalin kata-kata yang ada di
lingkungan, (7) tahap menemukan ejaan, (8) tahap ejaan sesuai ucapan.
7.

Ciri-ciri yang menandai bahwa anak sudah mulai menyenangi permainan
berhitung antara lain: (1) Secara spontan telah menunjukan ketertarikan
pada aktivitas permainan berhitung, (2) Anak mulai menyebut urutan
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bilangan tanpa pemahaman. (3) Anak mulai menghitung benda-benda
yang ada di sekitarnya secara spontan. (4) Anak mulai membanding
bandingkan benda-benda dan peristiwa yang ada di sekitarnya. (5) Anak
mulai menjumlah-jumlahkan atau mengurangi angka dan benda-benda
yang ada di sekitarnya tanpa disengaja.
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UMPAN BALIK
Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit pembelajaran ini,
Saudara perlu mengisi lembar

pesepsi 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.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit Pembelajaran
No.

Aspek
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kriteria
2
3

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 menyuluh dengan
baik.
Jumlah
Jumlah Total

Keterangan Umpan Balik:
Keterangan
1= tidak menguasai
2= cukup menguasai
3= menguasai
4= sangat menguasai
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Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
24

4

Skor Umpan Balik
< 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.

54

Unit Pembelajaran
Mengenal Keaksaraan di TK

PENUTUP
Pembelajaran bahasa khususnya mengenal keaksaraan di TK merupakan salah
satu dari bidang pengembangan kemampuan dasar bahasa yang dipersiapkan
oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak sesuai
dengan tahap perkembangannya. Mengajarkan pra keaksaraan kepada anak
usia dini harus diupayakan dengan cara menstimulasi, membimbing,
mengasuh, dan memberikan permainan yang bermakna, aman, nyaman dan
menyenangkan sesuai dengan tahap perkembangan anak , sehingga anak
mampu menumbuhkan lebih banyak penguasaan kosa kata. Anak mampu
mendongeng, jangan hanya gurunya saja yang mendogeng. Anak juga mampu
membacakan kembali buku imajinatif yang kreatif, dan mampu menjelajah
kekayaan bahasa serta dapat menikmati lingkungan beraksara
Pra-keaksaraan atau keaksaraan awal adalah istilah yang digunakan untuk
menjelaskan kemampuan anak dalam menggunakan aksara atau membaca
dan menulis yang dikuasai sebelum anak belajar cara membaca dan menulis.
Keaksaraan awal merupakan tanda bahwa anak, bahkan sejak usia satu atau
dua tahun sudah berproses untuk menjadi aksarawan. Ini yang harus
ditumbuhkan, yaitu proses untuk menjadi aksarawan, bukan untuk menjadi
anak menjadi pintar calistung, yang pintar menjawab teks/soal.
Keaksaraan awal merupakan tatanan fondasi untuk mengusai kemampuan
membaca dan menulis serta berhitung yang menyenangkan. Keadaan
keaksaraan awal ini harus dikembangkan dengan baik di PAUD dan tidak
dialihkan dengan penguasaan keaksaraan konvensional yang akan melelahkan
anak dan menimbulkan pengalaman negatif terhadap membaca dan menulis.
Keaksaraan awal dapat dibangun sejak bayi dan di usia dini melalui peran
serta orang dewasa dalam kegiatan bermakna yang melibatkan berbicara dan
aksara.
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Unit Pembelajaran ini merupakan contoh mengenal keaksaraan di TK
sehingga dimungkinkan guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan
kondisi guru, anak didik, sarana prasarana, dan kondisi lingkungan setempat.
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