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Pembelajaran 1 Pendahuluan 1

A. LATAR BELAKANG

Salah satu persyaratan yang cukup menentukan dalam persaingan global 
seperti sekarang ini adalah penguasaan bahasa global terutama bahasa 
Inggris. Penetapan MDGs (Millenium Development Goals) oleh pemerintah 
pada tahun 2015 menuntut semua stakeholder untuk bekerja keras dalam 
menyiapkan generasi-generasi bangsa agar siap berkompetensi dalam pasar 
global. Salah satu kompetensi yang disyaratkan untuk dapat bersaing di 
pasar global adalah penguasaan bahasa asing global seperti bahasa Inggris. 
Di banyak negara yang bahasa resminya bukan bahasa Inggris (non English 
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speaking countries), pengajaran keterampilan berbahasa Inggris sudah jamak 
diterapkan tidak saja pada sumber daya manusia yang sudah dewasa (adulthood 
learning), tetapi juga pada anak-anak (childhood learning). 

Di sekolah-sekolah di Indonesia bahasa Inggris dipelajari sebagai bahasa 
asing (English as a foreign language). Begitu juga di sekolah dasar, mata pelajaran 
bahasa Inggris dapat diberikan dalam mata pelajaran muatan lokal (mulok) 
ataupun sebagai muatan ekstrakurikuler. Berdasarkan hal tersebut, di sekolah 
dasar perlu disiapkan para pendidik yang memahami bagaimana melak-
sanakan pembelajaran bahasa Inggris yang baik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Program Studi Pendidikan Guru Seko lah 
Dasar sebagai penghasil calon guru sekolah dasar yang nantinya akan melak-
sanakan pembelajaran di sekolah dasar perlu membekali para maha siswanya 
dengan pengetahuan akan pembelajaran bahasa Inggris yang khusus diper-
untukkan bagi pembelajar sekolah dasar. Hal ini penting karena sifat dari 
pembelajaran bahasa Inggris untuk pembelajar usia sekolah dasar yang khusus 
dan secara spesifi k berbeda dengan pembelajar bahasa Inggris dewasa.

Dalam rangka membekali para guru/calon guru dengan pengetahuan 
akan pem belajaran bahasa Inggris yang khusus diperuntukkan bagi pem-
belajar di sekolah dasar sehingga perlu adanya suatu bahan ajar/buku yang 
memuat hal-hal yang berhubungan dengan para pembelajar bahasa Inggris dan 
cara melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris yang tepat untuk mereka. 

B. TUJUAN DAN MANFAAT 
Berdasarkan uraian di atas, tujuan tersedianya bahan ajar/buku Teaching 
English to Students of Elementary School ini adalah tersedianya bahan ajar bahasa 
Inggris dengan tujuan khusus, yaitu bahan ajar/buku tentang pembelajaran 
bahasa Inggris untuk sekolah dasar. 
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Dengan demikian, buku ini dapat dipergunakan oleh para mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Anak Usia Dini, guru bahasa Inggris di sekolah dasar, dan ka-
langan umum yang tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah 
dasar. Kandungan (content) buku ini memberikan pengetahuan tentang ka-
rakteristik siswa sekolah dasar dan bagaimana melaksanakan pembelajaran 
bahasa Inggris yang sesuai bagi siswa sekolah dasar sehingga akan mening-
katkan kemampuan para pengguna buku dalam melaksanakan pembelajaran 
bahasa Inggris di sekolah dasar. 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup/skop buku Teaching English to Students of Elementary School 
ini adalah hal-hal yang terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris di 
sekolah dasar. Buku ini terbagi ke dalam lima pembelajaran (lessons). Setiap 
pembelajaran selanjutnya dibagi-bagi lagi ke dalam unit-unit kegiatan pem-
bel ajaran. Untuk mempermudah pengguna buku dalam memahami isi buku 
maka buku ini dilengkapi dengan ringkasan. Selanjutnya untuk konfi rmasi 
pemahaman para pengguna buku terhadap kompe tensi yang ditargetkan 
setelah mempelajari isi buku maka pada akhir setiap pembelajaran dalam 
buku ini juga dilengkapi dengan latihan, evaluasi, umpan balik, tindak 
lanjut, dan kunci jawaban. Berikut ini ruang lingkup pembahasan dari setiap 
pembelajaran.

Pembelajaran 1 membahas tentang pendahuluan yang mencakup tiga 
kegiatan pembelajaran, yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat perlu ter-
sedianya suatu bahan ajar/buku yang khusus dirancang untuk pembelajaran 
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bahasa Inggris di sekolah dasar dan ruang lingkup buku. Pembelajaran 2 
membahas tentang hal-hal yang harus diketahui tentang pembelajar bahasa 
Inggris usia sekolah dasar yang meliputi tiga syarat pembelajaran, yaitu 
hakikat, karakter, dan faktor-faktor yang memengaruhi pembelajar usia 
sekolah dasar dalam belajar bahasa Inggris. Sementara itu, pembelajaran 3 
membahas tentang guru bahasa Inggris sekolah dasar yang mencakup dua 
kegiatan pembelajaran, yaitu kriteria guru bahasa Inggris sekolah dasar 
dan tugas-tugas utama guru bahasa Inggris di sekolah dasar. Selanjutnya 
pembelajaran 4 membahas tentang pembelajaran keterampilan-keterampilan 
bahasa Inggris yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran bahasa Inggris 
di sekolah dasar. Pembelajaran ini mencakup pembelajaran kosakata bahasa 
Inggris dan keempat keterampilan-keterampilan bahasa Inggris di sekolah 
dasar, yaitu pembelajaran keterampilan berbicara, pembelajaran keterampilan 
menyimak, pembelajaran keterampilan menulis, dan pembelajaran keteram-
pilan membaca. Untuk membekali para guru/calon guru sekolah dasar 
dengan pengajaran bahasa Inggris untuk pembelajar di sekolah dasar maka 
pembelajaran 5 menjelaskan tentang beberapa metode/pendekatan/teknik 
pembelajaran bahasa Inggris yang bisa dijadikan pilihan bagi guru di sekolah 
dasar dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. 
Pembelajaran ini terbagi ke dalam dua kegiatan pembelajaran, yaitu hakikat 
pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran bahasa dan pendekatan 
dalam pembelajaran bahasa Whole Language. 
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A.  PENDAHULUAN
Pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing (English as a foreign 
language) di Indonesia dapat diberikan mulai dari jenjang sekolah dasar. 
Pembel ajar sekolah dasar di Indonesia rata-rata berada pada rentang usia 
6-12 tahun. Anak-anak tersebut menempuh pendidikan di sekolah dasar 
selama 6 tahun, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6 (grade 1 to grade 6). Kelas 1, 
2, dan 3 dikategorikan sebagai kelas rendah (lower grades), sedangkan kelas 
4, 5, dan 6 dikategorikan sebagai kelas tinggi (upper grades). Anak-anak yang 
berada pada kelas rendah (lower grades) berusia antara 6–8 tahun, sementara 
anak-anak yang berada di kelas tinggi (upper grades) berada pada rentang usia 
antara 9–12 tahun. 

Pembelajar bahasa Inggris di sekolah dasar di Indonesia dapat dikate-
gorikan sebagai pembelajar muda dan pembelajar pemula (young learners 
and beginners). Para siswa sekolah dasar tersebut disebut pembelajar muda 
(young learners) merujuk pada usia mereka yang masih muda, yaitu antara 
rentang usia antara 6–12 tahun. Sementara itu, para siswa juga disebut 
sebagai pembelajar pemula bahasa Inggris (beginners) karena kebanyakan 
siswa sekolah dasar di Indonesia baru mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa asing (English as a foreign language) pertama di bangku sekolah dasar. 

Dalam tingkat pembelajaran bahasa Inggris Scoot dan Ytreberg dalam 
Suyanto (2008) membagi anak-anak sekolah dasar ke dalam dua tingkatan 
(levels) yaitu anak-anak yang berusia 5–8 tahun dimasukkan dalam tingkat 
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pemula (level one) dan anak-anak yang berusia 9–12 tahun dimasukkan ke 
tingkat lanjutan awal (preintermediate/level two). Guru yang mengajar bahasa 
Inggris di sekolah dasar harus dapat mengidentifi kasi tingkatan ini dan 
merancang pembelajaran bahasa Inggris yang sesuai bagi tingkat yang tepat. 

B.  KARAKTERISTIK PEMBELAJAR BAHASA INGGRIS 
USIA SEKOLAH DASAR

Karakteristik adalah ciri khas atau bentuk watak atau tabiat. Secara umum 
pembelajar di sekolah dasar berusia antara 6–12 tahun. Karakteristik-karak-
teristik yang dimiliki oleh pembelajar yang berusia antara 6–12 tahun sangat 
mem  engaruhi cara pembelajaran mereka baik di sekolah maupun di luar 
sekolah. Oleh sebab itu, para guru/pendidik perlu merancang/mem persiap-
kan pembelajaran yang sesuai dengan sifat dan karakter anak-anak. Karak-
teristik pembelajar bahasa Inggris usia sekolah dasar akan kita pelajari dalam 
penjelasan berikut.

1. Pembelajar Bahasa Inggris Usia Sekolah Dasar Cenderung 
Mempunyai Rentang Perhatian yang Singkat

Seperti yang tadi telah dijelaskan, umumnya para pembelajar bahasa Inggris 
di sekolah dasar adalah para pembelajar usia muda (young learner). Seperti 
para pembelajar usia muda yang lain, para pembelajar bahasa Inggris usia 
sekolah dasar juga gampang bosan dan cenderung tidak sabaran khususnya 
dengan kegiatan-kegiatan yang memakan waktu panjang/lama. Begitu juga 
mereka cepat bosan dengan kegiatan-kegiatan yang kurang me narik atau 
kurang sesuai dengan minat dan daya pikir mereka (Denvir, htt p://www.
salon.com/2011/09/14/denvir_school/).

Dengan alasan itulah maka para guru dapat memecah kebosanan para 
pembelajar dengan menggunakan teknik pembelajaran yang beragam. 
Kegiatan-kegiatan pembelajaran bahasa Inggris seperti menulis sederhana, 
menyanyikan lagu, belajar kosakata melalui permainan (games) bisa diberikan 
secara berselang-seling dengan cara yang bervariasi dan disesuaikan dengan 
minat/bakat para pembelajar akan mengurangi kebosanan para siswa. 
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2. Pembelajar Bahasa Inggris Usia Sekolah Dasar adalah Pem-
bel ajar yang Aktif (Active Learner)

Pada umumnya, pembelajar sekolah dasar adalah pembelajar yang aktif 
(active learner). Seperti yang kita pahami, pembelajar yang aktif cenderung 
kurang tertarik dengan metode pembelajaran yang memberikan porsi waktu 
lebih banyak untuk penyajian teori sebagai paparan, mereka lebih banyak 
berperan sebagai pembelajar yang pasif (passive learner). Mereka lebih 
menyukai belajar dengan melakukan (learning by doing), yaitu aktivitas fi sik 
dan mental yang mereka lakukan adalah bagian integral dari pembelajaran 
bahasa Inggris itu sendiri.

Sumber: h  ps://www.pexels.com/photo/ac  on-ac  vity-balls-day-296302/

Dengan alasan tersebut, para guru dapat memilih metode pem belajaran 
yang mensyaratkan keterlibatan aktif siswa dalam penggunaannya. Metode-
metode pembelajaran bahasa Inggris seperti Metode Reaksi Fisik Total (Total 
Physical Response Method) dan Pendekatan Whole Language dapat dipilih 
sebagai metode/pendekatan pembelajaran bahasa Inggris yang dapat diper-
gunakan di sekolah dasar karena mensyaratkan kegiatan-kegiatan fi sik dan 
mental yang banyak dari guru dan siswa dalam penerapannya. Dalam hal ini, 
para pembelajar bisa diajak untuk melakukan pembelajaran bahasa Inggris 
melalui permainan (game), bermain peran (role play), ataupun nyanyian 
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(sing a song). Untuk lebih meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran, 
pada akhir semester guru dapat melibatkan para pembelajar dalam sebuah 
kompetisi dari kegiatan-kegiatan yang telah mereka pelajari.

3. Pembelajar Bahasa Inggris Usia Sekolah Dasar Suka Dipuji 
atau Diberi Penghargaan (Rewards)

Pujian dan penghargaan (rewards) sangat diperlukan oleh pembelajar muda 
sebagai pemacu semangat untuk belajar lebih baik lagi terutama ketika 
mereka telah mencapai suatu kemajuan/pencapaian (achievement). Walaupun 
kebanyakan dari mereka tidak alergi terhadap kritik dan masukan,  alangkah 
baiknya jika masukan dan kritik kepada pembelajar usia muda disampaikan 
dengan cara-cara dan bahasa yang sesuai dengan pola berpikir pembelajar 
usia muda. Anak-anak akan merespon dengan baik pujian (rewards) yang 
diberikan oleh guru. Berdasarkan hal tersebut, usahakan untuk selalu 
mendorong mereka mencapai kemajuan dan hargai usaha mereka dalam 
mencapainya dengan memberikan pujian (rewards) yang membangkitkan 
semangat seperti memberikan pujian “Good”, “Keep the good work”, “Excellent”, 
“Two thumbs up”, dan lain-lain.

4. Setiap Pembelajar Bahasa Inggris di Sekolah Dasar Memiliki 
Pengalaman Bahasa yang Berbeda Satu Sama Lain

Latar belakang keluarga, sosial, dan lingkungan budaya memberikan penga-
laman bahasa yang unik pada setiap anak. Jika di kelas ada beberapa anak 
yang berasal dari latar belakang sosial yang kaya dengan padanan kosakata 
bahasa Inggris (English vocabularies exposure) sehingga mengakibatkan anak-
anak tersebut mempunyai kosakata bahasa Inggris yang banyak, guru 
tidak bisa menggeneralisasi semua anak yang ada di kelas seolah-olah 
mereka mempunyai pengalaman bahasa yang sama karena mungkin saja 
ada beberapa anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang minim 
dengan padanan kosakata bahasa Inggris (English vocabularies exposure). Setiap 
anak mempunyai pengalaman bahasa yang berbeda dengan anak yang lain 
sehingga harus diperlakukan sebagai satu unit individual.
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Dengan menyadari hal tersebut maka guru bisa memberikan tugas yang 
berbeda pada setiap anak yang disesuaikan dengan tingkat keterampilan 
bahasa Inggris yang didapat dari pengalaman bahasa mereka. Sebagai 
contoh, anak yang memiliki perbendaharaan kosakata bahasa Inggris yang 
agak banyak bisa diberikan tugas untuk mengisi crossword atau puzzle yang 
memerlukan pengetahuan akan kosakata yang banyak, sementara anak yang 
memiliki perbendaharaan kosakata bahasa Inggris yang lebih sedikit bisa 
diminta untuk melakukan tugas yang lebih sederhana seperti menyebutkan 
beberapa nama benda dalam bahasa Inggris di dalam kelas.

5. Pembelajar Bahasa Inggris Usia Sekolah Dasar Mempunyai 
Sifat Cenderung Lebih Berani dan Tidak Malu dalam Mela-
kukan, Mencoba, dan Mempelajari Hal-Hal yang Baru

Para pembelajar bahasa Inggris usia sekolah dasar mempunyai sifat cende rung 
lebih berani dalam mencoba dan mempelajari hal-hal yang baru jika diban-
dingkan dengan orang dewasa. Sifat ini sangat menguntungkan bagi para 
pembelajar usia sekolah dasar sehingga ketika mereka mengasah keteram pilan 
berbahasa Inggris, hasil yang mereka dapatkan cenderung lebih baik dan lebih 
cepat dari pembelajar dewasa yang lebih menghindari risiko dan cenderung 
malu-malu dalam melakukan tugas-tugas yang dirasa asing bagi mereka. 

Ajak para siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang me nan -
tang seperti melakukan percakapan sederhana dengan orang asing, mere kam 
suara mereka ketika mempraktikkan keterampilan berbicara (speaking) dan 
diperdengarkan di muka kelas, mengulang ucapan-ucapan seder hana, meni-
rukan pengucapan-pengucapan kosakata bahasa Inggris yang telah mereka 
dengar dari fi lm/media audio visual di muka kelas, dan lain-lain.

6. Pembelajar Bahasa Inggris Usia Sekolah Dasar Merespons 
Bahasa Inggris dengan Baik Melalui Presentasi Benda-Benda 
Konkret (Benda-Benda Visual) Daripada Penggunaan Benda-
Benda Abstrak

Meskipun para pembelajar bahasa Inggris usia sekolah dasar mempunyai 
sifat imaginatif, mereka akan merespon bahasa Inggris dengan baik melalui 
presentasi benda-benda konkret (benda-benda visual) daripada benda-
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benda abstrak. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Piaget dalam 
karya McCloskey (2002), setiap anak pada usia sekolah dasar (6–12 tahun) 
berada pada tahap operasional konkret. Pada awal pengenalan kosakata baru 
(new vocabularies), guru dapat mempergunakan realia/benda-benda konkret/
fl ash cards/gambar-gambar kosakata bahasa Inggris yang ditemui oleh para 
siswa sekolah dasar dalam kehidupannya sehari-hari. Setelah para siswa 
memahami makna kosakata tersebut, kemudian guru dapat melanjutkan 
pembelajaran dengan mengaitkan kosakata tersebut kepada benda-benda 
yang sifatnya lebih abstrak. 

7. Pembelajar Bahasa Inggris Usia Sekolah Dasar Senang Belajar 
Sambil Bermain

Pembelajaran bahasa Inggris akan lebih mudah dipelajari oleh para pembelajar 
usia sekolah dasar ketika disampaikan dengan cara-cara yang menyenangkan 
(fun ways) seperti melalui permainan (games) karena sifat anak-anak yang 
senang bermain. 

Sumber: http://www.general-play.com/app/gp4e83h1f5i0/Fun%20English%20-%20language %20learn-
ing%20games%20for%20kids.html
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Dengan alasan tersebut maka guru hendaknya menjadikan permainan 
sebagai bagian esensial dari pembelajaran bahasa Inggris anak. Dalam hal ini, 
guru dapat mengatur tingkat kesulitan dari setiap permainan yang disesuai-
kan dengan tingkat kelas dan keterampilan berbahasa Inggris anak agar lebih 
menantang para siswa. Sebagai contoh, permainan “name the things” bisa dibe-
rikan pada siswa di kelas yang lebih rendah kelasnya (lower grade), sedangkan 
permainan “Guess by The Clues?” bisa diberikan kepada anak di kelas yang 
lebih tinggi (upper grade).

8. Pembelajar Bahasa Inggris Usia Sekolah Dasar Senang Meni-
rukan (Imitating) dan Memperagakan dengan Raut Muka 
(Mimicking) 

Pembelajar bahasa Inggris usia sekolah dasar senang menirukan (imitating) dan 
memperagakan dengan raut muka (mimicking) apa yang mereka dengar atau 
mereka lihat. Sifat ini membuat para pembelajar bahasa Inggris usia sekolah 
dasar mempunyai keterampilan menyimak (listening) yang cukup bagus dan 
akurat serta memilki kefasihan dalam pengucapan (pronounciation) kosakata 
bahasa Inggris yang benar dan tepat secara lebih baik jika dibandingkan 
dengan orang dewasa. 

Sumber: http://imgarcade.com/1/ugly-looking-kids/
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Dengan memiliki sifat ini, para siswa akan lebih mudah diajak untuk 
melakukan bermain peran (role play) dan drama. Guru dapat memperagakan 
suatu model drama terlebih dahulu sebagai contoh atau para siswa dapat 
diputarkan suatu fi lm/video drama/bermain peran sederhana. Selain akan 
mengasah keterampilan menyimak (listening), kegiatan-kegiatan ini akan 
dapat mengasah keterampilan berbicara mereka (speaking) dengan pengu-
capan kosakata bahasa Inggris yang benar dan tepat (pronounciation) serta 
pelatihan dan pengulangan (repeat and drill exercises).

9. Pembelajar Bahasa Inggris Usia Sekolah Dasar Seringkali 
Lebih Menaruh Perhatian terhadap Diri Mereka Sendiri 
Dibandingkan Orang Lain 

Secara umum, para pembelajar bahasa Inggris usia sekolah dasar seringkali 
lebih menaruh perhatian terhadap diri mereka sendiri dibandingkan orang 
lain. Namun dalam pembelajaran, para siswa seringkali senang bekerja secara 
bersama-sama dengan temen-teman sebayanya. Dalam pem belajaran bahasa 
Inggris baik secara individu, ber pasangan (peer), atau berkelompok (group) 
dapat dilakukan sesuai kebu tuhan dan tujuan pembelajaran. 

Dengan mengacu kepada tujuan pembelajaran bahasa Inggris dari setiap 
pertemuan, guru dapat memilih metode pembelajaran yang tepat untuk men-
capai tujuan pembelajaran. Metode kooperatif yang mensyaratkan bekerja 
secara bersama-sama. Misalnya, dapat dipilih ketika guru meminta para 
pem belajar untuk mengerjakan suatu proyek bermain peran (role play) atau 
drama sederhana untuk pertunjukan sekolah. 

10. Para Pembelajar Bahasa Inggris Usia Sekolah Dasar Memiliki 
Pengetahuan yang Terbatas tentang Dunia

Para pembelajar bahasa Inggris usia sekolah dasar layaknya para pembelajar 
muda lain, mereka baru belajar mengenal dunia. Dalam pembelajaran bahasa 
Inggris, guru sangat dianjurkan untuk memilih dan menyeleksi topik-topik 
pembelajaran yang dapat dipahami dan dekat dengan dunia anak. Selain itu, 
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perlu diingat bahwa para pembelajar bahasa Inggris usia sekolah dasar dalam 
belajar bahasa Inggris memiliki keterampilan menulis dan membaca yang 
sangat terbatas. 

Keterbatasan pengetahuan pada awal-awal pembelajaran bahasa Inggris, 
guru dapat memilih topik-topik yang dekat dengan dunia keseharian para 
siswa sekolah dasar seperti “My self”, “My family”, “My body”,  dan lain-lain. 
Para siswa bisa diajarkan keterampilan bahasa Inggris untuk menyimak 
(listening) dan mengucapkan kosakata dengan benar (pronounciation) terlebih 
dahulu. Setelah mereka mampu menguasai keterampilan-keteram pilan terse-
but, guru dapat melanjutkan pembelajaran keterampilan-keterampilan yang 
lain, yaitu membaca teks pendek dan menulis kalimat sederhana. Seiring 
dengan ber kembangnya keterampilan berbahasa dan pengetahuan anak, 
topik-topik tersebut selanjutnya dapat lebih dikembangkan ke arah yang 
lebih luas dan dapat diintegrasikan dengan tema-tema dalam mata pelajaran 
lain yang ada di sekolah dasar.

head

face
shoulder

arm

wrist
elbow

thigh
knee leg

foot

hip

chestneck

waist

shin ankle

hand

Sumber: http://www.communication4all.co.uk/http/allaboutme.htm
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C.  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEM-
BEL AJAR USIA SEKOLAH DASAR DALAM 
BELAJAR BAHASA INGGRIS 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, “faktor” diartikan sebagai hal (keadaan, 
peristiwa) yang ikut menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuatu. Ada 
paling tidak empat faktor yang memengaruhi pembelajar usia sekolah dasar 
dalam mempelajari bahasa Inggris sebagai berikut.

1. Pengaruh Bahasa Ibu (Mother Tongue Language)

Perkembangan bahasa memainkan peranan yang penting dalam pertum-
buhan seorang anak dalam kemampuannya untuk berkomunikasi dengan 
orang lain. Bahasa ibu (mother tongue language) adalah bahasa pertama yang 
diajarkan dan dikuasai oleh seorang anak yang biasanya dipelajari anak 
dari keluarganya. Bagi anak-anak Indonesia yang tinggal di kota-kota besar 
bahasa ibu mereka adalah bahasa Indonesia. 

Keterampilan berbahasa dalam bahasa ibu sangat penting untuk proses 
belajar berikutnya karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. 
Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses 
belajar bahasa lain atau bahasa asing menjadi sulit. Masa-masa usia sekolah 
dasar adalah masa emas berkembangnya kemampuan anak dalam menguasai 
bahasa. Kemampuan menguasai bahasa ibu akan membantu anak dalam 
mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing seperti bahasa Inggris dan  
mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Bahasa ibu memiliki peran pusat 
dalam semua aspek terutama pendidikan.

Ada persamaan antara pola pembelajaran bahasa ibu dan bahasa Inggris, 
tetapi banyak pula perbedaan terutama dalam hal ejaan, ucapan (pronounciation) 
termasuk tekanan dan intonasi, struktur tata bahasa (grammar), dan kosakata 
(vocabularies). Perbedaan ini dapat memengaruhi proses belajar bahasa Inggris 
bagi para pembelajar bahasa Inggris usia sekolah dasar. 

Dalam hal pengucapan kosakata bahasa Inggris (pronounciation), banyak 
pembelajar usia sekolah dasar yang mengalami kesulitan dalam mengucapkan 
bunyi huruf hidup yang panjang seperti pada kata food; room; doom. Begitu 
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juga banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam peng ucapan diftong /ci/, 
/au/, /ou/ seperti pada kata away /ewai/, now /nau/, dan road /roud/ (Suyanto, 
2008). Begitu juga dengan struktur tata bahasa Inggris (grammar) yang memi-
liki aturan berbeda dengan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, pengaruh 
hukum D-M dalam bahasa Indonesia yang berlawanan dengan hukum M-D 
dalam bahasa Inggris cukup memengaruhi banyak pembelajar usia muda 
dalam merangkai kosakata (vocabularies). Seperti yang kita pahami bersama, 
hukum D-M singkatan dari "diterangkan-menerangkan" adalah aturan dalam 
tata bahasa Indonesia yang menyebutkan dalam kata majemuk maupun 
kalimat, segala sesuatu yang mene rangkan selalu terletak di belakang yang 
diterangkan seperti kata tas hitam (Alisjahbana, 1983). Sedangkan gramatika 
bahasa Inggris (English grammar) memiliki hukum M-D seperti kata black 
bag. Pengaruh hukum D-M dalam bahasa Indonesia menyebabkan banyak 
pembelajar usia sekolah dasar salah merangkai kata menjadi bag black. 

2. Latar Belakang Sosial dan Keluarga

Latar belakang sosial mencakup struktur keluarga, afi liasi kelompok sosial, 
dan lingkungan budaya memungkinkan terjadinya perbedaan serius terhadap 
keberhasilan seorang anak dalam mempelajari bahasa Inggris. Padanan ter-
hadap bahasa Inggris (English language exposure) yang diperoleh seorang anak 
dalam keluarga atau lingkungan sosial yang biasa menggunakan kosakata 
bahasa Inggris (English vocabularies) dalam berkomunikasi sehari-hari akan 
memengaruhi kecepatan penyerapan kosakata bahasa Inggris yang sedang 
dipelajarinya. Anak-anak yang tinggal di kota-kota besar, misalnya terbiasa 
mendengar dan menggunakan kosakata bahasa Inggris seperti “website, 
game, internet, dvd player, impossible” dalam berkomunikasi dengan keluarga 
dan lingkungan sosialnya. Mereka juga terbiasa dengan terpaan/pajanan 
bahasa Inggris (English language exposure) dari berbagai media yang biasa 
mereka temui sehari hari seperti fi lm, TV, internet, dll. Contoh lain adalah 
anak-anak yang tinggal di desa Inggris (sebuah desa di Kediri, Jawa Timur)  
akan cenderung lebih mudah dalam belajar bahasa Inggris karena banyaknya 
orang yang mempergunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi sehari-
hari. Begitu juga dengan anak-anak yang berasal dari keluarga yang memiliki 
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pendidikan tinggi akan lebih sering terpajan dengan kosakata bahasa Inggris 
yang akan lebih memudahkan mereka dalam mengimitasi pengucapannya 
(pronounciation). 

Di sisi lain, keluarga dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas 
dapat menyediakan lebih banyak dan lebih beragam fasilitas pembelajaran 
bahasa Inggris yang akan lebih memudahkan seorang anak dalam mempelajari 
bahasa Inggris, seperti kamus, DVD, internet, bahan-bahan bacaan, bahkan 
homestay ke luar negeri, dibandingkan dengan keluarga yang mempunyai 
kemampuan ekonomi menengah ke bawah.

3. Peranan Guru dalam Kegiatan Pembelajaran

Dalam kegiatan pembelajaran, peran pendidik sangat diperlukan demi kelan-
caran proses belajar. Pendidik berperan sebagai pembantu, pendorong dan 
pembimbing bagi para siswa sekolah dasar dalam belajar bahasa Inggris. Oleh 
karena itu, peran pendidik sangatlah berpengaruh. Pendidik dapat meng-
gunakan metode–metode yang menyenangkan untuk membuat anak tertarik 
belajar berbahasa Inggris karena yang dihadapi adalah para pembelajar usia 
sekolah dasar maka faktor karakter seorang pembimbing cukup signifi kan 
dalam keberhasilan para siswa. Para siswa sekolah dasar lebih menyukai 
guru yang ramah, berperawakan, sabar, dan menarik. Para siswa akan mudah 
menangkap pelajaran jika mereka merasa senang dan nyaman terhadap orang 
yang membimbing mereka. 

4. Metode Pembelajaran, Bahan Ajar, dan Media Pembelajaran 

Keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris sangat dipengaruhi oleh pende-
katan/metode pembelajaran, bahan ajar dan media pembelajaran yang digu-
na kan. Seperti yang kita ketahui, penggunaan pendekatan pembelajaran di 
sekolah dasar yang tepat dapat memengaruhi ketercapaian hasil pem belajaran 
bahasa Inggris yang ditargetkan. Mengingat bagi kebanyakan siswa sekolah 
dasar, bahasa Inggris adalah bahasa yang baru diperkenalkan ketika mereka 
ada di sekolah dasar sehingga dalam pembelajaran guru perlu memilih/
menyeleksi pendekatan-pendekatan/metode-metode pembelajaran yang 
sesuai dengan sifat, karakter, perkembangan, dan cara belajar pembelajar 
usia sekolah dasar seperti penjelasan di atas. 
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Total
Physical

Response
The children 

listen and 
do the 

movement

A  er few 
minutes the 

children'll 
do the 

movement on 
their own

A  er this 
the pupil will 
understand 

the concepts

Sentences are 
repeated very 

 mes
Don't use the 

memory

Sumber:  Bagan TPR dalam http://enjoylearningenglishinprimary.wordpress.com/2012/10/09/total-
physical-response/

Metode-metode/pendekatan-pendekatan pembelajaran bahasa Inggris 
seperti Metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response Method/TPR), 
Metode Pembelajaran Bahasa Komunikatif (The Communicative Language 
Teaching Method/CLT), Pendekatan Whole Language (The Whole Language 
Approach), Community Language Learning (CLL), dan metode-metode lainnya 
dapat dijadikan pilihan metode-metode/pendekatan-pendekatan pembel-
ajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. 

Hal ini dikarenakan penerapan metode-metode tersebut dalam pembel-
ajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dapat dilakukan dengan cara-cara 
yang sesuai dengan karakter siswa sekolah dasar serta tidak terlalu banyak 
menekankan pada pemahaman akan teori, tetapi lebih mengutamakan pada 
pembelajaran dua arah, lebih menekankan pada pemajanan bahasa Inggris 
(English exposure), peningkatan kosakata (vocabularies), serta pengasahan kete-
rampilan-keterampilan berbahasa Inggris siswa (speaking and pronounciation, 
listening, reading, and writing) agar para siswa dapat menggunakan bahasa 
terle bih dahulu, setelah paham para siswa diperkenalkan pada gramatika 
bahasa Inggris dasar (basic English grammar).
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Hal yang sama berlaku dengan pemilihan dan penggunaan bahan ajar 
dan media pembelajaran. Untuk pembelajar bahasa Inggris usia sekolah dasar, 
guru dapat mulai mengajarkan berbahasa Inggris melalui alat-alat peraga 
berupa benda-benda konkret, kartu fl ash (fl ash cards), musik atau nyanyian, 
dan lain sebagainya dengan tema-tema yang dekat dengan keseharian anak-
anak. Sebagai contoh, kita dapat mengajarkan para siswa tentang nama buah-
buahan, sayur–sayuran (fruits and vegetables), maupun nama–nama anggota 
badan, dan lain-lain sambil melakukan nyanyian dan peragaan pada bagian-
bagian tubuh (parts of body).

D. RANGKUMAN
Pembelajar bahasa Inggris sekolah dasar adalah pembelajar yang berada di 
jenjang pendidikan sekolah dasar pada rentang usia antara 6 sampai 12 tahun. 
Dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk pembelajar sekolah dasar, guru 
harus merancang/mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan sifat 
dan karakter anak-anak. Karakteristik-karakteristik pembel ajar tersebut 
antara lain mempunyai rentang perhatian yang singkat/mudah bosan, aktif, 
suka dipuji/diberi penghargaan (rewards), mempunyai pengalaman bahasa 
yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lain, cenderung lebih 
berani, dan lebih tidak malu-malu ketika melakukan kegiatan-kegiatan/
tugas-tugas yang asing dibandingkan dengan pembelajar usia dewasa, 
imaginatif, pemikir konkret, suka bermain, suka meniru (imitating) dan 
mimicking, lebih menaruh perhatian terhadap diri sendiri daripada orang 
lain, senang bekerja dengan teman sebaya, mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan, membaca dan menulis yang terbatas. 

Selain memerhatikan karakteristik-karakteristik pembelajar bahasa 
Inggris usia sekolah dasar tersebut, guru juga harus memerhatikan faktor-faktor 
yang memengaruhi keberhasilan pembelajar usia sekolah dasar dalam mem-
pelajari bahasa Inggris antara lain faktor pengaruh bahasa ibu/bahasa per-
tama, faktor latar belakang keluarga dan lingkungan sosial, faktor peran guru 
dalam kegiatan pembelajaran dan faktor metode pembelajaran, bahan ajar 
dan media pembelajaran.
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E. LATIHAN-LATIHAN 
Di bawah ini ada latihan yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan. 
Jika mengalami kesulitan, diskusikan dengan rekan ketika mengerjakan latihan 
berikut. 

Pelatihan Keterampilan Menyimak, 
Berbicara, Membaca dan Menulis 
(Integrated Listening, Speaking, 

Reading and Writing Skills Exercises)

Petunjuk:

Lakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran bahasa Inggris di 
sekolah dasar dan catatlah apa saja karakteristik pembelajar usia sekolah 
dasar yang muncul selama proses pembelajaran dan bagaimana cara guru 
menyam paikan pembelajarannya dalam lembar pengamatan berikut. Setelah 
itu diskusikan dan bandingkan hasil pengamatan dengan teman. Lengkapi 
catatan setelah diskusi selesai. 

Lembar Observasi (Observation Form)

No. Karakteristik Pembelajar Bahasa 
Inggris Sekolah Dasar yang Muncul

Cara Guru Menyampaikan 
Pembelajaran

1.

2.

3.

4.

5.
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F. TES FORMATIF
 Sekarang kerjakan tes formatif di bawah ini secara 

individu. Ingat! Do not cheat! Jujurlah kepada diri 
sendiri dengan tidak melihat kunci jawaban ketika 
mengerjakan tes ini. 

Petunjuk: 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tepat!

1. Siapakah yang disebut sebagai pembelajar sekolah usia sekolah dasar 
pada kelompok lower grade?
a. Para pembelajar sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3
b. Para pembelajar sekolah dasar kelas 2, 3, dan 4
c. Para pembelajar sekolah dasar kelas 3, 4, dan 5
d. Para pembelajar sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6

2. Kapan para pembelajar level two disebut sebagai pembelajar bahasa Inggris 
pemula (beginners)?
a. Jika mereka telah mempelajari bahasa Inggris di taman kanak-kanak.
b. Jika mereka baru belajar bahasa Inggris mulai kelas 4 SD.
c. Jika mereka telah mempelajari bahasa Inggris di rumah.
d. Jika mereka telah mempelajari bahasa Inggris mulai kelas 1 SD. 

3. Mengapa para pembelajar bahasa Inggris usia sekolah dasar cenderung 
mempunyai keterampilan menyimak (listening) dan pengucapan (pro-
noun  ciation) yang lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajar dewasa? 
a. Karena mereka mempunyai lebih banyak waktu untuk belajar.
b. Karena mereka lebih banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan 

guru dalam pembelajaran.
c. Karena sifat mereka yang suka imitating dan mimicking.
d. Karena mereka melakukan pembelajaran dengan santai. 

4. Para pembelajar bahasa Inggris usia sekolah dasar senang bermain se-
hingga ….
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a. Guru harus menyuruh mereka untuk serius ketika belajar.
b. Siswa yang bermain ketika pembelajaran sedang berlangsung harus 

dihukum.
c. Membiarkan saja para siswa bermain sesuka mereka di dalam kelas.
d. Melibatkan permainan-permainan (games) dalam pembelajaran.

5. Bagaimanakah cara guru dalam memecah kebosanan para pembelajar 
bahasa Inggris usia sekolah dasar dalam pembelajaran bahasa Inggris?
a. Dengan memberikan tugas rumah.
b. Dengan memberikan pembelajaran melalui metode-metode yang be-

ragam. 
c. Dengan memberikan tugas menerjemahkan (translating).
d. Dengan memberikan pujian-pujian. 

6. Mengapa para pembelajar bahasa Inggris usia sekolah dasar perlu dipuji?
a. Untuk membangkitkan semangat belajar 
b. Supaya senang dengan gurunya
c. Untuk mendapatkan nilai yang bagus
d. Supaya mereka tidak marah

7. Mengapa penting untuk memilih dan menyeleksi topik-topik yang dekat 
dengan keseharian para siswa usia sekolah dasar?
a. Karena topik-topik tersebut gampang untuk diajarkan.
b. Karena topik-topik tersebut sudah terdapat di dalam buku ajar.
c. Karena topik-topik tersebut tidak memerlukan media pembelajaran 

yang sulit. 
d. Karena topik-topik tersebut mudah dipahami oleh para siswa usia 

sekolah dasar.

8. Mengapa penguasaan bahasa ibu (mother tongue language) berpengaruh 
terhadap  penguasaan bahasa kedua/bahasa asing seperti bahasa Inggris? 
a. Karena bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari se-

orang anak. 
b. Karena bahasa ibu adalah dasar cara berpikir. 
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c. Karena bahasa ibu tidak bisa hilang.
d. Karena bahasa ibu tidak dipelajari di sekolah.

9. Mengapa anak-anak yang berasal dari keluarga yang mempunyai kemam-
puan ekonomi menengah ke atas berkemungkinan mempunyai peluang 
yang lebih besar dalam penguasaan keterampilan-keterampilan bahasa 
Inggris dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari keluarga yang 
mempunyai kemampuan ekonomi menengah ke bawah?
a. Karena anak-anak yang berasal dari keluarga  dengan ke mam puan 

ekonomi menengah ke atas mempunyai kemauan untuk belajar 
yang lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak yang ber asal dari 
keluarga yang mempunyai kemampuan ekonomi menengah ke 
bawah.

b. Karena anak-anak yang berasal dari keluarga dengan ke mampuan 
ekonomi menengah ke atas lebih mandiri dalam pem belajaran diban-
dingkan dengan anak-anak yang berasal dari keluarga yang mem-
punyai kemampuan ekonomi menengah ke bawah.

c. Karena anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kemampuan 
ekonomi menengah ke atas lebih banyak mendapatkan akses ke 
pusat-pusat belajar dan fasilitas-fasilitas pembelajaran yang lebih 
lengkap dan modern. 

d. Karena anak-anak yang berasal dari keluarga dengan ke mam puan 
ekonomi menengah ke atas lebih cerdas jika diban dingkan dengan 
anak-anak yang berasal dari keluarga yang mempu nyai ke mam-
puan ekonomi menengah ke bawah.

10. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris 
bagi pembelajar bahasa Inggris di sekolah dasar adalah ….
a. Gambar-gambar
b. Flash cards
c. Realia
d. Semua benar
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G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT 
Untuk mengukur penguasaan materi, setelah mengerjakan evaluasi, cocok-
kanlah jawaban dengan kunci jawaban yang tersedia di halaman akhir bab 
ini. Gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 
terhadap materi dalam kegiatan pembelajaran di atas. 

Tingkat Penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

10
 × 100%

Kriteria Tingkat Penguasaan Belajar
Baik Sekali =  90% -100%
Baik   =  80 – 89%
Sedang  =  70 – 70%
Kurang  =  ≤ 60 %

Anda dianggap telah memahami kegiatan pembelajaran di atas, jika 
tingkat penguasaan mencapai 80 % ke atas, Anda dapat melanjutkan untuk 
mempelajari kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jika tingkat pengua saan 
yang dicapai di bawah 80 %, Anda harus mengulang kembali kegiatan belajar 
ini khususnya pada bagian-bagian yang belum dikuasai. 

H. KUNCI JAWABAN 
1. A
2. B
3. C
4. D
5. B
6. A
7. D
8. B
9. C
10. D 
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A. PENDAHULUAN 
Mengajar bahasa Inggris di negara-negara yang tidak memakai bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar (Non English speaking countries) seperti di sekolah-
sekolah dasar di Indonesia yang mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa 
asing disebut mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau di dunia 
internasional dikenal dengan istilah Teaching English as a Foreign Language 
(TEFL). Mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing (Teaching English as a 
Foreign Language/TEFL) di sekolah dasar adalah mengajar siswa usia sekolah 
dasar dari rentang usia 6 sampai 12 tahun. Seperti dalam bab terdahulu, para 
pembelajar bahasa Inggris dalam rentang usia ini memiliki sifat-sifat khas 
dan spesifi k yang memengaruhi cara mereka belajar. Hal ini berakibat pada 
kriteria guru bahasa Inggris dan cara guru mengajar di sekolah dasar yang 
tentunya berbeda dari mengajar bahasa Inggris untuk rentang usia yang lebih 
besar/dewasa (adult teaching). Oleh sebab itu, guru yang mengajar bahasa 
Inggris sebagai bahasa asing (TEFL) di sekolah dasar harus mempunyai 
kriteria-kriteria khusus yang sesuai dengan sifat dan karakter pembelajar 
bahasa Inggris di sekolah dasar. Selain itu, guru tersebut harus mampu 
mengampu tugas-tugas sebagai seorang guru bahasa Inggris di sekolah dasar. 

PEMBELAJARAN 3

GURU BAHASA 
INGGRIS DI SEKOLAH 
DASAR
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B. KRITERIA GURU BAHASA INGGRIS DI SEKOLAH 
DASAR 

Beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh seorang guru bahasa Inggris di 
sekolah dasar sebagai berikut.

1. Guru Bahasa Inggris di Sekolah Dasar Harus Memiliki Sifat 
Sabar dan Kecintaan terhadap Anak-Anak dan Dunia Anak-
Anak 

Sabar dan cinta terhadap anak-anak adalah kriteria utama yang harus dimiliki 
oleh seorang guru sekolah dasar. Di sekolah-sekolah dasar di Indonesia 
seperti yang kita ketahui, bahasa Inggris dipelajari sebagai bahasa asing 
(English as a foreign language) pertama yang dipelajari siswa sekolah dasar. 
Dengan kenyataan ini, tidak mengherankan jika banyak dari siswa sekolah 
dasar di Indonesia yang berstatus sebagai pembelajar bahasa Inggris muda 
dan pembelajar bahasa Inggris pemula (young learners and beginners). Dengan 
karakteristik pembelajar bahasa Inggris seperti ini tentu diperlukan guru-guru 
bahasa Inggris yang sabar dalam menjelaskan segala hal serta mempunyai 
kecintaan terhadap anak-anak dan dunia anak-anak. Siswa-siswa sekolah 
dasar mempunyai rasa ingin tahu yang kuat terutama terhadap hal-hal yang 
baru dipelajarinya. Mereka akan banyak bertanya dan menuntut jawaban 
atas pertanyaan mereka. Guru yang cinta dengan anak-anak dan dunia akan 
anak akan membuat mereka memahami karakter para siswa sekolah dasar 
sehingga membuat guru dapat sabar dalam menjelaskan materi bahasa Inggris 
kepada para siswa. Guru dengan karakter seperti ini akan membuat para 
siswa sekolah dasar merasa aman dan nyaman dalam melatih keterampilan-
keterampilan berbahasa Inggris sehingga akan dapat meningkatkan rasa 
percaya diri mereka agar dapat mencapai hasil pembelajaran bahasa Inggris 
yang optimal. 

Walaupun kelihatannya gampang untuk diutarakan, namun bersikap 
sabar terhadap para siswa sekolah dasar terkadang sulit untuk dilakukan. 
Untuk menumbuhkan sikap sabar dalam mengajar para siswa sekolah 
dasar, Turner memberikan beberapa tips sebagai berikut. (htt p://www.
howtodothings.com/education/how-to-be-a-patient-teacher)
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a. Ingatlah Selalu, Anda adalah Seorang Guru Bahasa Inggris di Sekolah 
Dasar

Dengan selalu mawas diri sebagai seorang guru bahasa Inggris di sekolah 
dasar, Anda dituntut untuk memiliki kualitas kepribadian dan tingkah laku 
yang sesuai dengan citra seorang guru di sekolah dasar. Guru siswa sekolah 
dasar adalah suatu profesi yang sangat menantang. Anda akan membutuhkan 
“segudang” kesabaran dalam mengajar bahasa Inggris kepada para siswa 
sekolah dasar. Agar dapat belajar menjadi lebih sabar dalam mengajar dan 
mengontrol emosi dengan lebih baik maka amati dan ingatlah reaksi Anda 
dalam berbagai situasi pembelajaran, kalau perlu dokumentasikan sehingga 
Anda dapat memakainya sebagai bahan refl eksi nantinya. Dengan melalui 
refl eksi, Anda akan dapat mengontrol diri lebih baik lagi, menjadi lebih 
sabar, dan menghindarkan Anda untuk menampilkan perilaku yang kurang 
sesuai di hadapan para siswa sekolah dasar. Namun begitu, janganlah terlalu 
keras pada diri sendiri, jika satu dua kali Anda kehilangan kontrol emosi, 
ingatlah menjadi sabar tidak bisa dengan cara yang instan, berlatihlah sedikit 
demi sedikit untuk menjadi lebih baik lagi setiap hari. 

b. Pelajarilah Sedikit Ilmu Fisiologi Manusia 

Ada beberapa teknik menghela dan menarik nafas yang dapat Anda prak-
tikkan untuk meredakan emosi yang mulai tidak terkontrol dalam situasi yang 
menekan dan tegang. Dengan menarik nafas, Anda akan memasukkan oksigen 
segar yang akan melapangkan jalan pikiran. Ketika emosi mulai meninggi, 
berhentilah sesaat dan tariklah nafas dalam-dalam. Ingatlah, mengamuk di 
hadapan para siswa sekolah dasar akan merusak citra Anda sebagai seorang 
guru sekolah dasar yang profesional. Walaupun ini lebih gampang untuk 
dikatakan daripada dilakukan, tetapi berlatih secara teratur untuk menjaga 
kewaspadaan diri akan membuat Anda mendapatkan kemampuan untuk 
dapat melaksanakan tugas mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar dalam 
beragam situasi dengan senyum yang selalu tersungging di bibir. 
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”Teachers 
teach because 

they care.

Teaching
young people
is what they

do best.

It requires 
long hours,
patience,
and care.”

-Horace Mann

Unique
Teaching
Resources

Sumber: Teacher Appreciation Quotes dalam http://www.pinterest.com/heidiutr/teacher-apprecia-
tion-quotes/)

c. Jadilah Satu dengan Anak-Anak

Anak-anak akan belajar lebih baik jika mereka diberi kesempatan untuk 
mengekspresikan diri. Hal ini akan Anda hadapi dalam berbagai situasi 
di mana permainan menjadi bagian yang integral dari pengalaman belajar 
para siswa sekolah dasar. Dalam melakukan permainan mungkin para siswa 
sekolah dasar akan berlarian, mengobrol, membawa kursi ke sana ke mari, 
dan bahkan menumpahkan sesuatu. Tugas Anda bukan memarahi dan 
menghukum atas perbuatan mereka. Tugas Anda adalah memastikan mereka 
bisa menjalankan kegiatan pembelajaran dengan cara yang aman. 
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d. Jangan Berhenti Belajar

Walaupun sudah mahir dalam melatih kesabaran serta mengontrol diri dan 
emosi, janganlah berhenti belajar dari diri sendiri dan orang lain karena 
mengajar para siswa sekolah dasar selalu penuh kejutan dan tantangan yang 
baru setiap hari. 

e. Jangan Lupa Meluangkan Waktu untuk Rileks dan Have Fun 

Selalu bersikap serius pada setiap kesempatan akan memicu ketegangan dan 
akan mudah untuk lekas emosi di hadapan para siswa. 

2. Guru Bahasa Inggris di Sekolah Dasar Harus Humoris, Ramah, 
Terbuka, dan Mau Mendengarkan 

Pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar akan berjalan dengan baik dan 
lancar jika dalam pembelajaran terjadi interaksi sosial yang lancar antara 
siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Seperti pendapat Suyanto (2008), 
interaksi sosial membantu para siswa sekolah dasar untuk menggunakan 
bahasa dan membuat mereka untuk saling belajar. Interaksi sosial akan 
berjalan dengan baik jika komunikasi juga berjalan dengan baik di kelas. 
Untuk menjalin komunikasi yang lancar dengan para siswa sekolah dasar, 
guru bahasa Inggris di sekolah dasar harus mampu menjadi sahabat bagi 
mereka karena sudah menjadi sifat anak-anak usia sekolah dasar mereka 
akan dekat jika dengan orang dewasa yang ramah, humoris, dan mau men-
dengarkan mereka. 

Siswa sekolah dasar juga akan cenderung tidak malu-malu bertanya 
dan mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam pem-
belajaran jika guru bahasa Inggris mereka mempunyai sifat yang ramah 
dan mau mendengarkan. Dengan demikian, guru akan dapat lebih mudah 
mengidentifi kasi kesulitan-kesulitan belajar yang dialami para siswa dan 
mencarikan solusi/jalan keluarnya. Keterbukaan dan saling mende ngarkan 
juga dapat meningkatkan hubungan interpersonal guru dan siswa sehingga 
diharapkan pembelajaran bahasa Inggris yang berlangsung bisa lebih mening-
kat kualitasnya. 
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Selain itu, keterbukaan antara guru dan siswa juga akan membuat baik 
siswa maupun guru mampu menerima kritik yang disampaikan. Guru yang 
baik belajar dari kritik dan kesalahan untuk dapat meningkatkan kualitas 
pengajarannya. 

Sumber: http://bigeducationape.blogspot.com/2012_10_09_archive.html

Selanjutnya, guru sekolah dasar sebaiknya juga seorang yang humoris. 
Dengan menyelipkan humor yang tepat dalam pembelajaran, guru akan 
dapat mencairkan suasana pembelajaran yang kaku, mereduksi stres anak, 
dan membuat suasana pembelajaran menyenangkan bagi guru dan para 
siswa. Menurut Lue (htt p://www.eslincanada.com/english/contact.php), peng-
gu naan humor yang tepat juga dapat mem bantu siswa dalam memahami 
konteks-konteks bahasa Inggris tertentu dalam pem belajaran sehingga para 
siswa dapat lebih mudah memahami penggunaan bahasa Inggris dalam 
konteks-konteks tersebut.
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3. Guru Bahasa Inggris di Sekolah Dasar Harus Memiliki Penge-
tahuan yang Baik tentang Pengajaran Bahasa Inggris sebagai 
Bahasa Asing untuk Anak-Anak atau Pembelajar Pemula

Seperti yang kita pahami bersama, mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa 
asing bagi anak atau bagi pembelajar muda (Teaching English for Children/
Teaching English for Young Learners) menggunakan metode-metode atau strategi-
strategi yang berbeda dengan mengajar bahasa Inggris bagi pembelajar dewasa. 
Sebagai guru atau calon guru sekolah dasar, kita harus menyadari bahwa  
perkembangan kognitif yang paling utama bagi anak-anak usia sekolah dasar 
adalah perkembangan bahasa. Oleh sebab itu, guru harus mampu membantu 
siswa sekolah dasar untuk mencapai perkembangan bahasa Inggris yang 
optimal dengan menggunakan metode-metode dan strategi-strategi pem-
belajaran yang cocok dengan karakter dan perkembangan bahasa siswa usia 
sekolah dasar. 

Dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada para siswa sekolah dasar, 
Suyanto mengutip pendapat Bruner (2008), orang dewasa seperti seorang 
guru dapat membantu para siswa dalam proses pembelajaran bahasa Inggris 
dengan memberikan bantuan, arahan, atau petunjuk setingkat demi setingkat 
ke pembelajaran yang lebih tinggi. Inilah yang disebut sebagai teknik 
scaff olding. McCloskey (2002) juga memasukkan scaff olding dalam prinsip-
prinsip pembelajaran bahasa Inggris bagi pembelajar muda seperti para siswa 
sekolah dasar kita sebagai berikut.

a. Berikan Kesempatan untuk Berperan secara Aktif dan Menyenangkan 
dalam Pengalaman Belajar 

Para pembelajar muda seperti para siswa sekolah dasar adalah para “pencari 
arti” (meaning seekers). Hal ini berarti mereka akan belajar dalam kondisi terbaik 
ketika mereka belajar sambil melakukan (learning by doing) dalam pengalaman 
belajar yang menantang, tetapi tentu saja aman untuk dilakukan oleh para 
siswa sekolah dasar. Memang ketika sumber belajar utama adalah guru dan 
materi maka kita harus dapat menyediakan input bahasa Inggris dan menjadi 
model bagi para siswa dalam beragam situasi penggunaan bahasa Inggris. 
Namun, kita harus ingat bahwa penting bagi para siswa sekolah dasar untuk 
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terlibat secara aktif ketika konsep pembelajaran sedang dibangun. Oleh sebab 
itu, input bahasa harus disediakan kepada para siswa dengan cara-cara yang 
tepat dan aman agar mereka dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk 
mengasah, mengembangkan, dan mengaplikasikan keterampilan ber bahasa 
Inggris mereka dalam konteks kebahasaan yang tepat. 

Sebagai contoh, setelah kita memperkenalkan kosakata dan ekspresi-
ekspresi percakapan dalam bahasa Inggris, kita bisa meminta kepada para 
siswa untuk berperan secara aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan 
pokok bahasan meminta dan memberikan petunjuk arah (asking and giving 
directions) dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk meng-
konstruksi dan melakukan percakapan (conversation) yang disertai dengan 
tindakan memberikan petunjuk arah. Kita bisa melakukan scaff olding dengan 
memberikan pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar ketika para 
siswa berpartisipasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau per mainan-per-
mainan bahasa Inggris. 

b. Bantulah Para Siswa Sekolah Dasar untuk Berlatih dan Mengasah 
Keterampilan-Keterampilan Berbahasa Inggris Mereka Melalui Pembel-
ajaran secara Berkolaborasi

Seperti yang kita ketahui, para siswa sekolah dasar adalah para pembelajar 
sosial (social learners). Untuk itu, kita harus memberikan kesempatan kepada para 
siswa untuk dapat berkomunikasi dengan guru dan teman-temannya dalam 
rangka mendapatkan akses terhadap kosakata (vocabularies) dan gramatika 
bahasa Inggris yang mereka perlukan. Salah satu contoh pembelajaran secara 
berkolaborasi adalah melakukan tugas kelompok untuk melaksanakan suatu 
eksperimen. Misalnya, para siswa diminta untuk dapat saling meminta dan 
memberikan petunjuk dalam Bahasa Inggris kepada temannya (asking and 
giving instructions). 

c. Gunakan Kegiatan-Kegiatan Pembelajaran yang Terorganisasi secara 
Tematik dan Multidimensional

Enright dan McCloskey dalam McCloskey (2002) mengatakan, kegiatan-
kegiatan pembelajaran yang terorganisasi secara tematik dan multidimen-
sional sangat sesuai dengan gaya belajar para pembelajar muda seperti para 
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siswa sekolah dasar. Pembelajaran tematik memberikan kita kesempatan 
untuk mengulang dan mendaur ulang (recycle) bahasa Inggris dan konsep 
yang terkait sehingga kita bisa membantu para siswa dalam memahami 
hubungan kompleks pada pembelajaran. 

d. Sediakan Input yang Komprehensif dengan Scaff olding 

Ketika seorang siswa sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan sedikit 
instruksi atau pertolongan atau dengan kata lain dia dapat melakukannya 
secara mandiri maka daerah perkembangan anak akan berubah atau ber-
kembang yang disebut sebagai ZPD (Zone of Proximal Development) oleh 
Lev Vygotz ky, seorang ahli teori dari Rusia. Kemudian tugas guru adalah 
memberikan konsep dan tugas yang sedikit lebih sulit. Guru harus secara 
kontinyu menyediakan input dan meminta output yang diperoleh para 
siswa dari level/tingkat yang lebih tinggi karena guru secara kontinyu harus 
fokus pada penyediaan input dan meminta output tentang apa yang akan 
dibutuhkan oleh para siswa dalam tingkat pembelajaran yang lebih tinggi. 
Guru harus menggunakan observasi dan assessment berbasis kelas untuk tahu 
kemampuan para siswa sekolah dasar dengan baik. Contoh dari kegiatan 
scaff olding yang dapat diterapkan untuk melatih keterampilan membaca 
dan menulis (reading and writing skills) di sekolah dasar antara lain membaca 
nyaring (reading aloud), yaitu dari kegiatan tersebut guru dapat membantu 
para siswa untuk memahami dan mendiskusikan pola-pola bahasa dan 
struktur dari cerita yang dibaca dan setelah paham mereka akan akan dapat 
mengembangkan keterampilan menulis. 

e. Integrasikan Bahasa Inggris dengan Konten Pelajaran Lain di Sekolah 
Dasar

Sesuai dengan prinsip kurikulum 2013, yaitu pembelajaran secara integratif/
terpadu, kita bisa mengintegrasikan beberapa mata pelajaran lain yang ada di 
sekolah dasar ke dalam mata pelajaran bahasa Inggris seperti bahasa Inggris-
IPA (science), bahasa Inggris-IPS (social), ataupun bahasa Inggris–olahraga 
(sport), dan lain-lain. Contohnya, kita bisa memasukkan mata pelajaran 
ipa ketika kita melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris dengan pokok 
bahasan “parts of body”. 
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Dengan mengintegrasikan mata pelajaran bahasa Inggris dengan konten 
mata pelajaran lain yang ada di sekolah dasar kita akan mendapatkan beberapa 
keuntungan. Pertama, para siswa akan dapat memahami konsep dari mata 
pelajaran yang terkait secara lebih jelas karena dia telah mempelajari konten 
tersebut sebelumnya dalam bahasa Indonesia, kemudian mempelajarinya 
kembali dalam bahasa Inggris. Keuntungan yang kedua adalah kita bisa 
memfasilitasi masuknya konsep pembelajaran dalam bahasa Inggris agar lebih 
mudah dipahami oleh para siswa karena konten pelajaran berdasarkan pada 
pengetahuan yang telah mereka dapatkan. Ketiga dengan mengintegrasikan 
mapel lain ke dalam mapel bahasa Inggris, kita “tidak menunda” waktu anak 
untuk mempelajari konten mapel lainnya. Ibarat kata pepatah, sekali dayung 
dua tiga pulau terlampaui, kita bisa mengajarkan konten mata pelajaran lain 
sekaligus mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris. 

f. Tentukan Tujuan Pembelajaran yang Jelas dan Berikan Umpan Balik 
(Feedback) terhadap Pencapaian yang Diraih Siswa 

Para siswa berhak tahu tujuan dari pembelajaran yang mereka lakukan dan 
apakah mereka telah mencapai tujuan pembelajaran atau apakah mereka 
masih harus melakukan beberapa usaha lagi untuk mencapai tujuan pembel-
ajaran tersebut. Oleh sebab itu, kita harus menerangkan tujuan pembelajaran 
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dengan bahasa yang jelas dan memberikan setiap siswa umpan balik 
(feedback) atas kemajuan dalam belajar yang mereka capai. Melalui cara yang 
tepat, kita juga bisa memberikan bimbingan kepada para siswa agar mereka 
dapat secara mandiri menilai kemajuan yang telah mereka buat sendiri 
sehingga mereka bisa menjadi pembelajar yang bisa memotivasi diri mereka 
sendiri (self motivated learners) (Jack, dalam htt p://www.forbes.com/sites/
jackzenger/2014/01/20/just-tell-me-5-strategies-for-giving-diffi  cult-feedback/)

4. Guru Bahasa Inggris di Sekolah Dasar Harus Pandai Bercerita, 
Menyanyi, dan Bermain Peran atau Drama

Seperti halnya sifat anak-anak lainnya, para siswa sekolah dasar sangat 
menyukai kegiatan-kegiatan mendengarkan cerita, menyanyi, dan bermain 
peran atau drama. Menyadari karakter anak tersebut, guru seharusnya dapat 
melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan bagi siswa 
sekolah dasar dengan melibatkan kegiatan-kegiatan bercerita (storytelling), 
bermain peran drama (role play), ataupun menyanyikan lagu sebagai satu 
bagian yang padu dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. 

Sumber: Elinda, http://teachingwithapps.blogspot.com/2012/01/fairy-tail-puppet-theatre-                               
for-kids-free.html
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Sebagai contoh dalam memperkenalkan kosakata bahasa Inggris baru 
kepada para siswa sekolah dasar, guru yang pandai bermain drama, bercerita 
dan bernyanyi akan dapat memainkan sebuah drama/bercerita (storytelling) 
yang bisa diselingi dengan nyanyian dan menggunakan boneka-boneka dan 
media visual lainnya dengan baik sehingga membuat pembelajaran kosakata 
bahasa Inggris menjadi lebih menarik perhatian/fokus perhatian dan minat 
siswa. Guru yang pandai bercerita, bermain drama dan bernyanyi juga akan 
dapat menggunakan suaranya untuk melakukan tekanan pada kosakata 
yang dipelajari dengan menjadikannya sebagai kata kunci (keywords) dan 
diucapkan secara berulang-ulang pada banyak kesempatan dengan intonasi 
yang menarik sesuai dengan karakter tokoh dalam drama/cerita. 

Dengan melakukan kegiatan bercerita atau bermain drama seperti itu, 
ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh baik oleh guru maupun  
siswa. Keuntungan yang pertama adalah guru secara tidak langsung akan 
dapat “menanamkan” kosakata baru tersebut dalam benak para siswa 
dengan lebih mudah. Dengan memerhatikan drama atau cerita menarik 
yang dibawakan guru, sebenarnya guru juga memperkenalkan kosakata baru 
dengan memakainya dalam cerita/drama sehingga siswa akan mengingat 
dengan baik kosakata baru tersebut. 

Keuntungan lainnya dengan membawakan cerita atau drama dengan 
baik adalah guru secara tidak langsung telah memberikan petunjuk konteks 
(context clues) yang akan membantu para siswa sekolah dasar mendapatkan 
makna dari kosakata yang dipelajari tanpa terjemahan langsung (direct 
translation) dari guru. Keuntungan yang ketiga, dengan mendengarkan cerita/
drama yang dibawakan guru, para siswa sekolah dasar juga mendapatkan 
contoh penerapan kosakata yang dipelajari dalam konteks percakapan yang 
terdapat dalam alur cerita/drama. Dengan demikian diha rapkan mereka 
akan dapat mengaplikasikan kosakata yang dipelajari tersebut dalam konteks 
komunikasi yang tepat nantinya. 

5. Guru Bahasa Inggris di Sekolah Dasar Harus Mampu Meng-
inspirasi dan Memotivasi Para Siswa dalam Belajar Bahasa 
Inggris

Bagi para siswa sekolah dasar, seorang guru mungkin mempunyai arti yang 
berbeda jika dibandingkan dengan arti seorang guru bagi siswa dari jenjang 
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pendidikan yang lainnya. Umumnya para siswa sekolah dasar sangat percaya 
dan menghormati gurunya. Pengaruh seorang guru sekolah dasar kepada 
para muridnya sangatlah besar. Tak jarang banyak para siswa sekolah dasar 
yang mengidolakan dan menjadikan gurunya sebagai model yang mampu 
menginspirasi mereka dalam kehidupannya. Dengan peran yang begitu 
besar maka seharusnya seorang guru sekolah dasar mampu menjadikan 
kesempatan itu untuk menginspirasi dan memotivasi para siswa dalam 
belajar Bahasa Inggris. 

Sumber:  Popular Sayings dalam https://www.etsy.com/market/sayings_for_teachers

Seperti yang kita ketahui, bahasa Inggris bagi kebanyakan siswa sekolah 
dasar adalah bahasa asing pertama yang mereka pelajari. Layaknya sesuatu 
yang asing maka kemungkinan ada resistensi dan ketakutan dari para siswa 
sekolah dasar dalam mempelajarinya. Dalam hal ini, tugas gurulah untuk 
memotivasi para siswa sekolah dasar agar mau dan suka dengan pelajaran 
bahasa Inggris sehingga mereka belajar bahasa Inggris dengan sukarela 
dan senang. Guru juga bisa menginspirasi para siswa dalam belajar bahasa 
Inggris. Misalnya, dengan menceritakan kisah sukses orang-orang dan tokoh- 
tokoh dunia yang menguasai bahasa Inggris karena dengan menguasainya 
mampu mengantarkan para tokoh tersebut dalam mencapai kesuksesan 
atau menceritakan pengalamannya sendiri dalam menguasai bahasa global 
tersebut sehingga bisa menjadi seorang guru bahasa Inggris. 



Pembelajaran 3 Guru Bahasa Inggris di Sekolah Dasar 37

Pesce (htt p://busyteacher.org/3644-how-to-motivate-esl-students.html) 
mem   berikan beberapa tips dalam memotivasi dan menginspirasi para siswa 
dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai berikut.

a. Gunakan sebanyak mungkin referensi dan literatur yang menarik bagi 
para siswa sekolah dasar seperti cerita-cerita yang menarik dan lain lain.

b. Gunakan kompetisi-kompetisi untuk melecut semangat belajar para siswa 
sekolah dasar. 

c. Cari tahu tentang bakat mereka dan berikan kesempatan untuk mengem-
bangkan bakat tersebut. Misalnya, seorang siswa berbakat menyanyi 
sebaiknya diberikan kesempatan untuk mempertunjukkan bakat tersebut 
dengan menyanyikan sebuah lagu berbahasa Inggris (sing a song) di 
depan kelas dan berikan penghargaan. 

d. Gunakan pen pals untuk memotivasi para siswa dalam melatih kete ram-
pilan menulis mereka (writing skills). 

e. Pililah materi bacaan yang sesuai dengan usia para siswa sekolah dasar.
f. Putarkan lagu yang menarik dengan konten lirik yang sesuai dengan usia 

para siswa sekolah dasar untuk meningkatkan keterampilan menyimak 
mereka (listening skills).

g. Gunakan media video dalam pembelajaran.
h. Integrasikan tekhnologi dengan pembelajaran Bahasa Inggris di kelas.
i. Gunakan permainan-permainan dalam pembelajaran bahasa Inggris.
j. Gunakan realia dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas. 

C.  TUGAS-TUGAS UTAMA GURU BAHASA INGGRIS DI 
SEKOLAH DASAR

Terdapat beberapa tugas utama guru bahasa Inggris di sekolah dasar sebagai 
berikut.

1. Merencanakan dan Menyiapkan Pembelajaran Bahasa Inggris 
di Sekolah Dasar

Seperti umumnya tugas guru, sebelum melaksanakan pem belajaran maka 
guru bahasa Inggris di sekolah dasar harus  meren canakan dan menyiap-
kan pembelajaran bahasa Inggris. Untuk itu, guru perlu membuat Rancangan 
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Pembelajaran (Lesson Plan) yang berfungsi sebagai panduan guru agar tidak 
keluar dari target pem belajaran yang ingin dicapai. Rancangan pembelajaran 
yang dibuat disesuai kan dengan metode/strategi pembelajaran yang dipilih. 
Sesuai dengan kurikulum 2013 yang menganut prinsip tematik integratif, guru 
bisa mem buat rancangan pembelajaran bahasa Inggris yang terintegrasi 
dengan pembel ajaran-pembelajaran lain yang ada di sekolah dasar. 

Berikut ini adalah contoh rancangan pembelajaran bahasa Inggris dengan 
metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response/TPR) yang meli batkan 
mata pelajaran IPA/Sains untuk kelas empat sekolah dasar dengan meng-
gunakan tema “Parts of Body” sebagai inspirasi.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Inggris Terpadu Berbasis Metode 
Reaksi Fisik Total 

(An Integrated English Language-Science Lesson Plan Based on The Total Physical 
Response Method/TPR)

        Mata Pelajaran : Bahasa Inggris-Sains (IPA) 
 Kelas /Semester :  IV /2  
 Alokasi Waktu :  4 JP (@35 menit)

A.                   Kompetensi Dasar

5.2. Merespons instruksi yang sangat sederhana secara verbal.

B. Indikator





Menyebutkan bagian-bagian wajah dalam bahasa Inggris dengan ejaan 
dan pengucapan bahasa Inggris yang tepat. 

Menyebutkan bagian-bagian tubuh dalam bahasa Inggris dengan ejaan 
dan pengucapan bahasa Inggris yang tepat.

C. Tujuan Pembelajaran







Melalui peragaan, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian wajah dan 
tubuh dengan benar sesuai instruksi yang diberikan dalam bahasa Inggris.

Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian wajah dalam bahasa Inggris 
dengan pengucapan dan ejaan yang benar. 

Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh dalam bahasa Inggris 
dengan pengucapan dan ejaan yang benar.

D. Materi Ajar

Parts of Body

E. Metode Pembelajaran

The Total Physical Response, demonstrasi, tanya jawab, latihan, penugasan
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Inggris Terpadu Berbasis Metode 
Reaksi Fisik Total 

(An Integrated English Language-Science Lesson Plan Based on The Total Physical 
Response Method/TPR)

        Mata Pelajaran : Bahasa Inggris-Sains (IPA) 
 Kelas /Semester :  IV /2  
 Alokasi Waktu :  4 JP (@35 menit)

F. Langkah-Langkah Pembelajaran

Pertemuan 1

Pendahuluan









Siswa bersama-sama guru membuka pelajaran.

Guru menanyakan kabar siswa dan mendata kehadiran siswa.

Guru mengondisikan kelas dan menyampaikan tujuan pembelajaran.

Para siswa diajak melakukan apersepsi dengan menyanyikan sebuah lagu 
yang berjudul “My Face” secara bersama-sama.

Kegiatan Inti

 Dengan menggunakan peragaan dan bantuan flashcards bagian-bagian 
wajah, guru memperkenalkan vocabulary (tahap introducing) dengan 
ucapan yang jelas dan benar, guru memberi contoh pengucapan vocabulary 
tersebut dengan grammar yang tepat (tahap modeling).

 Siswa secara acak dipilih untuk menyanyikan lagu disertai dengan gerakan 
di depan kelas.

 Siswa diberi penekanan kosakata dengan memperagakan gerakan sesuai 
dengan instruksi yang ada pada flashcards.

 Guru melatih siswa mengucapkan vocabulary tersebut dengan kegiatan 
listen and repeat, siswa menirukan apa yang dicontohkan oleh guru sampai 
pengucapan siswa jelas dan benar (tahap practicing).

 Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok.

 Siswa secara berkelompok memainkan permainan match the words (tahap 
applying).

 Siswa diminta untuk mencocokkan kata yang disediakan dengan per-
tanyaan yang ada dalam amplop masing-masing siswa.

 Siswa menunjukkan jawaban yang dianggap tepat di depan kelas.

 Kelompok terbaik mendapat penghargaan dari guru.

 Siswa mengerjakan LKS untuk dikerjakan secara individu.

 Siswa diberi kesempatan bertanya jika ada yang kurang dimengerti.

 Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari dan 
mendapat umpan balik dari guru.
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Inggris Terpadu Berbasis Metode 
Reaksi Fisik Total 

(An Integrated English Language-Science Lesson Plan Based on The Total Physical 
Response Method/TPR)

        Mata Pelajaran : Bahasa Inggris-Sains (IPA) 
 Kelas /Semester :  IV /2  
 Alokasi Waktu :  4 JP (@35 menit)

Penutup

 Siswa merefleksi kegiatan pembelajaran yang baru diikuti pada hari ini.

 Siswa diberi tindak lanjut dengan diberikan evaluasi. 

 Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi kepada siswa.

Pertemuan 2

Pendahuluan

 Siswa bersama-sama guru membuka pelajaran.

 Guru menanyakan kabar siswa dan mendata kehadiran siswa.

 Guru mengondisikan kelas (kerapian dan kesiapan kelas).

 Para siswa diberikan apersepsi dengan menunjukkan beberapa gambar 
bagian tubuh dan mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan materi 
yang telah dipelajari.

Kegiatan Inti

 Dengan menggunakan peragaan dan bantuan flashcards bagian-bagian 
tubuh guru memperkenalkan vocabulary (tahap introducing) dengan 
ucapan yang jelas dan benar, guru memberi contoh pengucapan vocabulary 
tersebut dengan grammar yang tepat (tahap modeling).

 Siswa diminta untuk membaca kata-kata yang ada pada gambar.

 Siswa diminta untuk mengikuti gerakan yang diinstruksikan dalam flashcards.

 Guru melatih siswa mengucapkan vocabulary tersebut dengan kegiatan 
listen and repeat, siswa menirukan apa yang dicontohkan oleh guru sampai 
pengucapan siswa jelas dan benar (tahap practicing).

 Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok.

Siswa secara berkelompok mengikuti instruksi yang ada dalam flashcards 
untuk mewarnai gambar yang telah disediakan. 

 Siswa secara bergantian dalam setiap kelompok mewarnai gambar yang 
disediakan sesuai dengan instruksi yang ada dalam flashcards setiap 
kelompok.

 Siswa secara berkelompok memperlihatkan hasil kerja kelompoknya di 
depan kelas.

 Kelompok terbaik mendapat penghargaan dari guru.

 Siswa mengerjakan LKS untuk dikerjakan secara individu.
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Inggris Terpadu Berbasis Metode 
Reaksi Fisik Total 

(An Integrated English Language-Science Lesson Plan Based on The Total Physical 
Response Method/TPR)

        Mata Pelajaran : Bahasa Inggris-Sains (IPA) 
 Kelas /Semester :  IV /2  
 Alokasi Waktu :  4 JP (@35 menit)

 Siswa diberi kesempatan bertanya jika ada yang kurang dimengerti.

 Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari dan 
mendapat umpan balik dari guru.

Penutup

 Siswa merefleksi kegiatan pembelajaran yang baru diikuti pada hari ini.

 Siswa diberi tindak lanjut dengan diberikan evaluasi. 

 Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi kepada siswa.

G. Alat/Bahan/Sumber Belajar

Sumber Belajar

 Buku Bahasa Inggris SD Kelas IV: Bambang Sugeng. Let’s Make Friends with 
English. Jakarta: Esis, 2006.

 Rita Kurniawan, dkk. Let’s Go with English. Bogor: Yudhistira, 2007.

Bahan dan Alat

 Husnaini Flashcards

 Teks lagu 

 Papan permainan dan perlengkapannya

H. Penilaian

Teknik Penilaian

 Unjuk Kerja

 Pengamatan (observasi)

 Penugasan

 Tes Tulis

Instrumen

 Lembar Pengamatan

 LKS

2. Melaksanakan Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar

Dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, guru 
harus dapat memilih metode pembelajaran bahasa Inggris yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Seperti yang kita ketahui, 
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ada beragam metode dan teknik pembelajaran bahasa yang sesuai untuk 
diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar 
seperti Metode Reaksi Fisik Total (Total Physical Response Method/TPR), 
Pendekatan Komunikatif (Communicative Language Teaching/CLT), Pendekatan 
Kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL), Whole Language Approach, 
The Direct Method, dan lain-lain. Dalam hal ini, guru perlu menyeleksi metode 
mana yang sesuai untuk pokok bahasan dan kompetensi yang akan diajarkan. 

Dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, 
guru harus dapat berfungsi sebagai tutor, fasilitator, guide, dan model bagi 
para siswa sekolah dasar. Suyanto (2008) menuliskan secara umum ada empat 
tahap yang dapat dipergunakan untuk memfasilitasi para siswa sekolah dasar 
dalam melatih keterampilan-keterampilan berbahasa Inggris mereka sebagai 
berikut. 

Stage 1 
Introducing

Stage 4 
Applying

Stage 3 
Practicing

4 Stages of
Vocabulary

Learning

Stages 2
Modelling



Pembelajaran 3 Guru Bahasa Inggris di Sekolah Dasar 43

 (Stage 1) Pada tahap pengenalan (introducing stage), guru memperkenalkan kata 
baru dengan ucapan yang jelas dan benar, serta memperkenalkan kata 
baru tersebut dengan menggunakan gambar atau benda nyata.

(Stage 2) Pada tahap pemodelan (modeling stage), guru memberi contoh dengan 
bertindak sebagai model.

(Stage 3) Kemudian pada tahap ketiga, yaitu tahap latihan (practicing stage) di 
mana guru melatih siswa-siswa untuk menirukan dan berlatih.

(Stage 4) Pada tahap yang keempat, yaitu tahap penerapan (applying stage) di 
mana siswa menerapkan dalam situasi yang tepat dengan bantuan atau 
bimbingan guru.

Selanjutnya, Chodijah (2002) dan Pahin dan Power (1990) dalam Suyanto 
(2008) memberikan beberapa tips untuk guru bahasa Inggris dalam melak-
sanakan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar sebagai berikut.

a. Pelajari nama-nama para siswa sejak hari pertama sekolah.
b. Sepakatilah aturan-aturan yang harus ditaati di kelas sejak awal terutama 

aturan-aturan yang menyangkut penggunaan bahasa Inggris. 
c. Berbicara tidak terlalu cepat dengan menggunakan bahasa Inggris dengan 

 yang sederhana sehingga mudah untuk dimengerti para siswa 
sekolah dasar.

d. Agar lebih mudah dipahami oleh para siswa sekolah dasar, ketika berko-
mu nikasi dalam bahasa Inggris dengan para siswa gunakan tindakan 
(language accompanying by action) dan gerak tubuh. 

e. Kenalkan bahasa Inggris kepada para siswa sekolah dasar dengan 
mem berikan instruksi (imperatives) dalam bahasa Inggris. Namun, kita 
harus ingat untuk menghindari keragu-raguan atau kesalahan meng-
artikan instruksi dalam mengerjakan latihan atau tugas oleh para siswa, 
untuk instruksi yang sulit setelah memberikannya dalam bahasa Inggris 
maka guru bisa menjelaskannya kembali dalam bahasa ibu para siswa 
untuk mempertegas instruksi yang sulit. 

f. Timbulkan motivasi dan minat para siswa sekolah dasar dalam belajar 
bahasa Inggris dan jaga minat belajar mereka dengan membuat pem-
belajaran bahasa Inggris sebagai pembelajaran yang aktif, menantang 
dan menye nangkan dengan memakai beragam metode/teknik dan per-
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mainan (games). Untuk itu buatlah rencana pembelajaran bahasa Inggris 
yang matang dan seksama dengan mempergunakan media yang tepat 
sehingga pelaksanaan pembelajaran bisa berlangsung dengan baik dan 
lancar.

g. Untuk memberikan wadah bagi para siswa sekolah dasar dalam meng-
asah keterampilan-keterampilan berbahasa Inggris, berikan banyak 
peng ulangan, dan latihan-latihan (exercises). 

h. Selalu pantau kemajuan belajar para siswa dan berikan feedback atas pen-
ca paian mereka. Sesuai dengan sifat dan karakter siswa sekolah dasar, 
jangan lupa berikan reward dan pujian atas pencapaian mereka.

i. Lakukan kritik yang membangun dengan cara yang tidak menurunkan 
rasa percaya diri para siswa dalam belajar dan menggunakan bahasa 
Inggris. 

j. Fasilitasi pembelajaran bahasa Inggris secara berkolaborasi dengan  
meminta para siswa untuk bekerja secara berpasangan atau kelompok dan 
secara berkala mintalah mereka untuk berganti pasangan atau kelom pok 
agar terbiasa untuk berkolaborasi dengan semua teman.

3. Menyiapkan Media, Alat Peraga, dan Sumber Belajar yang 
Sesuai dengan Pembelajaran Bahasa Inggris yang Telah 
Direncanakan

Salah satu tugas utama guru bahasa Inggris di sekolah dasar lainnya adalah 
menyiapkan media, alat peraga, dan sumber belajar yang akan dipergunakan 
oleh guru dan siswa dalam membantu pembelajaran bahasa Inggris di sekolah 
dasar yang tentunya disesuaikan dengan karakter dan perkembangan kognitif 
dan bahasa para siswa usia sekolah dasar. 

Seperti yang kita pahami bersama media, alat peraga dan sumber belajar 
untuk pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar merupakan alat bantu 
untuk menyampaikan tujuan, pesan, dan materi pembelajaran bahasa Inggris 
agar dapat diserap siswa di sekolah dasar dengan lebih mudah, efektif dan 
efi sien. Namun, ada perbedaan antara alat peraga dan media pembelajaran. 
Alat peraga yang notabene fungsinya memvisualisasikan suatu konsep 
bahasa tertentu tidak akan berfungsi tanpa kehadiran guru, sedangkan 
media pembelajaran tidak selalu menuntut kehadiran guru karena media 
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itu adakalanya dapat menggantikan guru sebagai sumber belajar. Misalnya 
rekaman, video pembelajaran, fi lm pembelajaran bahasa Inggris dan seba-
gainya (Suwarna, www.staff .uny.ac.id/.../media%20 pemblj%20bahasa%20
jawa). Sedangkan sumber belajar memiliki peranan yang cukup pen ting dalam 
menentukan proses belajar agar pembelajaran dapat berlangsung secara 
efektif, efi sien, dan mudah bagi siswa sekolah dasar agar dapat menyerap 
informasi yang sedang dipelajari. Association Educational Communication and 
Technology (AECT) dalam Rahmadonna (htt p://staff .uny.ac.id/sites/default/
files/pendidikan/Sisca%20Rahmadonna,%20S.Pd.,%20M.Pd./Sumber%20
Belajar.pdf) menguraikan sumber belajar meliputi pesan, orang, bahan, alat, 
teknik, dan lingkungan. Hal yang termasuk sumber belajar adalah berbagai 
informasi, data-data ilmu pengetahuan, gagasan-gagasan manusia, baik 
dalam bentuk bahan-bahan tercetak (misalnya buku, brosur, pamlet, majalah, 
dan lain-lain) maupun dalam bentuk noncetak (misalnya fi lm, fi lmstrip, kaset, 
videocassett e, dan lain-lain).

Lebih lanjut, Sudjana dan Rivai (2007) menyatakan manfaat media pem-
belajaran/alat peraga/sumber belajar dalam proses belajar siswa secara umum 
sebagai berikut.

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat me-
num buhkan motivasi belajar.

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 
dipahami oleh siswa dan memungkinkannya untuk menguasai dan 
mencapai tujuan pembelajaran.

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 
verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan 
dan guru tidak kehabisan tenaga apalagi kalau guru mengajar pada 
setiap jam pelajaran.

d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 
mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 
melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain.

Dari pendapat di atas, kita bisa melihat betapa penggunaan media/alat 
peraga/sumber belajar dapat secara efektif dan efi sien membantu, mem-
perlancar, dan memudahkan proses pembelajaran baik bagi guru maupun 
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siswa. Namun, dalam memilih dan menggunakan media/alat peraga/sumber 
belajar tidak hanya harus menyesuaikan dengan perkembangan kognitif dan 
bahasa, media pembelajaran yang dipilih juga harus disesuaikan dengan 
metode pembelajaran yang digunakan, kurikulum yang berlaku di sekolah 
dasar, dan kondisi/situasi sekolah dasar di mana media pembelajaran terse-
but digunakan, misalnya harus dipertimbangkan jumlah murid dalam kelas, 
ukuran ruangan kelas, perlengkapan, ventilasi, dan lain-lain. 

Selanjutnya, secara umum terdapat tiga jenis media yang dapat diper-
gunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar sebagai berikut.

a. Media Visual 

Media visual adalah media yang dapat dipandang atau dilihat dan dapat 
diraba oleh siswa. Contoh media visual dalam pembelajaran bahasa Inggris 
untuk sekolah dasar antara lain benda-benda kongkret berupa gambar, 
foto, fl ashcards, boneka, peta, papan permainan (game board), lembar kerja 
(worksheet), OHP, dan lain-lain. Sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah 
dasar sebagai pemikir konkret (concrete thinker) penggunaan media visual 
dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar sangat dianjurkan 
karena dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan para siswa 
terhadap konten dan konteks Bahasa Inggris yang sedang mereka pelajari. 

Senada dengan pendapat di atas Levie & Lents dalam Syas, empat fungsi 
media visual sebagai berikut.

 Fungsi Atensi
Fungsi atensi media visual adalah inti, yaitu menarik dan meng arah-
kan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang 
berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks 
materi pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran, siswa tidak tertarik 
dengan materi pelajaran atau mata pelajaran itu sebagai salah satu 
pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka sehingga mereka tidak 
memerhatikan. Media gambar dapat menenangkan dan mengarahkan 
perhatian mereka kepada pelajaran yang akan mereka terima. Dengan 
demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi pelajaran 
semakin besar.
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 Fungsi Afektif
Fungsi afektif dari media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan 
siswa ketika belajar (membaca) teks yang bergambar. Gambar atau 
lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa seperti infor-
masi yang menyangkut masalah sosial atau ras.

 Fungsi Kognitif
Fungsi kognitif dari media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian 
yang mengungkapkan lambang visual atau gambar bisa memperlancar 
pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau 
pesan yang terkandung dalam gambar.

 Fungsi Kompensatoris 
Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian 
bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks 
membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan 
informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, 
media pembelajaran berfungsi mengakomodasikan siswa yang lemah, 
lambat menerima, dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan 
teks atau disajikan secara verbal.

Dari pendapat-pendapat di atas, kita bisa menyimpulkan media visual 
juga dapat berfungsi sebagai “jembatan penghubung” ketika si anak meng-
imajinasikan isi/materi pelajaran dengan dunia nyata. Oleh karena itu, idealnya 
media visual ditempatkan dalam konteks bahasa yang bermakna (meaningful 
contex) sehingga para siswa sekolah dasar dapat berinteraksi dengan media 
visual tersebut. Khusus untuk pembelajaran bahasa Inggris di sekolah 
dasar, jika guru menggunakan media visual seperti gambar maka harus 
dipastikan ukuran objek dalam gambar cukup besar dan jelas sehingga tidak 
menimbulkan salah penafsiran dan kebingungan siswa sekolah dasar dalam 
memaknai gambar tersebut. Begitu juga jika dalam satu gambar terdapat dua 
objek atau lebih, ukuran masing-masing objek haruslah proporsional jangan 
sampai misalnya para siswa sekolah dasar akan memaknai ayam ukurannya 
lebih besar daripada kambing karena ukuran gambar kedua binatang yang 
tidak proporsional. Selain itu, untuk lebih menarik perhatian siswa sekolah 
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dasar maka usahakan agar gambar yang dipergunakan sebagai media visual 
berwarna dan menarik. Berikut ini adalah contoh media visual dalam bentuk 
fl ashcard dan worksheet yang bisa dipakai pada pembelajaran bahasa Inggris di 
sekolah dasar sebagai inspirasi bagi calon guru sekolah dasar. 

Singular VS Plural Nouns Flashcard

pumpkin

pumpkins

cat

cats

turtle

turtles

Sumber: Holly F, http://www.speechbuddy.com/blog/speech-therapy-techniques/teaching-plurals-in-
speech-therapy

My Grandfather

My Mother

My Sister My Brother
Me

My Father

My Family TreeMy Family Tree

My GrandfatherMy Grandmother My Grandmother

Sumber: Family Tree Worksheet, http://al-yussanabilingue.blogspot.com/2010/11/my-family-tree.htm
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b. Media Audio 

Media audio adalah media berupa suara atau bunyi yang dapat didengarkan 
saja (auditif) sehingga media ini acap disebut juga media dengar. Contoh 
media audio dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk sekolah dasar antara 
lain rekaman lagu-lagu anak-anak (kids songs and rhymes) bahasa Inggris yang 
direkam baik di compact disk/cd (piringan suara) maupun kaset (pita suara), 
rekaman percakapan (dialogues), rekaman berita/laporan/wawancara/cerita 
pendek (short stories) dalam bahasa Inggris, dan lain-lain. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2007), fungsi utama dari media audio adalah 
melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan terutama hal-hal yang ber-
hubungan dengan aspek-aspek keterampilan pendengaran sebagai berikut.

 Pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian.
Mengikuti pengarahan.
Melatih daya analisis.
Menentukan arti dan konteks.
Memilah informasi dan gagasan.
Merangkum, mengingat kembali, dan menggali informasi.

Dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, guru dapat meng-
gunakan media audio terutama untuk kegiatan pembelajaran menyimak dan 
meniru (listen and repat). Fungsi utama media audio adalah menampilkan 
pemodelan dalam pengucapan kosakata bahasa Inggris yang tepat (the right 
pronounciation). 

Dalam hal ini, siswa dilatih menggunakan teknik “drilling” atau “listen 
and repeat” sampai siswa dapat memproduksi ucapan bahasa Inggris semirip 
mungkin dengan pengucapan yang terdapat dalam rekaman. Lebih lanjut 
agar kegiatan pembelajaran bahasa Inggris menjadi menarik bagi siswa 
sekolah dasar, media audio yang dipergunakan bisa berupa lagu-lagu yang 
dibarengi dengan tindakan (language accompaniying by action) agar kosakata 
bahasa Inggris yang dipelajari dapat diingat dengan cepat dan dipahami 
maknanya oleh para siswa seperti contoh lagu di atas. 
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Look at your neighbor, and were hi.
Look at your neghbor, and wave hi.
Your neghbor is the person sitting right
By you, you, you.
So look at your neghbor, and wave hi.

Look at your neighbor, and shake hands.
Look at your neighbor, and shake hands.
Your neighbor is the person sitting right
By you, you, you.
So look at your neghbor, and shake hands.

Look at your neighbor, and give a high fi ve.
Look at your neighbor, and give a high fi ve.
Your neghbor is the person sitting right
By you, you, you.
So look at your neighbor, and give a high fi ve.

Look a your neighbor,
and give a high fi ve.

Sumber: Ross, http://www.songsforteaching.com/autisticchildren/lookatyourneighbor.htm

c. Media Audio Visual 

Media audio visual adalah media yang dapat dipandang dan didengar. 
Dengan kata lain, media jenis ini memiliki unsur suara sekaligus gambar. 
Jenis media ini sering dipandang lebih baik jika dibandingkan dengan media 
audio atau media visual saja karena media ini memiliki kedua sifat auditif 
dan visual yang dapat membantu para siswa lebih baik dalam melatih 
keempat keterampilan berbahasa Inggris mereka. Contoh dari media audio 
visual untuk pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar bisa berupa rekaman 
percakapan, lagu-lagu, drama, berita, cerita, dan lain-lain dalam bentuk vcd, 
dvd, tv program, web internet, fi lm manual, program youtube, dan lain-lain.

Pada zaman berteknologi maju ini, salah satu keunggulan jenis media 
audio visual bagi siswa sekolah dasar adalah tingkat keakrabannya (familiarity). 
Anak-anak sekolah dasar sekarang ini banyak yang tumbuh besar dalam 
asuhan budaya televisi. Dengan kata lain, dalam keseharian mereka sudah 
akrab dengan jenis media ini dan paling tidak menghabiskan 30 menit dari 
waktu mereka setiap hari untuk menonton baik dalam bentuk program 
televisi yang setiap hari mereka tonton maupun dalam program audio 
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visual di internet seperti program di youtube. Ketika media audio visual 
dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar tentu 
mereka sudah tidak canggung dalam penggunaannya. 

Smaldino dkk (2008) menyatakan beberapa keunggulan media pembel-
ajaran berbentuk audio visual sebagai berikut. 

Mengatasi jarak dan waktu.
Mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis 

dalam waktu yang singkat.
Dapat membawa siswa bertualang dari negara satu ke negara lainnya, 

dan dari masa yang satu ke masa yang lain.
Dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan.
 Pesan yang disampaikan lebih cepat dan mudah diingat.
Mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa.
Mengembangkan imajinasi.
Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih 

realistik.
Mampu berperan sebagai media utama untuk mendokumentasikan realita 

sosial yang akan dibedah di dalam kelas.
Mampu berperan sebagai story teller yang dapat memancing kreativitas 

peserta didik dalam mengekspresikan gagasannya.

Sebagai tambahan, dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar 
selain menggunakan rekaman pembelajaran bahasa Inggris dalam bentuk 
video (VCD/DVD) atau fi lm, guru juga bisa menggunakan media audio visual 
yang bersifat interaktif. Zaman sekarang ini sudah banyak sekali program-
program/aplikasi-aplikasi pembelajaran bahasa Inggris interaktif untuk siswa 
sekolah dasar di internet. Hal yang perlu dilakukan oleh guru adalah memilih 
atau menyeleksi program mana yang cocok dengan pembelajaran yang akan 
diberikan dan sesuai dengan kemampuan berbahasa Inggris para siswanya. 
Salah satu contoh program pembelajaran kosakata interaktif dalam bentuk 
permainan (game) yang bisa dipakai untuk siswa sekolah dasar (interactive 
vocabulary game) yang dapat diakses pada situs/web internet ini, yaitu htt p://
www.vocabulary.co.il/word-play/unscramble-the-words/ sebagai inspirasi bagi 
Anda. 
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4. Merencanakan dan Melaksanakan Asesmen (Penilaian)

Salah satu bagian penting dari merencanakan dan melaksanakan pembel-
ajaran bahasa Inggris di sekolah dasar adalah merancang dan melaksanakan 
asesmen (penilaian) terhadap hasil pembelajaran bahasa Inggris yang dilak-
sanakan. Asesmen perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar 
atau prestasi belajar bahasa Inggris siswa sekolah dasar. Dalam melakukan 
penilaian terhadap hasil belajar bahasa Inggris di sekolah dasar, guru dapat 
menerapkan berbagai cara dan menggunakan beragam alat penilaian untuk 
memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar bahasa Inggris 
para siswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) bahasa 
Inggris para siswa sekolah dasar. Hasil dari asesmen hasil pembelajaran 
bahasa Inggris dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu nilai kuantitatif 
berupa angka atau skor dan atau nilai kualitatif uraian atau narasi kemajuan/
pencapaian siswa dalam bentuk kata-kata. 

Assessment
MEPA

reading

English
Language
Learners

speaking

writing

fluency vocabulary

pronounciation grammar

MEPA

Listening

MELA-O MELA-O

Sumber: Ells, http://www2.newton.k12.ma.us/~Maryellen_O%27Donnell/?OpenItemURL=S0397F5E0
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Asesmen yang umum dilakukan oleh guru dalam bentuk tes hasil belajar. 
Tujuan guru melakukan tes hasil belajar bahasa Inggris di sekolah dasar 
secara umum adalah mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, 
mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik untuk perbaikan 
proses belajar mengajar, dan penentuan kenaikan kelas. Sementara tujuan 
secara khusus adalah mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Data/
informasi yang didapat dari penilaian (asesmen) akan menjadi gambaran 
tentang penyelenggaraan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar 
beserta tingkat keberhasilan belajar para siswa sekolah dasar dalam mencapai 
kompetensi bahasa Inggris dari setiap unit pembelajaran, guru, dan proses 
pembelajaran itu sendiri. Informasi dari asesmen tersebut selanjutnya bisa 
dipergunakan untuk membuat keputusan tentang pembelajaran bahasa 
Inggris selanjutnya yang akan dilaksanakan sebagai langkah-langkah yang 
diperlukan untuk mengatasi kesulitan para siswa sekolah dasar dalam pem-
belajaran bahasa Inggris. 

Dalam merancang dan melaksanakan tes hasil belajar Bahasa Inggris di 
sekolah dasar, guru selayaknya dapat mengembangkan tes untuk keempat 
keterampilan berbahasa Inggris (listening, speaking, reading, and writing). Berikut 
adalah penjelasan singkat tentang bentuk-bentuk tes keterampilan berbahasa 
Inggris yang dapat dilakukan di sekolah dasar. 

a. Penilaian/Tes Keterampilan Menyimak (Listening Assessment)

Guru dapat melakukan beragam cara untuk dapat melakukan penilaian/
tes terhadap keterampilan menyimak bahasa Inggris (listening skills) para 
siswa sekolah dasar. Tujuan dilakukannya penilaian/tes ini adalah melihat  
kompetensi keterampilan menyimak bahasa Inggris (listening skills) yang 
ditargetkan telah dapat dicapai atau belum oleh para siswa sekolah dasar. 
Bentuk penilaian/tes akan menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 
menyimak yang telah dilaksanakan dan bisa dilakukan baik dalam bentuk 
lisan maupun tertulis.

Sebagai contoh, menyimak dalam kegiatan pembelajaran biasanya guru 
memberikan jenis kegiatan menyimak selektif dalam bentuk “simak dan ulangi 
(listen and repeat)” maka para siswa dapat diberikan tes lisan mengulangi kata 
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atau kalimat pendek yang telah disimak sebelumnya. Kriteria yang diberikan 
untuk jenis tes ini bisa meliputi kelancaran (fl uency), ketepatan pengucapan 
(pronounciation), intonasi (intonation), maupun ketepatan ejaan (spelling). Guru 
dapat mengisikan skor anak pada rubrik penilaian. Bentuk tes keterampilan 
menyimak lain berupa tes tertulis yang bisa diberikan untuk siswa sekolah 
dasar adalah cloze test, yaitu tes dengan mengisi bagian-bagian dari teks atau 
kalimat pendek dengan kata-kata dari bahan yang disimak atau bisa juga 
tes transfer informasi. Misalnya, siswa diminta untuk memilih gambar yang 
cocok dengan bahan yang disimak dan lain-lain.

b. Penilaian/Tes Keterampilan Berbicara (Speaking Assessment)

Kegiatan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Inggris (speaking skills) 
di sekolah dasar yang umum dilakukan dapat dikategorikan ke dalam dua 
kegiatan, yaitu berbicara imitatif dan berbicara intensif. Penilaian dalam 
bentuk tes lisan keterampilan berbicara bahasa Inggris di sekolah dasar dapat 
dinilai melalui rubrik dengan empat kriteria, yaitu kefasihan/kelancaran 
(fl uency), pengucapan (pronounciation), tata bahasa (grammar), dan kosakata 
(vocabulary). 

Bentuk penilaian berupa tes keterampilan berbicara imitatif yang dapat 
dilakukan di sekolah dasar antara lain tes membaca nyaring (reading aloud) 
di mana para siswa sekolah dasar diminta untuk membacakan kata-kata, 
kalimat-kalimat pendek, ataupun teks pendek yang telah dituliskan pada 
selembar kertas. Bentuk tes ini juga bisa dilakukan dengan menyimak dan 
mengulang (listen and repeat), yaitu dengan meminta siswa sekolah dasar 
untuk mengulang kalimat-kalimat yang diucapkan oleh guru. Bentuk tes 
yang lain bisa juga berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
dengan jawaban-jawaban pendek atau frasa yang terdiri dari beberapa kata. 
Sedangkan bentuk tes keterampilan berbicara intensif dapat dilakukan dengan 
siswa sekolah dasar kelas tinggi. Contohnya, meminta para siswa untuk 
mengubah kalimat-kalimat positif (affi  rmative sentences) ke dalam bentuk 
kalimat-kalimat tanya dalam bentuk yes/no questions ataupun WH-Questions. 
Sedangkan untuk para siswa sekolah dasar kelas rendah bisa diberikan tes 
keterampilan berbicara intensif dengan meminta para siswa untuk men-
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deskripsikan suatu gambar atau fl ashcard. Contohnya, guru menunjuk satu 
gambar binatang dari “animal fl ashcard” yang di dalamnya berisi gambar-
gambar binatang. Misal, a cow, a lion, a tiger, dan lain-lain (seperti contoh 
fl ashcard di bawah ini) dan kemudian mengajukan pertanyaan kepada siswa 
“What is this?”. Selanjutnya para siswa dapat menjawab dengan nama binatang 
yang dimaksud. 

 Sumber: Animal Flashcard, http://www.eslprintables.com/Vocabulary_worksheets/The_animals/Ani-
mals_flashcards/index.asp?page=3
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Selain contoh bentuk-bentuk penilaian untuk menilai keterampilan bahasa 
Inggris (speaking assessments) di atas, tentu saja masih banyak lagi bentuk-
bentuk tes keterampilan berbicara lain yang dapat dibuat dan dikembangkan 
oleh guru yang disesuaikan dengan kemampuan kognitif dan bahasa Inggris 
para siswa sekolah dasar.

c. Penilaian/Tes Keterampilan Membaca (Reading Assessment)

Terdapat banyak bentuk penilaian/tes keterampilan membaca bahasa Inggris 
(reading skills) yang dapat dibuat dan dilaksanakan di sekolah dasar. Guru 
dapat menyesuaikan bentuk penilaian/tes keterampilan membaca bahasa 
Inggris ini dengan kegiatan pembelajaran dan keterampilan membaca yang 
telah dilaksanakan di kelas. Umumnya kegiatan tentang keterampilan membaca 
bahasa Inggris yang sering dilakukan di sekolah dasar adalah jenis kegiatan 
perseptif, membaca selektif, dan membaca interaktif.

Match the word to the right picture given below

TORTOISE

TELEPHONE

TENT

TIGER

TOMATO

TOY

Sumber: Matching Worksheet,http://www.kidsfront.com/activity-books/t.html
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Dalam membaca perseptif, contohnya guru dapat melakukan tes mem-
baca nyaring (reading aloud test). Dalam tes ini, siswa diminta untuk membaca 
kalimat-kalimat pendek atau teks pendek atau bisa juga membaca teks ber-
gambar yang ditulis dalam bahasa Inggris. Ketika siswa membaca dengan 
suara nyaring (reading aloud), guru melakukan penilaian dengan rubrik dengan 
kriteria pengucapan (pronounciation), kelancaran (fl uency), intonasi (intonation) 
dan ketepatan memerhatikan komponen tanda baca sesuai aturan dalam 
bahasa Inggris yang baik dan benar. 

Sedangkan bentuk tes membaca selektif di sekolah dasar dapat ditekan-
kan pada pemahaman akan kosakata bahasa Inggris yang terdapat dalam 
bacaan berbahasa Inggris dan dapat diberikan dalam bentuk soal pilihan 
ganda, cloze test untuk para siswa sekolah dasar kelas tinggi, sedangkan untuk 
siswa kelas rendah bisa diberikan tes dalam bentuk menjo dohkan gambar 
dengan teks. 

Sementara itu, bentuk tes membaca interaktif bisa diberikan kepada para 
siswa sekolah dasar dalam bentuk membaca pemahaman bacaan yang ditulis 
dalam bahasa Inggris (reading comprehension). Misalnya, siswa diminta untuk 
membaca sebuah teks pendek atau sebuah cerita pendek (a short story), setelah 
itu para siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar isi 
teks/cerita dengan jawaban-jawaban pendek (short anwers). Contoh lain, para 
siswa diminta untuk membaca kalimat-kalimat pendek, setelah itu mencari 
gambar yang bisa menggambarkan maksud dari kalimat-kalimat tersebut 
dan lain-lain. 

d. Penilaian/Tes Keterampilan Menulis (Writing Assessment)

Kegiatan pembelajaran keterampilan menulis bahasa Inggris (writing skills) 
yang umumnya diajarkan di sekolah dasar bersifat imitatif, intensif, dan 
responsif. Guru dapat memberikan berbagai macam penilaian, misalnya 
dalam bentuk tes menulis yang disesuaikan dengan bentuk kegiatan pem-
belajaran menulis bahasa Inggris yang telah dipelajari. Untuk kegiatan 
menulis yang bersifat imitatif di sekolah dasar pada kelas rendah, contohnya 
guru dapat memberikan bentuk tes handwriting seperti menyalin (rewriting) 
atau menebalkan (thickening) kosakata bahasa Inggris (vocabularies) yang 
dilengkapi dengan gambar seperti contoh berikut. 
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Name 

African Animals - Handwriting

Look at the picture of each African Animal below and   trace 
the name of the animal in the space provided.

Elephant

Lion

Cheetah

Zebra
Sumber: African Animals Themed Handwriting Worksheet, http://www.allkidsnetwork.com/worksheets/

animals/africa/african-animals-handwriting.asp
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Sedangkan untuk kelas tinggi guru bisa memberikan tes menulis imitatif 
dalam bentuk yang lebih kompleks, contohnya tes mengubah angka ke dalam 
huruf berdasarkan gambar jam yang diberikan seperti contoh berikut.

Sumber: http://rvanews.com/entertainment/the-bopst-show-what-time-is-that-episode-220/76611

“Write down what time is it?”

Sample Answer: It is ten minutes past four p.m.

Contoh tes menulis intensif untuk kelas rendah adalah memberikan tes dikte 
kosakata bahasa Inggris (vocabularies) berupa kata-kata atau kalimat-kalimat 
pendek. Sedangkan untuk kelas tinggi, guru dapat memberikan tes dalam 
bentuk mengubah kalimat-kalimat positif menjadi kalimat interogatif/
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kalimat tanya dengan menggunakan yes/no questions atau dengan bentuk WH 
Questions/information questions. Siswa kelas tinggi juga bisa diberikan bebe-
rapa gambar orang yang sedang melakukan suatu kegiatan, kemudian menu-
liskan kegiatan orang tersebut seperti contoh tes berikut. 

Sample Question: “What is she doing”

Sumber: http://www.gopixpic.com

Sample Answer: She is singing a song 

Melalui bentuk tes seperti ini guru juga dapat mengecek kosakata bahasa 
Inggris (English vocabularies) yang dipunyai anak. Cara lain untuk mengecek 
keterampilan menulis intensif dan kemampuan menganalisis para siswa 
sekolah dasar adalah memberikan tes menyusun kata atau kalimat yang 
diacak (jumble words or jumble sentences). 

Sedangkan contoh tes menulis responsif dengan meminta para siswa 
untuk membuat dialog/percakapan (dialogue/conversation) melalui bantuan 
pertanyaan dan jawaban (guided question and answer). Para siswa di kelas tinggi 
bisa diberikan bentuk yang lebih kompleks lagi. Contohnya, meminta para 
siswa untuk menulis teks pendek naratif atau deskriptif. 
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5. Merencanakan, Melaksanakan, dan Membantu Kegiatan-
Kegiatan/Acara-Acara Sekolah yang Melibatkan Penggunaan 
Bahasa Inggris di Sekolah Dasar

Guru bahasa Inggris di sekolah dasar seringkali juga dilibatkan atau diminta 
partisipasinya dalam mengorganisasi kegiatan-kegiatan akademik dan 
nonakademik yang dilaksanakan di sekolah. Sebagai contoh, kegiatan yang 
sering terjadi dan sudah jamak dilakukan pada setiap akhir semester adalah 
sekolah-sekolah dasar melaksanakan kegiatan class meeting yang banyak diisi 
dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ataupun perlombaan atau kom-
petisi-kompetisi antarindividu maupun antarkelas. Selain kompetisi olahraga 
(sports competitions), seringkali juga dilakukan kompetisi-kompetisi bahasa 
Inggris seperti kompetisi scrabble, kompetisi eja kata atau frasa dalam bahasa 
Inggris (spelling bee competition), maupun kompetisi menyanyi lagu dalam 
bahasa Inggris (singing competition), bahkan kompetisi pidato pendek dalam 
bahasa Inggris (short speech competition). 

Sumber: http://www.jantoo.com/cartoons/keywords/spelling-bee
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Kegiatan-kegiatan tersebut berfungsi sebagai ajang bagi para siswa 
sekolah dasar untuk memperlihatkan sejauh mana mereka menguasai 
keterampilan-keterampilan bahasa Inggris yang telah dipelajari dan diapli-
kasikan secara nyata. Selain itu, melalui kegiatan-kegiatan ter sebut para 
siswa sekolah dasar dilatih untuk berani tampil di muka umum, percaya diri, 
bermain jujur (fair play), dan mampu menerima baik kemenangan maupun 
kekalahan. Para siswa dilatih untuk menghargai bukan hanya hasil usaha 
mereka, tetapi juga menikmati sebuah proses untuk mencapai hasil tersebut 
adalah hal yang terpenting. Untuk itu, guru bahasa Inggris di sekolah dasar 
seyogyanya dapat merancang/mendesain, membantu, dan melak sanakan 
kegiatan-kegiatan yang kreatif dan menarik sehingga para siswa sekolah 
dasar termotivasi dan tertarik untuk berpatisipasi secara aktif dalam kegiatan-
kegiatan tersebut. 

D. RANGKUMAN 
Guru yang melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar 
harus memiliki kriteria-kriteria khusus yang sesuai dengan sifat dan karakter 
pembelajar bahasa Inggris di sekolah dasar. Guru bahasa Inggris di sekolah 
dasar dituntut untuk memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Pertama, 
guru bahasa Inggris di sekolah dasar harus memiliki sifat sabar dan kecintaan 
terhadap anak-anak dan dunia anak-anak. Kedua, guru bahasa Inggris di 
sekolah dasar juga harus humoris, ramah, terbuka, dan mau mendengarkan. 
Ketiga, guru bahasa Inggris di sekolah dasar juga harus memiliki pengetahuan 
yang baik tentang pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing untuk 
anak-anak atau pembelajar pemula (Teaching English for Children/Teaching 
English for Young Learners). Keempat, guru bahasa Inggris di sekolah dasar 
harus pandai bercerita, menyanyi, dan bermain peran atau drama. Kelima, 
guru bahasa Inggris di sekolah dasar juga harus mampu menginspirasi dan 
memotivasi para siswa sekolah dasar dalam belajar bahasa Inggris.

Keenam, guru bahasa Inggris di sekolah dasar harus mampu melak-
sanakan dan memenuhi tugas-tugas utama antara lain merencanakan, 
menyiapkan, dan melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah 
dasar. Termasuk di dalam tugas tersebut adalah menyiapkan media, alat 
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peraga, dan sumber belajar yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Inggris 
yang telah direncanakan serta melaksanakan asesmen (penilaian) atas pem-
belajaran yang akan dan telah dilaksanakan. Terakhir adalah seorang guru 
bahasa Inggris di sekolah dasar harus mampu memenuhi tugas untuk dapat 
merencanakan, melaksanakan, dan membantu kegiatan-kegiatan/acara-acara 
sekolah yang melibatkan penggunaan bahasa Inggris di sekolah dasar.

E. LATIHAN-LATIHAN
Setelah mempelajari teori, sekarang saatnya melakukan tes untuk mengon-
fi rmasi pemahaman akan teori yang telah dipelajari. Latihan di bawah ini 
dapat digunakan untuk melatih keterampilan. Jika mengalami kesulitan, 
Anda boleh berdiskusi dengan rekan/teman Anda ketika mengerjakan latihan 
berikut. 

Pelatihan Keterampilan Menyimak, 
Berbicara, Membaca, dan Menulis 

(Integrated Listening, Speaking, 
Reading, and Writing Skills Exercises)

Petunjuk:

Lakukan pengamatan terhadap guru bahasa Inggris di sekolah dasar dan 
catatlah apa saja kriteria yang ada dalam diri guru tersebut. Catat juga tugas-
tugas yang dikerjakan guru bahasa Inggris di sekolah dasar tersebut dalam 
lembar pengamatan berikut. Setelah itu diskusikan dan bandingkan hasil 
pengamatan dengan teman. Lengkapi catatan Anda setelah diskusi selesai. 

Lembar Observasi (Observation Form)

No. Karakteristik Pembelajar Bahasa 
Inggris Sekolah Dasar yang Muncul

Cara Guru Menyampaikan 
Pembelajaran

1.

2.

3.
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Lembar Observasi (Observation Form)

No. Karakteristik Pembelajar Bahasa 
Inggris Sekolah Dasar yang Muncul

Cara Guru Menyampaikan 
Pembelajaran

4.

5.

F. TES FORMATIF
 Sekarang kerjakan tes formatif di bawah ini secara 

individu. Ingat! Do not cheat! Jujurlah kepada diri 
sendiri dengan tidak melihat kunci jawaban ketika 
mengerjakan tes ini. 

Petunjuk:

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tepat!

1. Salah satu kriteria guru bahasa Inggris di sekolah dasar adalah sabar. Jika 
dalam salah satu situasi Anda mulai kehilangan kontrol emosi, tindakan 
apa yang sebaiknya dilakukan? 
a. Berhenti sesaat dan menarik napas dalam-dalam. 
b. Pergi ke luar kelas dan berteriak untuk mengeluarkan emosi.
c. Menghentak-hentakkan kaki keras-keras.
d. Menangis diam-diam.

2. Bagaimana cara supaya para siswa sekolah dasar mau mengungkapkan 
kesulitan-kesulitan mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris? 
a. Dengan meminta para siswa untuk menceritakan kesulitan-kesulitan 

yang mereka hadapi dalam pembelajaran bahasa Inggris di depan 
kelas.

b. Dengan memberikan tugas-tugas yang menantang supaya mereka 
dapat mengatasi kesulitan-kesulitan belajar mereka sendiri. 
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c. Dengan melibatkan kakak kelas untuk membantu kesulitan-kesu-
litan belajar mereka.

d. Dengan menjadi sahabat anak dan mau mendengarkan. 

3. Mengapa perlu memberikan kesempatan kepada para siswa sekolah dasar 
untuk dapat belajar secara berkolaborasi?
a. Karena dengan berkolaborasi, mereka dapat menyelesaikan semua 

tugas bahasa Inggris yang diberikan secara cepat dan akurat.
b. Karena dengan belajar secara berkolaborasi, mereka akan dapat 

bantuan penuh dari teman-temannya.
c. Karena dengan berkolaborasi, mereka mendapatkan akses terhadap 

kosakata (vocabularies) dan gramatika bahasa Inggris yang mereka 
perlukan dengan lebih baik.

d. Karena teknik pembelajaran secara kolaborasi akan membuat seorang 
siswa sekolah dasar bisa melepaskan ketergantungan terha dap 
gurunya.

4. Keuntungan apa yang diperoleh dari seorang guru yang pandai ber-
nyanyi dan bercerita?
a. Dengan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh guru dengan 

menarik kosakata yang dipakai dalam cerita akan lebih mudah untuk 
tertanam dan melekat di benak para siswa. 

b. Siswa yang bermain ketika pembelajaran sedang berlangsung harus 
dihukum.

c. Membiarkan saja para siswa bermain sesuka mereka di dalam kelas.
d. Semua pernyataan di atas benar. 

5. Bagaimanakah cara guru dalam memotivasi para siswa sekolah dasar 
untuk mau dan suka dengan pelajaran bahasa Inggris?
a. Dengan menghukum siswa yang tidak mengerjakan tugas-tugas 

bahasa Inggris yang diberikan. 
b. Dengan memberikan pembelajaran melalui metode-metode pem  bel-

ajaran bahasa Inggris yang beragam. 
c. Dengan memberikan tugas menerjemahkan (translating).
d. Dengan memberikan pujian-pujian. 
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6. Mengapa guru perlu mempersiapkan lesson plan sebelum melak sanakan 
pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar?
a. Untuk memenuhi syarat akademik.
b. Supaya pembelajaran bahasa Inggris yang akan dilaksanakan dapat 

berlangsung secara sempurna. 
c. Sebagai panduan untuk guru agar tidak keluar dari target pembelajaran 

yang ingin dicapai.
d. Sebagai bahan pertanggungjawaban guru akan pelaksanaan pem-

belajaran bahasa Inggris kepada para wali murid. 
7. Dalam melaksanakan pembelajaran bahasa di sekolah dasar, guru dapat 

memakai beragam metode pembelajaran bahasa Inggris yang sesuai untuk 
dipakai dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar sebagai 
berikut, kecuali ….
a. Total Physical Response Method
b. Communicative Language Teaching
c. Realistic Mathematic Education 
d. Whole Language Approach

8. Salah satu media pembelajaran yang dapat dipergunakan guru dalam 
pem belajaran bahasa Inggris di sekolah dasar adalah media fl ashcard. 
Flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk ….
a. Media interaktif
b. Media audio visual
c. Media audio
d. Media visual 

9. Mengapa guru perlu memberikan tes hasil belajar bahasa Inggris? 
a. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan guru dalam melaksa-

nakan pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar.
b. Untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar bahasa Inggris para 

siswa sekolah dasar. 
c. Untuk mengetahui tingkat sosial ekonomi para siswa sekolah dasar. 
d. Untuk mengetahui tingkat kecerdasan para siswa sekolah dasar.
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10. Guru bahasa Inggris bertugas membantu kegiatan-kegiatan class meeting 
yang dilaksanakan di sekolah dasar berupa kompetisi-kompetisi bahasa 
Inggris, yaitu ....
a. Spelling bee competition 
b. Color running competition
c. Chess competition
d. Semua pernyataan di atas benar

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT 
Untuk mengukur penguasaan materi setelah mengerjakan evaluasi, cocok-
kanlah jawaban dengan kunci jawaban yang tersedia di halaman akhir bab 
ini. Gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 
Anda terhadap materi dalam kegiatan pembelajaran di atas. 

Tingkat Penguasaan = 
Jumlah Jawaban Anda yang Benar

10  × 100%

Kriteria Tingkat Penguasaan Belajar
Baik Sekali = 90% -100%
Baik   = 80 – 89%
Sedang  = 70 – 70%
Kurang  = ≤ 60 %

Anda dianggap telah memahami kegiatan pembelajaran di atas, jika 
tingkat penguasaan mencapai 80% ke atas, dengan begitu Anda dapat mem-
pelajari kegiatan pembelajaran selanjutnya. Namun, jika tingkat penguasaan 
yang Anda capai di bawah 80%, Anda harus mengulang kembali kegiatan 
belajar ini khususnya pada bagian-bagian yang belum dikuasai. 
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H. KUNCI JAWABAN
1. A
2. D
3. C
4. D
5. B
6. C
7. C
8. D
9. B
10. A
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A. PENDAHULUAN 
Tujuan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar yang utama adalah 
penguasaan dan peningkatan jumlah serta pemahaman kosakata (vocabulary 
building) untuk menunjang penguasaan keempat keterampilan ber  bahasa 
Inggris, yaitu berbicara (speaking), menyimak (listening), membaca (reading), 
dan menulis (writing). Hal ini dimaksudkan, apabila para siswa sekolah 
dasar tersebut nantinya melanjutkan ke jen jang pendidikan yang lebih tinggi 
yaitu sekolah menengah, mereka telah mem punyai kosakata dasar bahasa 
Inggris yang memadai (basic English vocabularies) untuk dapat dipergunakan 
dan dikembangkan dalam pem belajaran keempat keterampilan berbahasa 
Inggris di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan alasan tersebut maka 
pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar lebih difokuskan pada pem-
belajaran untuk pengayaan dan penguasaan kosakata dasar bahasa Inggris. 

Pembelajaran kosakata bahasa Inggris di sekolah dasar diberikan secara 
kontekstual dan dimulai dengan kosakata yang berada dalam ruang lingkup 
kegiatan sehari-hari anak (bersifat “here and now”). Hal ini menjadi poin 
penting terutama seperti yang telah diuraikan pada pembelajaran terdahulu 
bahwasanya para siswa sekolah dasar adalah para pemula (beginners) dalam 
mempelajari bahasa Inggris. Sebagai pembelajar pemula, masalah limitasi 
dan pemahaman kosakata bahasa Inggris menjadi masalah yang signifi kan 
dalam mempelajari dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing.  

PEMBELAJARAN 4

PEMBELAJARAN 
KETERAMPILAN-KETERAMPILAN 
BAHASA INGGRIS DI SEKOLAH
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Dengan mempelajari kosakata bahasa Inggris yang mereka bisa praktikkan 
sejalan dengan aktivitas mereka sehari-hari, pembelajaran bahasa Inggris 
menjadi bermakna (meaningful) dan pemahaman akan kosakata tersebut akan 
mudah dicapai oleh para siswa sekolah dasar. 

Namun, tentu saja kita semua memahami untuk mencapai kebermaknaan, 
pembelajaran kosakata tidak bisa diberikan secara individu dan parsial saja, 
tetapi diintegrasikan dengan keempat keterampilan berbahasa lainnya. 
Dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa Inggris di sekolah 
dasar, guru perlu mencari metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter 
dan perkembangan siswa sekolah dasar. 

Seperti juga yang telah diuraikan pada pembelajaran lalu, karakter siswa 
sekolah dasar secara umum bisa digambarkan mem pu nyai rasa ingin tahu 
yang kuat serta senang bermain dan meniru. Untuk itu pembelajaran bahasa 
Inggris di sekolah dasar haruslah bersifat menggembirakan dan interaktif 
yang mengutamakan pembelajaran dua arah serta lebih mene kankan pada 
keterampilan siswa agar dapat meng gunakan kete rampilan-keterampilan 
berbahasa Inggris terlebih dahulu daripada menekankan pada keakurasian 
dari grammar saja. Pembelajaran tentang gramatika bahasa Inggris (English 
grammar) sebaiknya tidak diberikan dalam bentuk hafalan, tetapi diberikan 
secara terintegrasi dengan pembelajaran kosakata dan keterampilan bahasa 
Inggris. Misalnya, dalam bentuk tanya jawab sehari-hari dan dalam wacana 
yang langsung diberikan sebagai suatu bentuk bahasa yang utuh dan ber-
makna (Suyanto, 2008). Selanjutnya, jika siswa membuat kesalahan maka 
koreksi harus dilakukan secara tepat yang tidak akan menurunkan rasa 
percaya diri siswa. Poin ini penting untuk dipahami agar menghindari siswa 
takut atau menjadi tidak suka pelajaran bahasa Inggris. 

Selanjutnya, uraian di bawah ini akan membahas tentang pembelajaran 
keterampilan-keterampilan berbahasa Inggris di sekolah dasar, yaitu kosakata 
(vocabulary), berbicara (speaking), menyimak (listening), membaca (reading), 
dan menulis (writing) disertai dengan contoh bentuk-bentuk kegiatan pem-
belajaran yang cocok dan sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa 
Inggris di sekolah dasar sebagai inspirasi bagi mahasiswa Program Studi 
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Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang notabene adalah calon guru sekolah 
dasar dengan mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris yang tepat dan 
sesuai untuk sekolah dasar. 

B. PEMBELAJARAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS 
(ENGLISH VOCABULARIES) DI SEKOLAH DASAR                                                           

Pembelajaran kosakata (vocabulary learning) adalah langkah pertama dan dasar 
dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing (English as a foreign 
language). Sepanjang hidup, seorang pembelajar bahasa akan terus belajar 
untuk mengembangkan kosakata yang dipelajarinya dan menggunakannya 
dalam konteks yang tepat. Oleh sebab itu, para siswa sekolah dasar perlu 
dipajankan dengan kosakata bahasa Inggris yang beragam dan luas (wide 
range of English language exposure) untuk memperkaya kosakata bahasa Inggris 
dan menambah pemahaman akan kosakata yang dipajankan.  

Untuk pembelajaran kosakata di sekolah dasar bisa dimulai dengan 
kosakata yang ditemui oleh para siswa dalam penggunaan sehari-hari seperti 
“here” and “now”. Semakin berkembangnya keterampilan berbahasa Inggris 
dan kosakata para siswa akan memungkinkan bisa diberikannya kepada 
para siswa tersebut kosakata yang dikenal sebagai kosakata tingkat tiga (3rd 
tier words). Kosakata jenis ini mungkin jarang dijumpai oleh siswa dalam 
percakapan sehari-hari, tetapi penting bagi para siswa untuk mema hami 
beragam kosakata dan bagaimana menggunakannya secara tepat dalam 
konteks komunikasi yang sesuai. 

Dalam pembelajaran kosakata di sekolah dasar sangat penting untuk 
memperkenalkan para siswa bagaimana menggunakan strategi pembel-
ajaran kosakata yang tepat ketika mereka berhadapan dengan kata-kata yang 
baru dan menggunakannya dengan keempat keterampilan berbahasa Inggris 
dalam berbagai konteks. Semua itu harus dilakukan sejalan dengan prinsip 
pembelajaran di sekolah dasar yang sesuai dengan karakter dan sifat para 
siswa sekolah dasar. Untuk itu guru dapat memberikan pembelajaran melalui 
latihan yang diulang-ulang (repeated practice) dan melalui permainan yang 
menyenangkan (joyful games). Berikut beberapa bentuk kegiatan pembelajaran 
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keterampilan kosakata bahasa Inggris (English language vocabulary learning) 
yang sesuai untuk dapat dilakukan oleh siswa-siswa sekolah dasar sebagai 
berikut.

1. Membaca Nyaring untuk Menyimak Kosakata (Reading Aloud 
to Listen to The Vocabulary)

Dalam pembelajaran kosakata, kegiatan membaca nyaring (reading aloud) 
dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan menyimak kosakata dari 
bahan bacaan yang dibaca nyaring oleh guru. Penting bagi para siswa untuk 
menyimak bagaimana suatu kata diucapkan atau dieja dengan pengucapan 
dan ejaan bahasa Inggris yang benar dan sesuai dengan kon teksnya (the right 
pronounciation and spelling) untuk membuat mereka dapat mengerti sebuah 
jalinan cerita yang koheren. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru bisa mem-
perkenalkan beberapa kosakata baru kepada para siswa dan memberikan 
contoh bagaimana mempergunakan kosakata tersebut pada konteks yang 
tepat. Untuk mempertajam pajanan kosakata yang dipelajari maka guru bisa 
memilih cerita yang mempergunakan kosakata tersebut secara berulang-ulang 
dalam suatu jalinan cerita yang menarik dan berkesan sehingga diharapkan 
setelah selesai kegiatan membaca nyaring (reading aloud), kosakata tersebut 
“tertanam” (sticked) dalam benak setiap siswa. Dengan “tertanamnya” suatu 
kosakata dalam benak setiap siswa maka peluang kosakata itu dipergunakan 
dalam percakapan/komunikasi akan semakin besar dan dengan sendirinya 
akan menambah perbendaharaan kosakata baru para siswa tersebut.

Sebagai inspirasi bagi guru, selain dengan membacakan buku cerita, 
kegiatan membaca nyaring (reading aloud) untuk memperkenalkan kosakata 
baru ini juga bisa dilakukan dengan membacakan puisi (poem)/sajak karena 
puisi atau sajak memiliki kata-kata yang kuat, diulang-ulang dan berirama 
(rhyme). Dengan menyimak puisi/sajak, kosakata baru tersebut akan mudah 
diingat dan dengan sendirinya akan tertanam dalam benak siswa. Namun 
sebelum membacakan suatu puisi, guru perlu berhati-hati dalam memilih 
puisi yang mudah dimengerti dengan konteks yang jelas untuk dapat dime-
ngerti maknanya oleh siswa sekolah dasar. Panjangnya puisi/sajak juga perlu 
diperhatikan dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman bahasa inggris 
para siswa sekolah dasar. Untuk siswa di kelas rendah (lower class) dapat 
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dipilih sajak/puisi pendek dengan konteks yang sederhana, sedangkan untuk 
siswa di kelas tinggi maka puisi yang dipilih bisa lebih panjang dengan isi 
konteks yang lebih kompleks. Contoh sajak di bawah ini dapat dibacakan 
secara nyaring oleh guru untuk pembelajaran kosakata di kelas rendah 
sekolah dasar.

 Sumber: http://markblogsfromjapan.wordpress.com/category/uncategorized

2. Pemerolehan Kosakata Kontekstual (Contextual Vocabulary 
Acquisition)

Pemerolehan kosakata kontekstual (contextual vocabulary acquisition) adalah 
cara yang paling efektif untuk “menanamkan” suatu kosakata baru kepada 
para siswa, tetapi cara ini memakan waktu yang lama dan butuh kesabaran 
(Papplardo, htt p://www.edutopia.org/blog/teaching-vocabulary-elementary-
gaetan-pappalardo). 

Pemikiran ini dilandasi oleh cara anak-anak belajar kosakata untuk dapat 
berbicara. Mereka belajar dan meniru dari orang dewasa, kakak, orangtua, 
dan orang-orang di lingkungan mereka. Kenyataan ini menegaskan bukti 
bahwa anak-anak memperoleh kosakata baru tersebut tidak dari lembar kerja 
(worksheet) atau menghafal suatu kosakata, tetapi dari menyimak percakapan 
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dan kemudian menirunya. Dari awalnya menyimak percakapan, kemudian 
anak-anak akan belajar dari buku. Dari sinilah guru bisa belajar cara yang 
paling tepat untuk memperkenalkan dan “menanamkan” suatu kosakata baru 
kepada siswa sekolah dasar adalah penggunaannya secara langsung dalam 
percakapan. Percakapan yang sederhana dengan topik tentang situasi yang 
dihadapi oleh siswa sehari-hari akan mempertajam pajanan kosakata tersebut 
kepada siswa sehingga akan tertanam dalam benak mereka tanpa mereka 
sadari.  

Dari ilustrasi di atas, kita bisa memahami tentang pemerolehan kosakata 
kontekstual (contextual vocabulary acquisition) juga mensyaratkan pemberian 
kosakata dalam konteks yang utuh (vocabulary in context), bukan pemberian 
kosakata secara parsial (terpisah-pisah) sehingga seringkali kosakata ter-
sebut tidak bermakna (meaningless) karena terlepas dari konteksnya. 
Masalah ketidakpahaman siswa sekolah dasar akan suatu kosakata baru 
akan teratasi dengan menaruh kosakata tersebut dalam konteks yang tepat. 
Dalam hal ini guru bisa mengajarkan pembelajaran kosakata melalui teknik 
guessing meaning from context. Melalui konteks, siswa akan dapat mengerti 
makna suatu kata baru tanpa terjemahan langsung dari guru. Pembelajaran 
kosakata melalui teknik guessing meaning from context untuk sekolah dasar 
dapat dilakukan melalui permainan (games) agar pembelajaran lebih menye-
nangkan dan menarik bagi siswa sekolah dasar. Berikut beberapa contoh per-
mainan dengan mempergunakan teknik guessing meaning from context sebagai 
inspirasi untuk Anda.

Contoh Permainan Kosakata (Vocabulary Game)

Do You Know What Animal Is?

Kelas: Kelas Rendah Sekolah Dasar (Lower Grade) 

Tujuan Pembelajaran: 

Melatih kemampuan berbicara (speaking) dan membaca (reading) dengan meng-
gunakan kata bantu modal (modal auxiliaries). 

Bahan/Alat/Sumber Belajar:

 Animals Flashcards 
 Reward untuk siswa (bisa berupa skor atau bintang dan sebagainya)
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Prosedur:
a. Siswa diperkenalkan dengan aturan dan bagaimana menjalankan per-

mainan “do you know what animal is?”
b. Siswa diberikan fl ashcards yang berisi gambar-gambar binatang dan 

namanya.
c. Siswa diperdengarkan rekaman suara-suara binatang yang ada dalam 

gambar atau diminta untuk memperhatikan peragaan tentang tingkah 
laku hewan tertentu, kemudian diminta untuk mencari fl ashcard binatang 
yang dimaksud dan menyebutkan nama binatang tersebut dalam 
bahasa Inggris dengan suara keras. Dalam hal ini, guru memerhatikan 
bagaimana siswa mengucapkan nama binatang tersebut (pronounciation). 
Kalau siswa masih salah dalam pengucapannya, guru memodelkan 
pengucapan yang benar (the right pronounciation) dan siswa mengulang 
dan mengucapkan (listen and repeat). 

d. Siswa yang menebak dengan benar nama binatang yang dimaksud men-
dapatkan reward dari guru. 

Contoh Animals Flashcard 

Chicken

Pig

Rabbit

Tiger

Fish

Bird

Frog

Cat

Dog

Horse

Cow

Goat

Elephant

Lion

G
iraffe

Shark

Sumber: http://www.worksheetfactory.net/free-printable-flash-cards
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Sedangkan untuk siswa sekolah dasar di kelas-kelas tinggi (upper grades) 
bisa diperkenalkan kepada permainan guessing meaning from context yang 
meng gunakan kalimat-kalimat yang lebih kompleks seperti contoh permainan 
berikut. 

Contoh Permainan Kata Bantu Modal 
(Modal Auxiliaries Bingo Game)

(htt p://www.esl-kids.com)

Kelas: Kelas Tinggi Sekolah Dasar (Upper Grade) 

Tujuan Pembelajaran: 

Melatih kemampuan berbicara (speaking) dan membaca (reading) dengan meng-
gunakan kata bantu modal (modal auxiliaries). 

Bahan/Alat/Sumber Belajar:

 Flashcards
 Papan skor
 Bingo game board 

Prosedur:

a. Siswa diperkenalkan dengan aturan dan cara menjalankan per mainan 
bingo. 

b. Siswa diberikan kosakata (vocabulary) yang akan dipakai dalam per-
mainan seperti teacher, teaching, fi re, fi re fi ghter, life guard, swim, dan lain-lain

c. Siswa dibagi ke dalam dua kelompok. Kemudian setiap kelompok memi-
lih satu perwakilan kelompok yang akan tampil di depan kelas. Perwa-
kilan kelompok selanjutnya diberikan fl ash cards yang berisi penjelasan 
tentang keterangan dari masing-masing profesi/pekerjaan. 

d. Gambar permainan bingo dipasang di papan tulis. 
e. Perwakilan kelompok pertama akan membacakan satu fl ash cards yang 

berisi penjelasan tentang keterangan dari satu profesi/pekerjaan. 
f. Siswa-siswa di kelompok pertama akan menebak apa pekerjaan yang cocok 

dengan deskripsi dari keterangan yang dibacakan perwakilan mereka dari 
fl ash cards. 

g. Guru memberikan nilai jika jawaban benar dan melemparkan ke kelom-
pok lain jika jawaban salah. 
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h. Kelompok selanjutnya akan melakukan langkah serupa. Kegiatan ini 
dilakukan sampai semua profesi/pekerjaan yang ada di papan bingo dapat 
ditebak oleh 2 kelompok siswa.

i. Kelompok yang menang adalah kelompok yang dapat menebak profesi/
pekerjaan dari papan bingo yang terbanyak. 

Catatan: 

 Kegiatan ini dapat diintegrasikan dengan tema tentang pekerjaan 
(occupations) yang ada di sekolah dasar. Guru juga dapat mela-
kukan modifi kasi terhadap papan permainan dengan meng ganti 
gambar-gambar dengan tema-tema yang lain, misalnya sayur-

sayuran (vegetables), buah-buahan (fruits), benda-benda di sekolah (things at 
school), dan lain-lain. 

Contoh Modal Auxiliaries Bingo Flashcards

He/she can
deliver your 

mail

He/she must 
wear 

the antifire jacket 
when working in

the field

He/she must 
be

able to swim

He/she can 
take care the 
patient in the 

hospital

He/she must 
wear 

the antifire jacket 
when working in

the field

He/she may 
heal your 

illness
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Selain kedua bentuk kegiatan di atas, masih banyak bentuk kegiatan 
pembelajaran kosakata bahasa Inggris lain yang dapat dibuat. Untuk itu guru 
perlu mengembangkan kreativitas dalam membuat, mencari, dan mengem-
bangkan bentuk-bentuk kegiatan lain yang tepat dan sesuai untuk diapli-
kasikan pada pembelajaran kosakata bahasa Inggris untuk sekolah dasar.

C. PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENYIMAK 
BAHASA  INGGRIS (LISTENING SKILLS) DI 
SEKOLAH DASAR 

Keterampilan menyimak (listening skills) adalah kemampuan untuk men-
dengarkan lambang bahasa lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 
apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau 
pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh  
pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan (Tarigan, 2008). Keterampilan 
menyimak adalah bagian dari keterampilan berbahasa yang sangat esensial 
sebab keterampilan menyimak adalah dasar untuk menguasai suatu bahasa.

Terdapat beberapa bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan menyi-
mak bahasa Inggris yang sesuai untuk dapat dilakukan dengan siswa-siswa 
sekolah dasar sebagai berikut.

1. Menyimak dan Melakukan Instruksi (Listen and Do The 
Instructions)

Pembelajaran menyimak bahasa Inggris melalui bentuk kegiatan menyimak 
dan melakukan instruksi (listen and do the instructions) dilakukan melalui 
penggunaan kalimat-kalimat instruksi yang biasa dikenal sebagai kalimat-
kalimat imperatif (the imperative sentences). Kalimat-kalimat perintah/instruksi 
(the imperative sentences) adalah kalimat-kalimat yang paling sering kita jumpai 
penggunaannya dalam percakapan di sekolah dasar. Peng gunaan kalimat-
kalimat ini akan menjadi sebuah alat dari ilmu bahasa yang kuat sehingga 
dengan penggunaannya guru dapat mengarahkan perilaku siswa. Bentuk 
dari kalimat-kalimat imperatif ini pendek dan mudah untuk dimengerti oleh 
siswa-siswa sekolah dasar karena komprehensinya berujung pada penampilan 
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tindakan yang dimaksudkan (language accompaniying actions). Para siswa dapat 
belajar satu bagian dari bahasa secara cepat dengan menggerakkan tubuh 
mereka. Dengan kata lain, menyimak dan melakukan suatu tindakan (listen and 
do the instructions) siswa sekolah dasar dapat mengonstruksi makna bahasa 
Inggris yang dipergunakan sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Per-
hatikan contoh penggunaan kalimat imperatif (the imperative sentence) dalam 
ilustrasi kegiatan pembelajaran menyimak dan melakukan instruksi (listen 
and do the instructions) berikut.

1. Menyimak dan Mengulang (Listen and Repeat)

Seperti halnya cara kita belajar bahasa ibu, cara yang efektif untuk mening-
katkan keterampilan menyimak adalah menyimak dan meng ulang (listen and 
repeat). Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran ini sangat bagus untuk mening-
katkan keterampilan menyimak bahasa Inggris siswa sekolah dasar karena 
secara natural/alami mereka sudah menerapkan cara ini ketika mereka belajar 
bahasa ibu. 

Dengan menyimak pengucapan (pronounciation) suatu kata dalam bahasa 
Inggris dan kemudian mengulangnya, para siswa sekolah dasar akan men-
dapatkan beberapa keuntungan sekaligus. Pertama, para siswa akan tahu 
bagaimana suatu kata diucapkan (pronounce), setelah itu mereka juga akan 

Open the door, 
please
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tahu apakah pengucapan mereka akan kata tersebut sama dengan pengu-
capan kata yang mereka simak atau tidak ketika mereka mengucapkan kata 
terse but kembali (repeat). Jika pengucapan tersebut jauh dari kesamaan,  
para siswa sekolah dasar bisa belajar untuk mengucapkan kata terse but ber-
ulangkali sampai para siswa dapat memproduksi pengucapan dalam bahasa 
Inggris yang benar (the right pronounciation). Di sini guru bisa mengucapkan 
kata tersebut dengan benar berulangkali dan mengecek pengucapan siswa 
yang mengulang kata tersebut berulangkali sampai mereka bisa mengucapkan 
kata tersebut dengan benar. Untuk itu, sebagai calon guru sekolah dasar 
harus menguasai keterampilan pengucapan (pronounciation) bahasa Inggris 
yang benar karena pengucapan yang dimodelkan di hadapan siswa sekolah 
dasar tersebut salah maka mereka pun akan memproduksi ucapan yang 
salah. Sebagai tambahan, selain dimodelkan secara langsung, pengucapan 
kata bahasa Inggris (English pronunciation) juga bisa diperdengarkan melalui 
media audio ataupun video dengan penutur asli bahasa Inggris (English native 
speaker). 

Keuntungan lain yang bisa didapatkan oleh para siswa sekolah dasar 
melalui kegiatan pembelajaran ini adalah ketika mereka menyimak ucapan 
sebuah kata dalam bahasa Inggris, kemudian mengulang pengucapannya 
berkali-kali (listen and repeat again and again) maka otak mereka membentuk 
suatu pola penekanan, tanpa disadari otak akan memerintahkan untuk 
cenderung menggunakan kata tersebut dalam percakapan lebih sering 
pada masa mendatang. Hal ini menguntungkan dalam penambahan jumlah 
kosakata yang dikuasai para siswa. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran ini 
sangatlah disarankan dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar 
terutama karena kebanyakan siswa sekolah dasar adalah para pembelajar 
pemula bahasa Inggris (beginners). Seperti pembelajar pemula, masalah 
limitasi kosakata menjadi masalah yang signifi kan dalam mempelajari bahasa 
Inggris sebagai bahasa asing (English as a foreign language). Dengan seringnya 
menyimak dan mengulang kata-kata baru yang dipelajari (new learnt words) 
dalam bahasa Inggris akan semakin tinggi kemungkinan penggunaan kata-
kata tersebut dalam percakapan dan semakin meningkat jumlah kosakata 
yang dimiliki oleh para siswa. 
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Satu hal yang perlu dicatat dalam kegiatan pembelajaran ini adalah 
kegiatan pembelajaran menyimak dan mengulang (listen and repeat) harus 
dilakukan secara sadar dengan penekanan. Hal ini berarti pembelajaran  akan 
kurang efektif jika bahan yang disimak hanya dipaparkan secara sepintas, 
lalu seperti dalam percakapan (conversation) karena kecepatan pengucapan 
kata dalam percakapan akan membuat para siswa tidak dapat menyimak 
dan mengingat kata yang diucapkan dengan baik. Sebagai akibatnya, mereka 
tidak akan dapat mereproduksi/mengulang kata tersebut dengan pengucapan 
yang benar. Oleh sebab itu, akan lebih efektif jika dalam melakukan kegiatan 
pembelajaran ini, siswa diberikan kata-kata secara individual atau dalam 
bentuk kalimat pendek yang disertai dengan pengucapan yang benar dan 
jelas serta diucapkan berulang-ulang sehingga para siswa dapat menyimak 
dengan baik dan mereproduksi kata tersebut dengan benar.  

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes

and eyes and ears and mouth and nose,
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes!

(Place both hands on parts of body as they are mentioned. 
Speed up during the second time and get faster with each varse)

Sumber: Head, Shoulder, Knees and Toes Song Lyric, http://www.aussiechildcarenetwork.com/                  
rhymes_worksheets.php
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Hal lain yang tidak boleh dilupakan oleh para calon guru sekolah dasar 
dalam memberikan pembelajaran di sekolah dasar adalah sifat siswa di usia 
sekolah dasar yang senang bermain. Bermain adalah hal yang sangat menye-
nangkan bagi siswa-siswa sekolah dasar. Hal ini berarti suatu pembelajaran 
akan lebih mudah dimengerti oleh para siswa jika disampaikan dengan cara 
yang menyenangkan. 

Terdapat banyak kegiatan yang bisa dilakukan dengan menyimak dan 
mengulang (listen and repeat) dengan cara menyenangkan yang bisa dilakukan 
baik di dalam maupun di luar kelas. Salah satu cara yang menyenangkan 
untuk belajar menyimak melalui kegiatan menyimak dan mengulang (listen 
and repeat) adalah melalui kegiatan menyimak lagu dan bernyanyi bersama 
lagu (listen and sing along the song). 

Hal yang perlu mendapat catatan dalam hal ini adalah untuk pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, guru harus mampu 
memilih/menyeleksi lagu yang lirik (kata-katanya) diulang-ulang dan diucap-
kan dengan penekanan dan pengucapan yang jelas. Sebagai contoh, lagu 
berikut dapat dipergunakan untuk mengajarkan pada anak-anak tentang 
nama-nama anggota badan, sambil melakukan nyanyian dan pera gaan pada 
bagian-bagian tubuh (parts of body). 

Lirik (kata-kata) yang diulang-ulang dalam lagu akan memberikan 
pene    kanan kepada para siswa untuk menyimak dan mengingat kata-kata 
tersebut dan melalui kegiatan menyanyi bersama lagu (sing a long the song), 
para siswa sekolah dasar akan dapat mengulang/mereproduksi kata-kata 
dalam lagu. Selain itu, peragaan pada bagian-bagian tubuh yang dilakukan 
ketika menyanyi akan membuat mereka memahami makna kata-kata yang 
dipelajari tanpa terjemahan langsung dari guru dan menambah kegembiraan 
bagi para siswa karena kegiatan ini mengaktifk an psikomotorik mereka.

2. Menyimak Cerita (Listen to The Storytelling)

Salah satu kegiatan pembelajaran yang sangat disukai oleh siswa sekolah 
dasar dalam berbagai usia adalah menyimak cerita (listen to the storytelling). 
Mengapa para siswa sekolah dasar (bahkan orang dewasa juga) suka men-
dengarkan cerita? Alasannya adalah dengan menyimak cerita akan mengem-
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bangkan imajinasi mereka untuk masuk ke dunia dongeng. Setiap orang 
dalam suatu waktu butuh untuk “pergi” dari dunia yang mereka hadapi dan 
“masuk” dalam dunia imajinasi. Masuk ke dunia imajinasi akan membebaskan 
seseorang dari stres dan beban/tuntutan hidup. 

Cerita juga mengajarkan kita tentang hidup, diri kita sendiri, dan orang 
lain. Dengan menyimak cerita yang berasal dari budaya yang berbeda-beda, 
siswa-siswa sekolah dasar akan belajar untuk memahami, menghargai, dan 
menghormati budaya lain sehingga akan timbul sikap positif terhadap orang 
dan kebudayaan dari daerah, agama, dan ras lain. 

Menyimak cerita yang dibacakan dengan suara keras oleh guru atau 
juga bisa dilakukan dengan menyimak cerita dari rekaman akan membuat 
para siswa menyukai kegiatan membacakan cerita plus meningkatkan kete-
rampilan membaca dan menyimak mereka. Stoyle mengidentifi kasi beberapa 
keuntungan lain dari menyimak cerita antara lain meningkatkan partisipasi 
aktif para siswa untuk mau mengomunikasikan perasaan dan pikiran mereka, 
meningkatkan keterampilan bahasa lisan, meningkatkan penggunaan imaji-
nasi dan kreativitas serta hubungan kerjasama di antara para siswa itu sendiri 
(Stoyle, htt ps://www.teachingenglish.org.uk/article/story telling-benefi ts-tips). 

Ketika para siswa menyimak cerita yang dibacakan oleh guru atau me nyi-
mak cerita dari rekaman entah itu dalam wujud fi lm atau cd (kaset), penting 
untuk membuat mereka merasa relaks dan nyaman karena para siswa sekolah 
dasar akan memperoleh manfaat dari menyimak cerita secara maksimal jika 
mereka merasa nyaman. Misalnya, mereka nyaman untuk duduk lesehan di 
karpet atau di lantai ketika menyimak cerita maka guru bisa menciptakan 
kondisi pembelajaran seperti tersebut baik di dalam mau pun di luar ruang 
kelas. 

Ketika membacakan cerita untuk para siswa, guru dapat memodifi kasi 
bahasa yang digunakan sehingga sesuai dengan tingkat perkembangan 
bahasa dan pema haman para siswa sekolah dasar. Guru bisa mengulang 
kata-kata tertentu untuk memberikan penekanan pada kosakata bahasa 
Inggris bagi para siswa (vocabularies exposure). Sebagai tambahan agar 
cerita yang dibacakan lebih menarik, guru bisa menggunakan bahasa tubuh 
(gestures), memainkan mimik wajah, menggunakan intonasi, dan suara-suara 
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yang berbeda-beda untuk tokoh-tokoh yang berbeda-beda. Jangan lupa juga 
untuk selalu melakukan kontak mata (eyes contact) dengan para siswa untuk 
mengontrol konsistensi dan konsentrasi mereka ketika menyimak cerita. 

Dalam memilih bahan cerita yang akan disimak, guru bisa berdiskusi 
dan melakukan negosiasi dengan para siswa sekolah dasar. Hendaknya 
cerita tersebut adalah cerita-cerita yang disukai oleh para siswa, mengandung 
pelajaran-pelajaran hidup atau pesan-pesan moral, tetapi tidak terkesan 
meng gurui agar cerita menjadi menarik dan anak tidak mudah bosan ketika 
mendengarkan cerita tersebut dan sesuai dengan perkembangan kognitif 
anak usia sekolah dasar. Cerita yang dipilih idealnya adalah cerita anak 
dengan tokoh anak dan tentang dunia anak. Isi cerita hendaknya berkisah 
tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia anak seperti kehidupan 
sehari-hari, petualangan, olahraga, ataupun keluarga.  Untuk itu sastra anak 
bisa menjadi salah satu pilihan bahan cerita. Cerita bisa diambil dari berbagai 
sumber dengan berbagai macam bentuk apakah legenda, fabel, dan lain-lain. 

Sebelum melakukan kegiatan menyimak sebuah cerita, lakukan tanya 
jawab dengan para siswa tentang cerita yang akan disimak sebagai pengarah 
kepada penyimak untuk pemahaman (listening for comprehension). Ajukan 
beberapa pertanyaan dalam bentuk yes/no questions maupun pertanyaan-
pertanyaan informasi (WH Questions, yaitu What, Who, When, Where, Why) 
seputar pengetahuan sebelumnya (prior knowledge) yang dimiliki para 
siswa tentang cerita yang akan dibacakan ataupun pertanyaan-pertanyaan 
yang harus dijawab para siswa setelah menyimak cerita sebagai bentuk 
komprehensi (pemahaman) mereka akan isi cerita yang mereka simak dalam 
kegiatan post reading. Agar lebih menarik, guru dapat melakukan kegiatan 
post-reading ini dengan cara-cara yang menarik dan menyenangkan bagi 
siswa seperti dalam bentuk kuis (quiz) atau permainan tebak-tebakan tokoh 
cerita. Guru juga dapat membuat kegiatan membaca cerita ini menjadi lebih 
menarik dengan memakai beragam media visual seperti gambar-gambar 
ataupun boneka-boneka (puppets) sebagai karakter atau tokoh-tokoh cerita 
yang diperagakan dengan intonasi-intonasi yang berbeda-beda satu sama 
lain. Satu hal yang tidak boleh dilupakan sebagai calon guru sekolah dasar 
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adalah semakin banyak siswa sekolah dasar menyimak bahasa Inggris sehingga 
semakin baik pula keterampilan berbicara (speaking skills) dan menulis (writing 
skills) bahasa Inggris mereka kelak. 

Selain ketiga bentuk kegiatan di atas, masih banyak bentuk kegiatan 
pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Inggris lain yang dapat 
dibuat.  Untuk itu guru perlu mengembangkan kreativitas dalam mem buat, 
mencari, dan mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan lain yang tepat dan 
sesuai untuk diaplikasikan pada pembelajaran keterampilan menyimak bahasa 
Inggris untuk sekolah dasar.

D. PEMBELAJARAN KETERAMPILAN BERBICARA 
BAHASA INGGRIS (SPEAKING SKILLS) DI 
SEKOLAH DASAR 

Keterampilan berbicara (speaking skills) adalah keterampilan yang paling 
banyak digunakan dalam interaksi sehari-hari. Berbicara adalah sebuah proses 
interaktif membentuk makna yang melibatkan memproduksi, menerima, dan 
memproses informasi (Brown, 2007). Bentuk dan maknanya tergantung pada 
konteks saat digunakan. Oleh karenanya, berbicara (speaking) adalah kunci 
dari berkomunikasi. Berkomunikasi adalah cara seseorang menun jukkan 
perasaan, pikiran, menanyakan pertanyaan, berargumentasi, meminta bantuan, 
membujuk, menerangkan, dan memberikan perintah kepada orang lain. 

Dengan alasan di atas maka pembelajaran keterampilan berbicara men-
jadi pembelajaran yang sangat penting dalam mempelajari bahasa Inggris 
sebagai bahasa asing (learning English as a foreign language) di sekolah dasar. 
Pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan para siswa sekolah dasar 
dalam berbicara bahasa Inggris secara jelas dan efi sien akan menjadi landasan 
awal untuk meningkatkan keterampilan di kelas/tingkat yang lebih tinggi. 
Kemampuan berbicara bahasa Inggris ini akhirnya akan berkontribusi secara 
signifi kan dalam menentukan kesuksesan mereka di dunia internasional kelak.  

Para guru di sekolah dasar dapat membantu untuk meningkatkan kete-
rampilan berbicara dan kompetensi lisan para siswa sekolah dasar secara 
keseluruhan dengan memilih kegiatan-kegiatan pembelajaran keterampilan 
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berbicara (speaking skills activities) yang didasarkan pada kebutuhan dan 
tingkat perkembangan bahasa Inggris para siswa usia sekolah dasar yang 
disajikan secara utuh dan bermakna. Dalam sebuah pembelajaran bahasa 
Inggris daripada meminta para siswa sekolah dasar untuk menghafal kosakata 
baru yang dipelajari (new learnt vocabularies) secara terpisah akan lebih ber-
makna jika diciptakan sebuah situasi di mana siswa dapat mempraktikkan 
kosakata yang dipelajari dalam suatu percakapan yang bermakna dan utuh. 
Aktivitas seperti ini akan membuat para siswa sekolah dasar terlibat secara 
aktif dalam proses pembelajaran dan pada saat bersamaan akan mem buat 
pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. 

Contoh beberapa bentuk kegiatan pembelajaran kete rampilan berbicara  
yang sesuai untuk dilakukan dengan siswa-siswa sekolah dasar sebagai berikut. 

1. Melafalkan Huruf, Mengeja Kata, dan Mengucapkan dengan 
Intonasi yang Benar (Pronounce The Alphabets, Spell The 
Words, and Speak in The Correct Intonation) 

Terdapat persamaan antara pola pembelajaran bahasa ibu dan bahasa Inggris, 
tetapi banyak pula perbedaan terutama dalam hal ejaan (spelling), ucapan 
(pronounciation) termasuk tekanan dan intonasi. Dalam hal pengucapan/
pelafalan kosakata bahasa Inggris (pronunciation), contohnya banyak pembel-
ajar muda yang mengalami kesulitan dalam mengucapkan bunyi huruf hidup 
yang panjang seperti kata food, room, doom. Begitu juga banyak anak-anak usia 
sekolah dasar yang mengalami kesulitan dalam pengucapan diftong /ci/, /au/, 
/ou/seperti kata away /ewai/, now /nau/, dan road /roud/.   

 A B C D E F G H I
 /eI/ /bi:/ /si:/ /di:/ /i:/ /ef/ /d3i:/ /det∫/ /aI/

 J K L M N O P Q R
 /d3eeI/ |  /keI/ /el/ /em/ /en/ /ou/ /pi:/ /kju:/ /er/

 S T U V W X Y Z 
 /es/ /ti:/ /ju:/ /vi:/ /'d blju:/ /eks/ /wai/ /zi:/  

Sumber: http://firstsemesterprolinner.blogspot.com
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Oleh sebab itu, dalam pembelajaran berbicara bahasa Inggris (speaking 
skills learning) di sekolah dasar, guru dapat memulai dengan pengenalan 
alfabet dalam bahasa Inggris (the aplhabets) yang bisa dilakukan melalui 
nyanyian. Satu hal yang harus diperhatikan oleh guru adalah pengucapan/
pelafalan (pronounciation) alfabet ini akan menjadi model pengucapan bagi 
siswa maka guru harus mengucapkan/melafalkan bunyi alfabet dengan jelas 
dan diulang-ulang (speak and repeat) sehingga siswa mendapatkan model 
pengucapan kosakata bahasa Inggris yang benar (the right pronounciation) 
sesuai dengan konteks. Setelah para siswa menyimak dengan baik, kemudian 
mintalah satu per satu siswa untuk mengulangi pengucapan alfabet tersebut. 
Dalam tahap ini guru memantau apakah pengucapan para siswa telah benar/
tepat atau belum. Jika belum maka guru memodelkan sekali lagi dan siswa 
mengulanginya. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang sampai didapat 
pengucapan yang benar/tepat. 

Setelah para siswa dapat melafalkan alfabet dengan benar, guru beranjak 
pada pengenalan pelafalan kata-kata (words) dengan cara yang sama dalam 
pembelajaran alfabet di atas. Dalam hal ini, selain melafalkan kata tersebut 
guru juga memodelkan pengejaan (spelling) kata tersebut. Untuk menguatkan 
pemahaman siswa, selain mengucapkan dan mengeja, guru juga dapat 
menuliskan kata tersebut di papan tulis karena banyak kata bahasa Inggris 
yang antara tulisan dan pengucapannya/pelafalannya berbeda seperti kata 
“book”, tidak dibaca/bok/seperti tulisannya, tetapi dilafalkan/buk/. Dengan 
cara yang sama, jika para siswa sekolah dasar telah mahir mengucapkan kata-
kata secara individu maka guru dapat mengenalkan siswa kepada kata-kata 
yang pengucapannya (pronounciation) hampir sama/mirip, tetapi mempunyai 
ejaan (spelling) dan mempunyai arti (meaning) yang berbeda. Untuk mem-
bantu para siswa sekolah dasar memahami makna/arti dari kata-kata yang 
dipelajari, guru dapat mempergunakan fl ashcards yang berisi kata-kata 
(words) dan berisi gambar sesuai makna kata-kata yang dipelajari. Kegiatan 
pembelajaran seperti ini, selain menguatkan keterampilan pengucapan yang 
benar, para siswa (the right pronounciation) juga nantinya akan berkontribusi 
besar dalam keterampilan menulis bahasa Inggris agar tulisan mereka tidak 
salah ejaan (miss spelled).
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Sumber:  h  ps://www.pinterest.com/pin/333407178638361050/

Selain pengucapan/pelafalan, guru juga perlu memperkenalkan intonasi 
untuk pengucapan yang tepat. Dalam bahasa Inggris dikenal dua macam 
bentuk intonasi berbeda yang diucapkan dengan kalimat-kalimat pertanyaan 
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(questions), yaitu intonasi dengan ujung suara yang naik (rising intonation) dan 
intonasi dengan ujung suara yang turun (falling intonation). Rising intonation 
dipakai dengan bentuk kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya/
tidak (yes/no questions) seperti dalam ilustrasi berikut.

 

(rising intonation)

Are you Rizki

Yes, I am

Sedangkan falling intonation dipakai dengan bentuk kalimat pertanyaan 
yang membutuhkan jawaban informasi WH (WH Questions - What, Who, Where, 
When, Why, How) seperti dalam ilustrasi berikut. 

My name is 
Rizki

(falling intonation)

What’s your name?
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2. Membuat Percakapan Sederhana (Making a Simple Dialogue)

Guru bisa melatih keterampilan berbicara siswa (speaking skills) yang bertanya 
jawab kepada siswa, dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang hanya 
membutuhkan jawaban ya dan tidak (yes/no questions). Pertanyaan-pertanyaan 
yang dibuat haruslah hal-hal yang menyangkut aktivitas sehari-hari atau 
pengalaman para siswa seperti contoh berikut. 

 

 

“Is this your book?”
“Do you know your 

teacher’s name?”
“Do you like a cup of 

hot milk?”
“Do you have a pet at 

home?”

Seiring dengan bertambahnya perbendaharaan kosakata dan pemahaman 
siswa akan struktur dan penggunaan kalimat maka bentuk pertanyaan-
pertanyaan ini dapat ditingkatkan menjadi pertanyaan-pertanyaan informasi 
(WH Questions - Who, What, Where, Why, When, Where) yang membutuhkan 
jawaban lebih panjang berupa jawaban informasi. Dalam hal ini, guru bisa 
memulai dengan menanyakan tentang keluarga, hobi atau minat, apa yang 
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disukai siswa, cita-cita siswa, sampai nantinya pendapat para siswa tentang 
suatu hal jika keterampilan berbicara (speaking skills) para siswa telah mening-
kat seperti contoh berikut.

“What is your name?”
“What did you have for breakfast this 

morning?”
“Where is your house?”

“Where did you buy your bag?”
“What will you be?”

“What do you think of …….?”

Setelah itu, guru dapat meminta para siswa untuk membuat pertanyaan-
pertanyaan serupa dan mempraktikkannya dalam dialog sederhana dengan 
temannya. Dalam hal ini, guru dapat melakukan observasi terhadap per-
ca kapan yang dilakukan para siswa dan mengoreksi jika para siswa mela-
kukan kesalahan dengan memberikan model yang benar. Seiring dengan 
semakin seringnya para siswa mempraktikkan dialog maka akan semakin 
kaya kosakata bahasa Inggris yang digunakan dan semakin berkembang 
percakapan dengan beragam topik dan tema yang digunakan sehingga  kete-
rampilan berbicara (speaking skills) mereka semakin berkembang.

Agar pembelajaran menarik bagi para siswa, guru juga bisa mengemas 
pembelajaran keterampilan berbicara ini dalam permainan-permainan yang 
interaktif dan sangat efektif untuk melatih keterampilan berbicara para siswa 
seperti contoh permainan WH Board Questions Game berikut. 
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WH QUESTIONS BOARD GAME

START 
Roll the dice 

and move 
your piece

You must 
make at least 
2 sentences 

and

Ask one ques-
tion about the 

topic

Your house Spend your 
spare time

Makes you 
angry

Vacation

Your school How
When

School Subject Your Teacher

Favourite 
games

Favourite 
food

GO FORWARD 
2 SPACES

Your family

Favorite 
Place

GO BACK
2 SPACES

When, where
Why

Who, What
Where

GO FORWARD
3 SPACES

Your daily 
Activities

START AGAIN Your favourite 
music

HURRAY
FINISH

YOU WIN

Your
Hobbies

Your
Neighbours

Your pets

3. Sebuah Cerita dan Menceritakan Ulang dengan Kata-Kata 
Sendiri (Telling and Retelling The Story with Own Words)

Jika dalam kegiatan pembelajaran menyimak cerita (listen to the storytelling), 
gurulah yang membacakan cerita untuk disimak oleh para siswa. Dalam 
kegiatan menceritakan sebuah cerita (telling the story) ini sebaliknya para 
siswalah yang bertindak sebagai penutur, sedangkan guru dan teman-teman 
sekelas berganti peran menjadi penyimak cerita para siswa. Jenis kegiatan 
bercerita ini merupakan kegiatan keterampilan verbal yang dapat diterap-
kan pada pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar untuk mengasah 
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keterampilan berbicara (speaking skills) para siswa sekolah dasar. Ditinjau dari 
sisi pembelajaran Bahasa Inggris, tujuan dari kegiatan ini adalah men capai 
kelancaran bicara (fl uent speaking), memperkaya perbendaharaan kosakata 
(vocabularies enrichment), pengucapan (pronounciation), intonasi (intonation), 
pemahaman (comprehension) dan mengorganisasi ide (organizing ideas). 

Sementara ditinjau dari aspek afektif dan psikomotorik, kegiatan ini 
akan berkontribusi besar dalam mengembangkan rasa percaya diri siswa 
(self confi dence), menghargai diri sendiri (self esteem), saling menghormati 
(respect self and others), keterampilan menggunakan mimik, dan gerak tubuh 
yang sesuai konteks (mimic and body gestures). Kegiatan bercerita ini juga erat 
kaitannya dengan kegiatan pembelajaran menulis (writing skills learning) 
karena berhubungan dengan bagaimana mengorganisasikan suatu ide. Hal ini 
berarti, siswa yang dapat bercerita secara lisan dengan baik berkemungkinan 
akan mampu menulis dengan baik. 

Dalam melaksanakan kegiatan ini, guru dapat meminta siswa untuk 
melakukan brainstorming dalam memilih suatu topik untuk diceritakan kepada 
teman-temannya. Topik yang dipilih bisa berasal dari suatu peris tiwa yang 
mereka alami sehari hari tentang liburan, keluarga, kampung halaman, 
dan lain-lain. Kemudian siswa dengan dibimbing guru memilih satu topik 
untuk dijadikan tema kegiatan bercerita pada hari itu. Misalnya, tema yang 
disepakati  ten tang kegiatan pada saat liburan (holiday). Kemudian setiap siswa 
diminta untuk melakukan brainstorming tentang kegiatan liburan yang telah 
mereka lalui. Setelah itu guru memberikan contoh frasa-frasa atau kalimat-
kalimat yang dapat dipergunakan dan dikembangkan siswa dalam kegiatan 
ber   cerita tentang kegiatan liburan mereka. Frasa-frasa atau kalimat-kalimat 
dapat diberikan sebagai model bagi para siswa dalam menyusun kerangka 
berbicara (speaking framework). Dalam hal ini, guru dapat memperkaya media 
yang digunakan dengan gambar-gambar untuk memicu para siswa dalam 
menggunakan kosakata bahasa Inggris mereka. 

Keterampilan menceritakan ulang (retelling) adalah suatu keterampilan 
yang membutuhkan pemahaman (comprehension). Keterampilan menceritakan 
ulang (retelling) adalah suatu keterampilan yang diawali dengan membaca 
(reading) atau menyimak (listening), kemudian mengambil isi bahan yang 
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dibaca atau disimak dalam bentuk parafrase dan selanjutnya menceritakan 
ulang dengan kata-kata sendiri (retelling with own words). Keuntungan yang 
didapat para siswa dari kegiatan menceritakan ulang dengan kata-kata sendiri 
(retelling with own words) adalah meningkatkan keterampilan berbicara dan 
pengucapan (speaking and pronounciation skills), meningkatkan keterampilan 
menyimak atau membaca untuk pemahaman (listening/reading comprehension), 
meningkatkan keterampilan untuk menulis cerita, dan menambah jumlah 
kosakata para siswa sekolah dasar. 

One day I and  .............went 
to ............
We took the bus/ car/ train ... 
to get there/ to the .......
There were so many ..............
At the ........., we saw many 
.........
I was so happy because I ......
We got home at .............

Para siswa sekolah dasar bisa dilatih untuk menguasai keterampilan ini 
karena membutuhkan kemampuan untuk melakukan pengingatan kembali 
(recalling) detail-detail yang penting dari bahan yang disimak atau dibaca 
maka sebelum menyajikan bahan untuk disimak atau dibaca para siswa, 
guru bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab para siswa 
setelah mereka menyimak atau membaca bahan tersebut. Pertanyaan-perta-
nyaan tersebut harus dapat mengarahkan siswa untuk menyimpan informasi 
tentang mengenali detail-detail yang penting dari bahan bacaan atau bahan 
untuk disimak sehingga informasi yang didapat bisa dikembangkan untuk 
bahan menceritakan ulang dengan kata-kata sendiri (retelling with own words). 
Dengan teknik seperti ini, mau tidak mau para siswa sekolah dasar akan 
menyimak atau membaca dengan bersungguh-sungguh dan menaruh pene-
kanan per hatian pada detail-detail penting tertentu dari bahan yang disajikan. 
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Berikanlah waktu yang cukup kepada setiap siswa untuk menguasai 
bahan yang diberikan. Beberapa siswa mungkin membaca atau menyimak 
bahan berulang-ulang sampai mendapatkan komprehensi yang cukup akan 
isi bahan sehingga akan memicu rasa berani dan percaya ketika menceritakan 
ulang dengan kata-kata sendiri (retelling with own words). Ciptakan suasana 
yang nyaman dan berikan dukungan agar siswa berani menceritakan ulang dan 
jangan lupa berikan pujian ketika mereka sudah selesai melakukan kegiatan 
ini. Ketika para siswa melakukan kesalahan dalam pemakaian bahasa atau 
menyampaikan detil yang salah sebaiknya guru tidak langsung menyetop 
dan memberikan kritik karena hal ini akan mengganggu konsentrasi siswa. 
Tunggulah sampai siswa selesai melakukan kegiatan ini baru memberikan 
kritik/masukan dan berikan contoh/model yang benar kepada para siswa. 
Agar kegiatan pembelajaran ini lebih menarik dan menyenangkan, sediakan 
properti boneka, retelling fl ashcards, dan lain-lain yang dapat dipergunakan 
para siswa ketika melakukan kegiatan menceritakan ulang (retelling) (Hagg, 
htt p://www.liketoread.com/retell.htm).

Sebagai indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, guru dapat mela-
kukan asesmen dengan meminta siswa untuk menceritakan ulang isi bahan 
yang diberikan, dengan kata-kata mereka sendiri tanpa melakukan latihan 
terlebih dahulu. 

3. Melakukan Permainan Bahasa Lisan (Verbal Game Playing)

Bagi kebanyakan siswa sekolah dasar, melakukan permainan bahasa lisan 
(verbal game playing) merupakan cara yang efektif dan menyenangkan untuk 
mengasah keterampilan berbicara bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui 
dalam kondisi seperti itu, seseorang akan mudah untuk menyerap dan mema-
hami suatu pembelajaran. 

Ketika para siswa sekolah dasar memainkan permainan bahasa lisan 
(verbal game playing) untuk belajar bahasa Inggris, para siswa akan lebih 
banyak menyerap dan menguasai keterampilan atau bagian yang lebih luas 
dari pembelajaran secara bersamaan. Hal ini dikarenakan dalam permainan 
bahasa lisan (verbal game) terjadi interaksi berbicara yang intensif antara siswa 
dengan guru dan siswa dengan siswa sehingga didapat pemahaman akan kata-
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kata dan konteks yang jelas. Selain itu, melakukan permainan bahasa lisan  
akan menumbuhkan motivasi belajar bahasa Inggris, menambah kepercayaan 
diri, menantang dan melatih kecepatan, serta ketepatan siswa. Sementara bagi 
guru, permainan bahasa lisan (verbal game) dapat dipakai untuk mengontrol 
atmosfer kelas dan mengelola struktur pembelajaran keterampilan berbicara 
(speaking lesson). Permainan akan membantu guru untuk dapat lebih mudah 
menilai atau melakukan asesmen terhadap keterampilan berbicara satu 
per satu siswa dan membuat catatan tentang kemajuan mereka untuk data 
portofolio siswa sementara para siswa bersenang-senang. 

Terdapat banyak kegiatan pembelajaran dengan permainan bahasa lisan 
(verbal games/speaking games) yang dapat dipakai dalam pembelajaran berbi-
cara (speaking lesson) di kelas-kelas sekolah dasar seperti kegiatan bermain 
peran (role playing), berbisik berantai (whispering game), kuis tebak 
tokoh, tebak gambar, tebak lagu (quizez) dan lain-lain. Tingkat kesukaran 
per mainan-permainan tersebut bisa disesuaikan dengan kelas dan tingkat 
perkembangan bahasa Inggris siswa sekolah dasar. Sebagai inspirasi bagi 
calon guru sekolah dasar untuk melakukan pembelajaran melalui per-
mainan bahasa lisan, salah satu kegiatan pembelajaran melalui permainan 
bahasa lisan yang sering dipakai di kelas-kelas berbicara (speaking classes) di 
sekolah adalah bermain peran (role playing). 

Bermain Peran (Role Playing) adalah cara yang cerdas untuk menum-
buhkan kreativitas dan imajinasi para siswa sekolah dasar dalam melatih 
keterampilan berbicara (speaking skills). Dalam bermain peran, para siswa 
berpura-pura seakan mereka berada dalam satu konteks sosial yang bervariasi 
dan mempraktikkan peran sosial yang berbeda-beda. Sebelum melakukan 
kegiatan permainan, guru memberikan informasi kepada para siswa tentang 
konteks sosial,  peran apa yang akan mereka mainkan, dan apa yang akan 
mereka lakukan. Agar para siswa tidak merasa asing dan mengalami kesu litan 
dalam menjalankan kegiatan ini, guru dapat menciptakan suatu situasi sosial 
yang tidak jauh dari apa yang dialami atau berdasarkan pada pengalaman 
anak dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga memberikan kosakata dan 
model struktur kalimat-kalimat/penting tertentu untuk ekspresi percakapan/
dialog yang bisa dipakai siswa dalam melakukan kegiatan bermain peran 
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sesuai dengan tema. Di bawah ini diberikan ilustrasi model pembelajaran 
berbicara (speaking lesson) dalam bentuk bermain peran (role playing) dengan 
tema “Giving Directions” untuk kelas lima sekolah dasar.

Theme Giving Direction

Grade 5th 

Instruction In your group make a simple dialog about telling the directions. Use the 
map. Use the vocabularies and expressions below!

Situation Andi wants to go the bank. But he doesn’t know how to get to bank from 
the train station. Tell Andi the direction to the bank. 

Expressions

Excuse me, where is ............. house/............ building? /Tell me the way 
to ........... house/......... building, please/Tell me how to get to ..............
house/......... building, please.
Sure/of course
From here/From the ........
You go straight about ....... blocks/You turn right to  ........ street/You turn 
left to ....... street
Until you find intersection of ........ street and ........ street/T- Junction/..........
buliding/on the corner of the ........ street and ........ street.
Go straight ahead/go along passing .........building
The building/......house is on the corner of ........street/beside .......building/
in front of ....... building/behind ........ building/the opposite of ...........
building. 
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Sumber: http://sadainenglish.blogspot.com/2012/01/directions.html
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Selain keempat bentuk kegiatan di atas, masih banyak bentuk kegiatan 
pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Inggris lain yang dapat dibuat.  
Untuk itu guru perlu mengembangkan kreativitas dalam membuat, mencari, 
dan mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan lain yang tepat dan sesuai 
untuk diaplikasikan pada pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Inggris 
untuk sekolah dasar.

E. PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MEMBACA BAHASA 
INGGRIS (READING SKILLS) DI SEKOLAH DASAR  

Keterampilan membaca (reading skills) adalah suatu kemampuan khusus 
yang membuat seseorang dapat membaca secara mandiri dan berinteraksi 
dengan pesan tertulis. Keterampilan membaca adalah salah satu kete ram-
pilan berbahasa yang harus dipelajari dan dikuasai oleh para siswa. Kete ram-
pilan ini vital untuk dikuasai karena apapun mata pelajaran yang dipelajari 
melibatkan keterampilan membaca. Di sekolah dasar, keterampilan mem baca 
bahasa Inggris selain bertujuan melancarkan bacaan (fl uent reading), memper-
oleh pengucapan kosakata bahasa Inggris yang benar (right pronunciation), dan 
hal yang paling penting adalah memperoleh pemahaman dari bahan yang 
dibaca (reading comprehension). 

 Terdapat banyak bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan membaca 
yang sesuai untuk dapat dilakukan dengan siswa-siswa sekolah dasar.  
Masing-masing kegiatan keterampilan membaca mempunyai tujuan khusus 
yang berbeda-beda antara satu bentuk kegiatan membaca dengan bentuk 
kegiatan membaca lainnya. Hal ini disebabkan oleh satu bentuk kegiatan 
membaca akan memberikan penekanan pada penguasaan kete ram pilan-
keterampilan membaca tertentu seperti membaca lancar/fl uent reading, 
membaca pemahaman/reading comprehension, dan lain-lain. Beberapa contoh 
bentuk kegiatan pembelajaran membaca yang dapat dilak sanakan di sekolah 
dasar sebagai berikut. 

1. Membaca Nyaring (Reading Aloud)

Membaca nyaring dalam bahasa Inggris dari bahan bacaan yang ditulis dalam 
bahasa Inggris (reading aloud) adalah kegiatan membaca yang dilakukan 
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oleh guru kepada siswanya untuk meningkatkan keterampilan menyimak, 
memperkaya kosakata bahasa Inggris (English vocabuaries), meningkatkan 
pemahaman membaca (reading comprehension), dan menum buhkan minat 
baca pada siswa. Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya manusia 
mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengem bangkan diri. Pertim-
bangan secara aksiologis ditujukan kepada siswanya agar mereka dapat 
meningkatkan kemampuan didiknya seoptimal mungkin. Adapun teknologi 
pembelajaran yang dipergunakan guru dan proses reading aloud menggunakan 
media pengajaran visual diam seperti buku; majalah; artikel; media audio, 
yaitu tape recorder, dan media audiovisual, yaitu compact disc.

Sumber: http://www.pcj.com/dnn/KidsCorner/tabid/74/Default.aspx

Bagi para siswa sekolah dasar, kegiatan pembelajaran membaca nyaring 
(reading aloud) adalah kegiatan yang menyenangkan. Ada beberapa keun-
tungan yang didapat oleh para siswa sekolah dasar dari kegiatan ini antara 
lain (1) para siswa akan diperkenalkan terhadap berbagai bentuk dan variasi 
cerita, sastra anak, puisi, novel anak dari berbagai budaya dengan berbagai 
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tema yang menarik seperti pertemanan, petualangan, keluarga, keberanian, 
dll sehingga akan timbul minat membaca, (2) mendapatkan model membaca 
lancar (fl uent reading), (3) mendapatkan kosakata baru bahasa Inggris (New 
English vocabularies) disertai dengan model pengucapan yang tepat dan jelas, 
(4) terlatih dalam penggunaan strategi pertanyaan (questioning strategies) untuk 
mengeksplorasi konsep dalam cerita. 

Sebelum melakukan kegiatan membaca nyaring (reading aloud) ini guru 
harus menyeleksi bahan bacaan yang akan dipergunakan. Guru sebaiknya 
mela kukan tinjauan terlebih dahulu (preview) terhadap isi buku untuk me-
nyun ting bagian-bagian yang tidak sesuai dengan perkembangan siswa sekolah 
dasar. Pilih bahan bacaan dengan bahasa dan isi yang sesuai dengan tingkat 
perkembangan bahasa dan kognitif anak sekolah dasar. Ketika melakukan 
tinjauan (review) terhadap isi buku, rancanglah stra tegi pembelajaran yang akan 
anda terapkan. Misalnya, Anda mesti tahu kapan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan kepada para siswa atau kapan memberikan penekanan terhadap 
kata-kata tertentu sehingga menjadi pembelajaran untuk menambah kosakata 
bahasa Inggris (new vocabularies) bagi siswa sekaligus mempersiapkan media 
pendukung pembelajaran yang sesuai seperti fl ashcards, peta, dan lain-lain. 
Per kenal kan strategi guessing meaning from context (yang telah dipelajari 
dalam pembelajaran terdahulu) untuk membantu siswa memahami makna 
kata-kata yang tidak dikenal dari konteks cerita melalui petunjuk-petunjuk 
konteks (context clues). Perhatikan juga panjangnya bahan bacaan harus 
sesuai dengan waktu yang dialokasikan untuk kegiatan membaca nyaring 
(reading aloud) sehingga pembelajaran tidak terkesan diulur-ulur atau 
sebaliknya tergesa-gesa. Satu hal yang penting menjadi catatan guru adalah 
bagi kebanyakan siswa sekolah dasar kita, bahasa Inggris adalah bahasa 
asing pertama yang mereka pelajari secara formal maka kemungkinan para 
siswa tersebut akan menghadapi kesulitan dengan kosakata bahasa Inggris 
(vocabularies) baru yang terdapat dalam cerita. Oleh sebab itu, hendaknya guru 
memilih cerita yang pendek (short stories) dengan susunan gramatika kalimat 
yang sederhana (simple sentences). Jika kalimat-kalimat yang dipakai dalam 
cerita itu banyak mengandung konstruksi-konstruksi kalimat yang kompleks 
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(complex sentences), diduga dapat mendatangkan kesulitan bagi siswa sekolah 
dasar untuk memahami isi cerita. Guru dapat memodifi kasi kalimat-kalimat 
atau dialog-dialog yang terdapat dalam cerita tersebut menjadi kalimat-
kalimat sederhana tanpa mengubah plot, makna, dan kandungan cerita.  

Dalam memilih bahan bacaan, selain memerhatikan bahan bacaan yang 
cocok dan menjadi favorit para siswa, bahan bacaan tersebut juga harus men-
jadi bahan yang disenangi oleh guru, bukan hanya bahan bacaan yang harus 
dipakai karena direkomendasikan (Candler, dalam htt p://www.lauracandler.
com/strategies/readingaloud.php). Hal ini penting untuk menjadi bahan 
pertimbangan karena jika guru tidak menyukai bahan yang akan dibacakan, 
bagaimana Anda akan menyakinkan para siswa bahwa pembelajaran ini akan 
menyenangkan?. Sedangkan bentuk bahan bacaan yang bisa dipilih sangat 
bervariasi mulai dari sastra anak, fi ksi, nonfi ksi. Begitupun sumber bahan 
bacaan bisa diambil dari majalah anak, internet (web), artikel koran, dan lain-
lain. 

Terakhir, ketika kegiatan membaca nyaring (reading aloud) dilaksa-
nakan, pastikan guru menggunakan suara, mimik, ekspresi, bahasa tubuh 
(body gesture), nada, dan intonasi yang sesuai dengan bahan yang meng-
hidupkan bacaan tersebut. Siswa sekolah dasar sangat senang dan tertarik 
untuk mendengarkan bahan yang dibacakan dengan dramatis. Seperti yang 
kita pahami, siswa yang tertarik pada bahan yang dibacakan akan cende-
rung dapat mempertahankan konsen trasinya dengan baik sampai kegiatan 
selesai dan memperoleh pemahaman yang lebih baik akan isi bahan yang 
disimak daripada menyi mak bahan yang dibacakan dengan ekspresi dan 
suara yang datar dan cen derung membosankan. Berikut contoh cerita pendek 
(short stories) yang dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pembelajaran 
keterampilan bercerita di sekolah dasar sebagai salah satu inspirasi.
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THE HARE AND THE TORTOISE
Once upon a time, there was a hare that can run so fast. The hare was so arrogant. He 

said, 

“No one can beat me in running”.
A slow tortoise heared the challenge. The tortoise challenged the hare to race, 

“I will beat you hare”
All the animals in the forest watched the race. The hare ran down the road so fast for a 

while. Then he stopped and looked back. He could not see the tortoise. He said, 
“How can the tortoise beat me? “.

“He is so slow!”.
“I still have a lot of time to sleep”

The hare laid his body under the tree. He felt asleep. 

Meanwhile, the tortoise walked and walked. The tortoise never stopped walking until 
he came to the finish the line. All the animals who were watching cheered so loudly for 
tortoise. Then they woke up the hare. The hare woke up and began to run again. But it 

was too late. The tortoise was already won the race.

MORAL MESSAGE: SLOW AND STEADY WINS THE RACE
(Cerita dimodifikasi dari http://www.kidsworldfun.com/shortsto ries_ hareandtortoise.

php)



Pembelajaran 4 Pembelajaran Keterampilan-Keterampilan Bahasa Inggris... 103

2. Membaca Bersama (Shared Reading) 

Di kelas-kelas sekolah dasar jamak dilakukan kegiatan membaca bersama 
(shared reading), yaitu kegiatan membaca bersama antara guru dan siswa. 
Setiap orang mempunyai buku yang sedang dibacanya agar siswa terampil 
dalam membaca dengan guru sebagai contohnya dan tidak lupa guru 
meng gabungkan keterampilan membaca dan berbicara sebagai kegiatan 
berbahasa yang utuh dan nyata. Pertimbangan ontologis, pada dasarnya 
manusia mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengembangkan dirinya, 
manusia berkembang berdasarkan pengaruh hereditas dan lingkungannya 
serta manusia mempunyai keluwesan dan kemampuan untuk mengubah 
dan membentuk kepribadiannya. Menurut Morrow, kegiatan pembelajaran 
membaca bersama (shared reading) ini akan membuat para siswa memperoleh 
model membaca lancar dengan pengucapan dan intonasi yang tepat (Morrow, 
2009: htt p://en.wikipedia.org/wiki/Shared_reading). Pertimbangan teknologi 
yang dipergunakan media visual diam, yaitu buku dan media visual gerak 
adalah video.

Bahan bacaan yang digunakan dalam kegiatan membaca bersama (shared 
reading) ditulis dalam huruf yang cukup besar sehingga para siswa dapat 
melihat teks dan ilustrasi buku dengan jelas. Pilihlah bahan bacaan yang plot 
nya mudah untuk diprediksi oleh siswa. Dengan begitu siswa akan gampang 
berpartisipasi dalam kegiatan ini. 

Teknik pembelajaran membaca bersama (shared reading) ini dimulai per-
tama kali dengan guru membacakan bahan bacaan dan para siswa menyi-
mak. Kemudian guru membacakan kembali bahan bacaan dengan posisi 
bahan bacaan diberdirikan menghadap para siswa sehingga para siswa bisa 
melihat teks dan ilustrasi bahan bacaan dengan jelas. Dalam hal ini guru bisa 
menggunakan pointer yang menunjuk langsung pada kalimat-kalimat yang 
sedang dibacakan. Ketika bahan bacaan dibacakan untuk kedua kalinya, 
para siswa bisa mulai berpartisipasi dengan memberikan komentar, mem-
buat prediksi cerita, mengulang kosakata bahasa Inggris yang diucapkan 
ber ulang-ulang dengan pengucapan yang benar (correct pronunciation), dan 
memahami maknanya. Sebagai catatan bagi guru, berikan perhatian ekstra 
ketika para siswa membaca atau mengucapkan kata-kata tertentu yang sulit 
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bagi mereka yang terdapat dalam bahan bacaan seperti bunyi /oa/dalam kata 
“boat”. Jika siswa salah dalam mengucapkan kata tersebut, kemudian guru 
memodelkan dan siswa mengulangi, begitu berulang-ulang, sampai siswa 
mampu memproduksi kata-kata tersebut dengan pengucapan yang benar. 

3. Membaca Terbimbing (Guided Reading) 
Kegiatan membaca terbimbing (guided reading) bertujuan meningkatkan kete-
rampilan membaca siswa dan guru hanya sebagai pengamat dan fasilitator. 
Pertimbangan ontologisnya, pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan 
belajar, mengembangkan diri, keluwesan, dan kemampuan untuk mengubah 
serta membentuk kepribadiannya. Sedangkan teknologi pembelajaran yang 
bisa dipergunakan dalam pem belajaran ini adalah media visual diam seperti 
buku. Kegiatan membaca terbimbing ini adalah perpaduan antara kegiatan 
membaca dan berdiskusi untuk mencapai komprehensi/pemahaman mem-
baca dan memperkaya per bendaharaan kosakata Bahasa Inggris siswa. 
Membaca terbimbing (guided reading) membutuhkan keterlibatan kete ram-
pilan analisis (analytical skills) yang lebih dalam daripada kegiatan membaca 
bersama (shared reading). 

Di kelas-kelas sekolah dasar, kegiatan membaca terbimbing (guided 
reading) ini dimulai dengan diskusi antara guru dan siswa dalam memilih 
bahan bacaan. Untuk sekolah dasar, sediakanlah bahan-bahan bacaan yang 
menarik, tidak terlalu panjang dan kaya akan ilustrasi untuk menarik minat 
siswa sekolah dasar dalam membaca. Dalam kegiatan membaca terbimbing 
(guided reading) ini guru bisa mengenalkan siswa secara tidak langsung pada 
teknik membaca SQ4R untuk mencapai pemahaman membaca. Penjelasan 
mengenai teknik ini telah dipelajari dalam pembelajaran 3 dalam buku ini. 

Setelah bahan bacaan yang disepakati dipilih, kemudian guru bisa 
mengajukan beberapa pertanyaan untuk memancing pendapat siswa dimulai 
dari kegiatan sebelum membaca seperti cover buku seperti “What do you see on 
the cover?” Setelah itu para siswa diminta untuk membaca bahan bacaan pada 
halaman tertentu seperti “Open and read page 1”. Setelah para siswa membaca, 
guru bisa membantu siswa untuk mencapai pemahaman membaca melalui 
pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Berikut beberapa contoh pertanyaan-per-
tanyaan yang bisa diajukan.   
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What new words are in the page?”,
“What do you think the ………..means?”

“What is the story about?”
“What do you think will happen at the end of the story?”

Dengan menjawab pertanyaan yang diajukan secara sistematis, para 
siswa diajarkan bagaimana untuk mencapai pemahaman dalam membaca 
yang nantinya dapat mereka terapkan sendiri dalam kegiatan pembelajaran 
membaca mandiri (independent reading).

4. Membaca Mandiri (Independent Reading) 

Kegiatan pembelajaran membaca mandiri (independent reading) adalah kegiatan 
membaca bebas di mana siswa mempunyai kesempatan untuk menentukan 
sendiri bahan bacaannya agar siswa mampu meningkatkan pemahamannya 
terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsik dari buku yang dibacanya. Pertim-
bangan ontologis, pada dasarnya manusia mem punyai kemampuan untuk 
belajar dan mengembangkan dirinya, manusia juga mempunyai keluwesan 
dan kemampuan mengubah serta membentuk kepri badiannya. Pertimbangan 
teknologi yang dipergunakan adalah media visual diam, yaitu buku.
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Kegiatan pembelajaran membaca mandiri (independent reading) ditujukan 
untuk membaca pemahaman (reading comprehension). Salah satu kemam-
puan kritis yang harus dikuasai para siswa dalam bidang akademik adalah 
membaca pemahaman (reading comprehension). Disebut keterampilan yang 
kritis untuk dikuasai karena tanpa penguasaan akan keterampilan ini bisa 
dipastikan para siswa akan mengalami kesulitan besar dalam memahami dan 
menguasai berbagai mata pelajaran. Keterampilan membaca pemahaman 
(reading comprehension) adalah kemampuan untuk membaca suatu bahan 
bacaan, kemudian memproses dan memahami tujuan dan makna tulisan 
tersebut. Kemampuan para siswa untuk menguasai keterampilan ini sangat 
dipengaruhi oleh keterampilan untuk membuat inferensi. 

Dalam kegiatan pembelajaran ini, para siswa membaca bahan bacaan 
yang telah mereka pilih secara mandiri dalam hati. Sebelum membaca, guru 
dapat mengarahkan para siswa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan 
informasi (WH Questions-What, Who, When, Where, Why, dan How) yang 
akan memandu mereka dalam berkonsentrasi untuk mendapatkan informasi 
dari bahan bacaan. 

Ketika para siswa membaca, guru berkeliling untuk memantau jika 
para siswa mengalami kesulitan. Biasanya hambatan utama dari para 
siswa sekolah dasar dalam membaca adalah terbatasnya jumlah kosakata 
bahasa Inggris yang mereka ketahui sehingga menyulitkan mereka dalam 
memahami makna kata sesuai konteks dalam bacaan karena pemahaman 
dan kosakata itu saling terkait. Siswa yang memiliki jumlah kosakata yang 
lebih sedikit akan cenderung mengalami kesulitan yang lebih besar dalam 
mencapai pemahaman bacaan daripada siswa yang kaya akan kosakata. 
Untuk mengatasi masalah ini, siswa perlu diberikan pembelajaran yang akan 
meningkatkan perbendaharaan dan pemahaman kosakata mereka. Salah satu 
cara yang disarankan adalah memakai teknik guessing meaning from context 
(lihat pembelajaran 4). Setelah para siswa selesai dengan kegiatan membaca, 
guru dapat meminta siswa untuk menceritakan ulang (retelling) bahan yang 
dibacanya dengan kata-kata sendiri sebagai bentuk komprehensi mereka atas 
apa yang telah dibacanya. 



Pembelajaran 4 Pembelajaran Keterampilan-Keterampilan Bahasa Inggris... 107

Who, What, 
When, Why, 
Where, How

Selain keempat bentuk kegiatan di atas, masih banyak bentuk kegiatan 
pembelajaran keterampilan membaca bahasa Inggris lain yang dapat dibuat. 
Untuk itu guru perlu mengembangkan kreativitas dalam membuat, mencari, 
dan mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan lain yang tepat dan sesuai 
untuk diaplikasikan pada pembelajaran keterampilan membaca bahasa Inggris 
untuk sekolah dasar.

F. PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENULIS BAHASA 
INGGRIS (WRITING SKILLS) DI SEKOLAH DASAR 

Keterampilan menulis (writing skills) adalah suatu kemampuan menulis teks 
dengan menyambung kata-kata yang koheren di atas kertas. Keteram pilan 
menulis sangat dibutuhkan dalam berkomunikasi dan belajar akade mik.  
Keterampilan menulis yang baik akan membuat seseorang dapat berko-
munikasi dan menyampaikan pesan secara efi sien dan jelas kepada orang lain 
dibandingkan dengan menyampaikan pesan melalui perte muan tatap muka 
atau percakapan telepon. Namun harus diakui dari keempat keterampilan 
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berbahasa Inggris (listening, speaking, reading, and writing skills), keterampilan 
menulislah (writing skills) yang paling sulit untuk dipelajari dan dikuasai. Hal 
yang menjadi kendala para siswa untuk menguasai keterampilan menulis 
(writing skills) ini pada umumnya adalah pemilihan kosakata, kejelasan, 
koherensi, dan organisasi tulisan mereka. Kendala-kendala ini sering mem-
buat para siswa frustasi dan malas untuk menulis. Walaupun begitu, guru 
dapat membantu siswa untuk mulai mempelajari dan mengembangkan kete-
rampilan menulis bahasa Inggris mulai dari usia muda seperti siswa usia 
sekolah dasar.  Dengan begitu, siswa akan mempunyai landasan keterampilan 
menulis yang baik sehingga akan memberikan kontribusi besar dalam kesuk-
sesan mereka  pada masa depan  terutama dalam bidang pendidikan.  

Terdapat beberapa bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan menulis 
bahasa Inggris yang sesuai untuk dapat dilakukan dengan siswa-siswa sekolah 
dasar sebagai berikut.

1. Menulis Terbimbing (Guided Writing)
Penulis muda seperti para siswa sekolah dasar memiliki kontrol strategi yang 
terbatas untuk menulis. Keterampilan menulis (writing skills) seperti yang kita 
ketahui dipelajari dan dikuasai melalui latihan yang terus-menerus. Untuk 
itu, dalam melakukan pembelajaran menulis bahasa Inggris (writing skills 
learning) di sekolah dasar sebelum para siswa mampu menulis secara mandiri 
(independent writing) umumnya guru membimbing siswa dalam menulis 
(guided writing). 

Menulis terbimbing (guided writing) bertujuan membantu siswa untuk 
menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana menulisnya dengan 
jelas. Peran guru sebagai motivator bukan pengatur, artinya guru hanya mem-
berikan saran bukan mendikte. Pertim  bangan ontolo gisnya, pada dasarnya 
manusia mempunyai kemam puan untuk belajar, mengem bangkan dirinya, 
serta manusia mem punyai keluwesan dan kemam puan untuk meng ubah juga 
membentuk kepri badiannya. Sementara tekno logi pembel ajaran yang bisa 
dipergunakan adalah media pembelajaran berupa media visual diam seperti 
buku dan media media serba aneka, yaitu bahan dari internet dan media 
belajar pada masya rakat berupa pengalaman.
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Pembelajaran menulis terbimbing (guided writing) Bahasa Inggris di 
sekolah dasar pada kelas-kelas rendah (lower classes) bisa diberikan dalam 
bentuk menjiplak (copying), menebalkan (thickening), ataupun menuliskan 
kembali (rewriting) kosakata atau kalimat-kalimat yang ditulis dalam 
Bahasa Inggris. Kegiatan pembelajaran menulis sesuai dengan tingkat kete-
rampilan menulis siswa di kelas-kelas rendah sekolah dasar yang baru bisa 
menulis kalimat. Dengan melakukan kegiatan pembelajaran ini, para siswa 
sekolah dasar memperoleh latihan untuk menulis tangan (handwriting) dengan 
lancar, menambah jumlah kosakata, dan belajar memahami makna kosakata 
baru (new vocabularies) melalui konteks. Oleh sebab itu, sebaiknya materi 
menulis ini diberikan ilustrasi yang sesuai sehingga para siswa sekolah dasar 

Sumber: Vegetables Hand Writing Worksheet dalam http://www.allkidsnetwork.com/worksheets/food/
vegetables/vegetable-writing-worksheet.asp

Name

Vegetable Worksheet
Vegetable Handwriting Worksheet

Look at each of the vegetable pictures below and trace the 
name of each on the lines 

Thin  apt ad 
te r.

carrol

cellery

pepper

lettuce

anion
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di kelas-kelas rendah dapat mengetahui makna kalimat/kata-kata yang ditulis 
tanpa penerjemahan langsung dari guru. Kegiatan pembelajaran ini bisa 
dibuat lebih menarik lagi dengan menggabungkannya pada pembelajaran 
keterampilan, misalnya mewarnai gambar kosakata Bahasa Inggris atau 
mem buat gambar dari kosakata Bahasa Inggris. 

Contoh-contoh di bawah ini adalah lembar kegiatan siswa (worksheets) 
untuk pembelajaran menulis kosakata bahasa Inggris. Perhatikan saat 
pertama guru bisa memberikan kegiatan menulis kosakata bahasa Inggris 
dalam bentuk menebalkan (thickening) dan setelah para siswa lancar dalam 
menulis sehingga bisa diberikan latihan memilih kosakata sesuai gambar dan 
menuliskan kembali (rewriting). 

Sumber:  h  ps://www.pinterest.com/pin/145663369179548546/
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Sementara kegiatan pembelajaran menulis terbimbing (guided writing) 
di sekolah dasar pada kelas-kelas tinggi (upper classes) dimulai dengan 
mela kukan brainstorming apa yang akan ditulis. Misalnya, melalui suatu 
kegiatan percakapan/tanya jawab antara guru dan siswa untuk memancing 
anak menceritakan pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman-pengalaman 
mereka. Jika menginginkan para siswa untuk membuat sebuah tulisan dengan 
topik “my family”, Anda bisa menanyakan contoh pertanyaan-pertanyaan 
berikut kepada para siswa. 

“Where do you live?”,
“What does your father/ mother 

do”,
“How many brothers/ sisters do 

you have?”,
“Do you live with your grandma?”,

What does your brother do?”
“What do you do in your spare 

time with your family?”,
 “What does your sister like?”,  dll.

2. Menulis Mandiri (Independent Writing)

Kegiatan pembelajaran menulis bebas (independent writing) adalah salah satu 
bentuk kegiatan menulis yang bertujuan meningkatkan kemampuan menulis, 
berpikir kritis, dan kesempatan menulis bagi siswa tanpa adanya tekanan 
dari pihak lain. Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya manusia 
mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengem bangkan dirinya serta 
manusia mempunyai keluwesan dan kemam puan mengubah serta mem-
bentuk keperibadiannya. Sedangkan teknologi yang dipergunakan adalah 
media visual diam bisa berupa buku, media visual gerak berupa video, media 
belajar terprogram seperti komputer, dan media belajar pada masyarakat 
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berupa pengalaman. Kegiatan menulis mandiri (independent writing) dapat 
diberikan setelah para siswa dapat menguasai strategi-strategi menulis yang 
telah diajarkan dalam pembelajaran menulis terbimbing (guided writing) dan 
siap untuk mengaplikasikannya secara mandiri. 

Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru dapat membantu para siswa 
dengan memfasilitasi mereka untuk dapat menemukan ide apa yang ditulis 
dengan menyediakan suasana yang enak dan menimbulkan inspirasi bagi 
siswa untuk menulis dan peralatan penunjang yang sesuai seperti menye-
diakan buku-buku, gambar-gambar, video, kertas untuk brainstorming, 
drafting, kamus, dan lain-lain. Agar lebih menarik, para siswa sekolah dasar 
juga disedia kan krayon, pensil warna, cat air, pita, manik-manik, kertas 
warna, lem, gunting, dan lain-lain untuk dipakai membuat ilustrasi untuk 
melengkapi tulisan mereka nantinya. Ketika para siswa mulai menulis, 
guru berkeliling untuk menge cek jika ada siswa yang mengalami kesulitan 
dalam menulis dan mem berikan dukungan kepada siswa agar mereka lebih 
bersemangat dalam menulis. Jika siswa mengalami kesulitan dalam menulis, 
guru bisa mem berikan bantuan, tetapi tidak mendikte siswa. Ingatlah peran 
guru di sini adalah sebagai fasilitator. 

Setelah tulisan para siswa selesai, ingatkan mereka untuk membaca karya 
tulis mereka, lalu melakukan pengeditan. Setelah para siswa menyerahkan 
hasil tulisan mereka, segera lakukan koreksi dan berikan umpan balik (feedback) 
sebagai masukan dengan bahasa yang membangun dan mudah dimengerti 
anak, disertai dengan contoh-contoh sehingga para siswa akan mengerti 
bagaimana memperbaiki tulisan mereka. Jangan lupa berikan dukungan 
(encouragement), bahkan reward jika tulisan anak bagus sebagai salah satu 
cara untuk membangkitkan minat menulis dan pelecut semangat bagi para 
siswa dalam menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi pada masa mendatang 
seperti pajangan karya tulis siswa yang ditempelkan di dinding kelas. 

Selain kedua bentuk kegiatan di atas, masih ada bentuk-bentuk kegiatan 
pembelajaran keterampilan menulis bahasa Inggris lain yang dapat dibuat.  
Untuk itu, guru perlu mengembangkan kreativitas dalam membuat, mencari, 
dan mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan lain yang tepat dan sesuai untuk 
diaplikasikan pada pembelajaran keterampilan menulis bahasa Inggris untuk 
sekolah dasar. 
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G. RANGKUMAN 
Tujuan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar yang utama adalah   
penguasaan dan peningkatan jumlah kosa kata (vocabulary building) untuk 
menun jang penguasaan keempat keterampilan berbahasa Inggris, yaitu 
menyimak (listening), berbicara (speaking), membaca (reading), dan menulis 
(writing).  Dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, guru perlu 
men cari metode tepat yang sesuai dengan karakter dan perkembangan siswa 
sekolah dasar. Berikut rangkuman dari berbagai keterampilan bahasa Inggris 
dan contoh bentuk-bentuk kegiatan yang sesuai untuk pembelajaran bahasa 
Inggris di sekolah dasar. 

NO Keterampilan-Keterampilan 
Bahasa Inggris

Bentuk-Bentuk Kegiatan yang Sesuai 
untuk Pembelajaran Bahasa Inggris di 

Sekolah Dasar

1. Pembelajaran kosakata Bahasa Inggris 
(The Vocabulary Learning)

Membaca nyaring untuk menyimak ko-
sa kata (Reading aloud to listen to the 
vocabularies)
Pemer olehan Kosakata Kontekstual (Con-
textual Vocabulary Acquisition)

2. Keterampilan menyimak (liste ning 
skills) adalah kemampuan untuk 
mendengarkan lambang bahasa 
lisan dengan penuh perhatian, pe-
ma   haman, apresiasi, serta inter-
pretasi untuk memperoleh informasi, 
menangkap isi atau pesan serta 
mema hami makna komunikasi yang 
telah disampaikan oleh sang pem-
bicara melalui ujaran atau bahasa 
lisan.

Menyimak dan Melakukan Instruksi (Lis-
ten and Do The Instructions)
Menyimak dan Mengulang (Listen and 
Repeat), 
Menyimak Cerita (Listen to the Storytell-
ing)

3. Keterampilan berbicara (speaking 
skills) adalah keterampilan yang pa-
ling banyak digunakan dalam interak-
si sehari-hari. Berbicara adalah sebuah 
proses interaktif mem bentuk makna 
yang melibatkan memproduksi, me-
nerima, dan memproses informasi.

Melafalkan huruf, mengeja kata, dan 
mengucapkan dengan intonasi yang 
benar (Pronounce the alphabets, spell the 
words, and speak with the correct intona-
tion)
Membuat percakapan sederhana (ma-
king a simple dialogue)
Menceritakan sebuah cerita dan menceri-
takan ulang dengan kata-kata sendiri 
(Telling and retelling the story with own 
words)
Melakukan permainan bahasa lisan (Ver-
bal game playing)
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NO Keterampilan-Keterampilan 
Bahasa Inggris

Bentuk-Bentuk Kegiatan yang Sesuai 
untuk Pembelajaran Bahasa Inggris di 

Sekolah Dasar

4. Keterampilan membaca (reading 
skills) adalah suatu kemampuan 
khusus yang membuat seseorang 
dapat mem baca secara mandiri dan 
berinteraksi dengan pesan tertulis.

Membaca Nyaring (Reading Aloud)
Membaca Bersama (Shared Reading)
Membaca Terbimbing (Guided Reading) 
Membaca Mandiri (Independent Reading)

5. Keterampilan menulis (writing skills) 
adalah suatu kemampuan menulis 
teks dengan menyambung kata-kata 
yang koheren di atas kertas.

Menulis Terbimbing (Guided Writing) 
Menulis Mandiri (Independent Writing)

H. LATIHAN-LATIHAN 
Setelah mempelajari teori tentang pembelajaran bahasa Inggris di sekolah 
dasar, sekarang saatnya mempraktikkan keterampilan membuat rancangan 
kegiatan pembelajaran keterampilan-keterampilan bahasa Inggris untuk 
sekolah dasar dengan mengerjakan latihan-latihan di bawah ini.

Latihan Membuat Rancangan 
Pembelajaran (Lesson Plan) 

Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris 
untuk Sekolah Dasar

Lesson PlanLesson Plan

Petunjuk:

Pilihlah satu bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa 
Inggris untuk sekolah dasar dari berbagai bentuk yang telah Anda pelajari 
di atas. Kemudian buatlah satu rancangan pembelajaran (lesson plan) yang 
berbasis pada bentuk keterampilan yang dipilih untuk kelas SD tertentu. 
Rancangan pembelajaran harus secara jelas dan lengkap meng elaborasi tujuan 
pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Lengkapi rancangan pem-
belajaran membaca bahasa Inggris SD dengan bahan, sumber belajar, dan 
media yang sesuai. Setelah itu, diskusikan rancangan pembelajaran yang telah 
dibuat dengan teman/kelompok Anda dan dosen. Mintalah saran, masukan, 
dan kritik mereka atas rancangan pembelajaran dan perbaiki rancangan ter-
sebut berdasarkan pada masukan yang didapat.
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Latihan Membuat Rancangan 
Pembelajaran (Lesson Plan) 

Keterampilan Menyimak Bahasa Inggris 
untuk Sekolah Dasar

Lesson PlanLesson Plan

Petunjuk:

Pilihlah satu bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan menyimak bahasa 
Inggris untuk sekolah dasar dari berbagai bentuk yang telah dipelajari di 
atas. Kemudian buatlah satu rancangan pembelajaran (lesson plan) yang 
berbasis pada bentuk keterampilan yang dipilih untuk kelas SD tertentu. 
Rancangan pembelajaran harus secara jelas dan lengkap mengelaborasi tujuan 
pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Lengkapi rancangan pem-
belajaran membaca bahasa Inggris SD dengan bahan, sumber belajar, dan 
media yang sesuai. Setelah itu, diskusikan rancangan pembelajaran yang telah 
dibuat dengan teman/kelompok Anda dan dosen. Mintalah saran, masukan 
dan kritik mereka atas rancangan pembelajaran dan perbaiki rancangan ter-
sebut berdasarkan masukan yang didapat.

Latihan Membuat Rancangan 
Pembelajaran (Lesson Plan) 

Keterampilan Membaca Bahasa Inggris 
untuk Sekolah Dasar

Lesson PlanLesson Plan

Petunjuk:

Pilihlah satu bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan membaca bahasa 
Inggris untuk sekolah dasar dari berbagai bentuk yang telah dipelajari di atas. 
Kemudian buatlah satu rancangan pembelajaran (lesson plan) yang berbasis 
pada bentuk keterampilan yang dipilih untuk kelas SD tertentu. Rancangan 
pembelajaran harus jelas dan lengkap mengelaborasi tujuan pembelajaran 
dan langkah-langkah pembelajaran. Lengkapi rancangan pembelajaran 
membaca bahasa Inggris SD dengan bahan, sumber belajar dan media yang 
sesuai. Setelah itu diskusikan rancangan pembelajaran yang telah dibuat 
dengan teman/kelompok Anda dan dosen. Mintalah saran, masukan, dan 
kritik mereka atas rancangan pembelajaran dan perbaiki rancangan tersebut 
berdasarkan pada masukan yang didapat. 
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Latihan Membuat Rancangan 
Pembelajaran (Lesson Plan) 

Keterampilan Menulis Bahasa Inggris 
untuk Sekolah Dasar

Lesson PlanLesson Plan

Petunjuk:

Pilihlah satu bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan menulis bahasa 
Inggris untuk sekolah dasar dari berbagai bentuk yang telah dipelajari di 
atas. Kemudian buatlah satu rancangan pembelajaran (lesson plan) yang 
berbasis pada bentuk keterampilan yang dipilih untuk kelas SD tertentu. 
Rancangan pembelajaran harus secara jelas dan lengkap mengelaborasi tujuan 
pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Lengkapi rancangan pem-
belajaran membaca bahasa Inggris SD dengan bahan, sumber belajar, dan 
media yang sesuai. Setelah itu diskusikan rancangan pembelajaran yang telah 
dibuat dengan teman/kelompok Anda dan dosen. Mintalah saran, masukan, 
dan kritik mereka atas rancangan pembelajaran dan perbaiki rancangan 
tersebut berdasarkan pada masukan yang didapat.

I. TES FORMATIF
 Sekarang kerjakan tes formatif di bawah ini secara 

individu. Ingat! Do not cheat! Jujurlah kepada diri 
sendiri dengan tidak melihat kunci jawaban ketika 
mengerjakan tes ini. 

Petunjuk: 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tepat!

1. Apa tujuan utama pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar? 
a. menguasai keterampilan berbicara dan menyimak 
b. menguasai dan meningkatkan jumlah kosakata untuk menunjang 

penguasaan keempat keterampilan berbahasa Inggris 
c. menguasai keterampilan membaca
d. menguasai keterampilan menulis
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2.  Mengapa pembelajaran kosakata idealnya diberikan dalam suatu konteks 
(vocabularies in context)?  
a. karena tidak ada strategi pembelajaran kosakata buat siswa sekolah 

dasar
b. karena kosakata yang dipelajari siswa adalah kosakata yang sulit
c. karena suatu kosakata akan menjadi bermakna (meaningful) jika 

diletakkan dalam konteksnya
d. karena siswa sekolah dasar tidak mengerti konteks

3. Hal-hal apa yang harus menjadi perhatian guru dalam memberikan pem-
bel ajaran keterampilan berbicara (English speaking skills learning) di SD?
a. pengucapan (pronounciation) 
b. tekanan dan intonasi 
c. ejaan (spelling)
d. semua benar 

4.  Urutan kegiatan untuk pembelajaran keterampilan menceritakan ulang 
(retelling) yang benar adalah …. 
a. menceritakan ulang (retelling) dulu, kemudian menyimak (listening)
b. berbicara (speaking) dulu, kemudian menceritakan ulang (retelling)
c. menceritakan ulang (retelling) dulu, kemudian berbicara (speaking) 
d. membaca dulu (reading), kemudian menceritakan ulang (retelling) 

5. Tujuan pembelajaran keterampilan membaca bahasa Inggris (reading skills 
learning) di sekolah dasar sebagai berikut, kecuali ….
a. melancarkan bacaan (fl uent reading)
b. memperoleh keterampilan mengedit (editing skills) 
c. memperoleh pemahaman dari bahan yang dibaca (reading compre-

hension)
d. memperoleh pengucapan kosakata bahasa Inggris yang benar (right 

pronounciation)
6. Apa tujuan kegiatan penyeleksian buku yang akan dipakai dalam kegiatan 

membaca nyaring (reading aloud)?
a. untuk mencari buku yang bahasa dan isinya sesuai dengan tingkat 

perkembangan bahasa dan kognitif siswa sekolah dasar 
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b. untuk mencari buku yang murah dan terjangkau
c. untuk mencari buku yang mahal dan berkelas
d. untuk mencari buku yang populer

7. Apa hambatan utama yang sering dialami siswa sekolah dasar dalam 
membaca untuk pemahaman (reading comprehension)? 
a. tidak mampu memilih bahan bacaan dalam bahasa Inggris yang 

sesuai dengan minat mereka
b. tidak tersedianya bahan bacaan dalam bahasa Inggris yang beragam
c. terbatasnya jumlah kosakata bahasa Inggris yang mereka ketahui 

sehingga menyulitkan mereka dalam memahami makna kata sesuai 
konteks dalam bacaan 

d. terbatasnya waktu yang diberikan dalam membaca bahan bacaan 
berbahasa Inggris

8. Hal-hal berikut umumnya menjadi kendala bagi para siswa untuk me-
ngua sai keterampilan menulis (writing skills), kecuali ….  
a. pengucapan kosakata 
b. pemilihan kosakata
c. koherensi
d. organisasi tulisan

9. Di bawah ini adalah salah satu bentuk kegiatan menulis terbimbing 
(guided writing) bahasa Inggris yang sesuai untuk kelas rendah di sekolah 
dasar (lower class) adalah ….
a. menulis indah 
b. menuliskan kembali (rewriting) kosakata bahasa Inggris   
c. menulis mandiri (independent writing)
d. menulis bebas (free writing)

10. Hal-hal apa yang bisa dilakukan guru untuk dapat membantu siswa dalam 
kegiatan menulis mandiri (independent writing)? 
a. memfasilitasi para siswa untuk dapat menemukan ide dengan me-

nyediakan suasana yang enak



Pembelajaran 4 Pembelajaran Keterampilan-Keterampilan Bahasa Inggris... 119

b. menyediakan buku-buku, gambar-gambar, video, kertas untuk 
brainsto rming, drafting, dan lain-lain

c. memberikan bantuan dan dukungan kepada siswa agar mereka 
lebih bersemangat dalam menulis

d. semua benar

J. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT 
Untuk mengukur penguasaan materi, setelah mengerjakan evaluasi, cocok-
kanlah jawaban dengan kunci jawaban yang tersedia di halaman akhir 
pembelajaran ini. Gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat 
penguasaan Anda terhadap materi dalam kegiatan pembelajaran di atas. 

Tingkat Penguasaan = 
Jumlah Jawaban Anda yang Benar

10
 × 100%

Kriteria Tingkat Penguasaan Belajar
Baik Sekali = 90% -100%
Baik   = 80 – 89%
Sedang  = 70 – 70%
Kurang  = ≤ 60 %

Anda dianggap telah memahami kegiatan pembelajaran di atas, jika 
tingkat penguasaan mencapai 80 % ke atas sehingga dapat mempelajari 
kegiatan pembelajaran selanjutnya. Namun, jika tingkat penguasaan yang di-
capai di bawah 80 % maka Anda harus mengulang kembali kegiatan belajar 
ini khususnya pada bagian-bagian yang belum dikuasai. 
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K. KUNCI JAWABAN 
1. B
2. C
3. D
4. D
5. B
6. A
7. C
8. A
9. B
10. D
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A. PENDAHULUAN 
Keberhasilan pembelajaran bahasa sangat dipengaruhi oleh pendekatan 
dan metode pembelajaran yang digunakan. Penggunaan pendekatan untuk 
pembelajaran yang tepat dapat memengaruhi hasil pembelajaran bahasa di 
sekolah dasar. Banyak pendekatan dan metode pembelajaran yang dapat 
digunakan. Dalam kaitan ini, guru harus cermat dalam memilih pendekatan 
dan metode mana yang cocok digunakan untuk pembelajaran yang direnca-
nakannya.

B. HAKIKAT PENDEKATAN, METODE, DAN TEKNIK 
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA 

Approaches

Methods

Techniques

Sumber: http://postcardfrommethodology.blogspot.com/2012/03/nature-of-approaches-and-methods-
in.html

PEMBELAJARAN 5
PEMBELAJARAN METODE 
DAN TEKNIK PEMBELAJARAN 
BAHASA INGGRIS UNTUK 
SEKOLAH DASAR 
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Menurut Santosa (2004), ada beberapa ciri metode pembelajaran yang 
baik untuk dipilih, yaitu (1) mengundang rasa ingin tahu murid, (2) me-
nan tang murid untuk belajar, (3) mengaktifk an mental, fi sik, dan psikis 
murid, (4) memudahkan guru, (5) mengembangkan kreativitas murid, (6) 
mengembangkan pemahaman murid terhadap materi yang dipelajari. Dari 
pen dapat ini dapat dipahami bahwa metode yang baik digunakan oleh guru 
adalah metode yang dapat mengaktifk an murid dan bermakna. 

Dalam pembelajaran bahasa, ada beberapa pendekatan dan metode yang 
dapat digunakan oleh guru. Berikut dijelaskan pendekatan-pendekatan dan 
metode-metode tersebut. Istilah pendekatan, metode, dan teknik adalah tiga 
istilah yang memiliki pengertian yang mirip. Akan tetapi, tiga istilah tersebut 
sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Anthony (htt p://
eltj.oxfordjournals.org/content/XVII/2/63), dalam pendekatan, metode, dan 
teknik susunannya bersifat hirarkis. Kunci organisasionalnya adalah teknik 
melaksanakan metode yang konsisten dengan pendekatan. Pendekatan 
adalah seperangkat asumsi korelatif yang menangani hakikat pengajaran 
dan pembelajaran bahasa dan bersifat aksiomatik. Adapun metode adalah 
rencana keseluruhan bagi penyajian bahan bahasa secara rapi dan tertib, tidak 
ada bagian yang berkontradiksi, dan semua itu didasarkan pada pendekatan 
yang dipilih. Teknik bersifat implementasional yang secara aktual berperan di 
dalam kelas. Teknik harus konsisten dengan metode sehingga harus selaras 
dan serasi dengan pendekatan (Anthony, htt p://eltj.oxfordjournals.org/content/
XVII/2/63).

Pada umumnya, kata approach diartikan pendekatan. Dalam pengajaran, 
kata ini lebih tepat diartikan sebagai a way of beginning something. Jadi 
kalau diterjemahkan, approach adalah cara memulai sesuatu. Dalam hal ini 
berhubungan dengan memulai pengajaran bahasa. Lebih luas lagi, approach 
adalah seperangkat asumsi tentang hakikat bahasa, pengajaran bahasa, dan 
proses belajar bahasa. Pendekatan memiliki peran penting dalam penentuan 
tujuan pengajaran yang akan dicapai. Selain itu, pendekatan juga berperan 
mengembangkan bahan ajar, penentuan bentuk kegiatan belajar, dan pemi-
lihan strategi serta teknik yang akan digunakan dalam proses kegiatan. Brown 
(2000) mengatakan, “approach is theoretical positions and beliefs about the nature 
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of language, the nature of language learning and the applicability of both pedagogical 
sett ings”. Dari pendapat di atas dapat dipahami, pendekatan itu berkaitan 
dengan aspek teoritis dan fi losofi s tentang bahasa dan pembelajaran bahasa 
yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengajaran baik di 
dalam maupun di luar kelas. 

Sementara itu, Richards dan Rodgers (1992) lebih menekankan pada pen-
tingnya fungsi pendekatan dalam pembelajaran bahasa dengan menyatakan, 
“approach refers to theories about the nature of language and language learning that 
serve as the source of practices and principles in language teaching”. Berdasarkan 
pengertian tersebut, pendekatan adalah seperangkat teori dan belajar bahasa 
yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. 

Di sisi lain Hammer (2007) menegaskan, pendekatan mengacu kepada 
teori tentang hakikat pembelajaran bahasa yang dilakukan sebagai sumber 
praktik dan prinsip dalam pengajaran bahasa dengan menyatakan, “refer to 
theories about the nature of language learning that serve as the source of practice and 
principle in language teaching”. 

Dalam pembelajaran bahasa, istilah yang berdekatan dengan konsep 
metode adalah pendekatan, bahkan sering dipertukarkan kedua istilah ter-
se but. Ada dua pendapat yang menyoroti hubungan antara keduanya. Di 
satu sisi, metode dianggap sebagai subordinasi dari pendekatan. Di sisi 
lain, pendekatan dianggap sebagai subordinasi dari metode. Pendapat per-
tama dikemukakan oleh Edward M. Anthony, sedangkan pendapat kedua 
dikemukakan oleh Jack C. Richard. 

Anthony (htt p://eltj.oxfordjournals.org/content/XVII/2/63) menganggap 
pendekatan (approach), metode (method), dan teknik (technique) sebagai suatu 
sistem dalam kegiatan belajar-mengajar bahasa dan meletakkan ketiganya 
pada susunan yang hirarkis. Pendekatan berada pada tingkat paling atas, 
kemudian disusul oleh metode dan teknik. Teknik merupakan manifestasi 
dari metode dan metode dikembangkan dari pendekatan. Dengan demikian 
terdapat kesalingterkaitan yang konsisten antara ketiganya.

Lebih lanjut Anthony (htt p://eltj.oxfordjournals.org/content/XVII/2/63) 
mendefi nisikan pendekatan sebagai seperangkat asumsi yang saling berhu-
bungan tentang hakikat bahasa dan belajar mengajar bahasa yang bersifat 
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aksiomatik. Metode adalah rencana menyeluruh tentang pe nya jian materi 
bahasa yang dikembangkan dari pendekatan yang telah ditetapkan. Apabila 
pendekatan bersifat aksiomatik maka metode bersifat prosedural. Teknik 
yang berada pada tingkat implementasi merupakan cara khusus atau kiat 
yang digunakan guru di dalam kelas untuk mencapai tujuan-tujuan khusus 
jangka pendek. 

Sementara itu, Richards (1985) lebih suka menggunakan metode sebagai 
istilah payung (umbrella term) yang membawahi tiga elemen yang saling 
berkaitan dan menjadi landasan bagi kegiatan belajar mengajar. Ketiga 
elemen itu adalah pendekatan (approach), rancangan (design), dan prosedur 
(procedure). Pendekatan yang berada pada tingkat pertama menjelaskan 
asumsi, keyakinan, dan teori tentang hakikat bahasa dan belajar bahasa yang 
bersifat aksiomatik dan memberikan landasan teoretis bagi kegiatan belajar 
mengajar bahasa. Tingkat kedua, rancangan, menetapkan hubungan antara 
teori bahasa dan belajar bahasa tersebut dengan bentuk dan fungsi materi 
serta kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas. Tingkat terakhir, prosedur 
yang meliputi teknik dan kegiatan nyata yang dapat diamati selama proses 
belajar mengajar di dalam kelas.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat diambil kesimpulan,  pende-
katan dapat diartikan sebagai seperangkat teori bahasa dan bel ajar bahasa 
yang saling terkait dan berpengaruh satu sama lain yang men dasari seluruh 
aspek pengajaran bahasa. 

C. PENDEKATAN WHOLE LANGUAGE (THE WHOLE 
LANGUAGE APPROACH)

Pada awalnya pembelajaran bahasa Inggris di negara asalnya sendiri, yaitu 
Inggris dan beberapa negara pengguna Bahasa Inggris sebagai bahasa 
nasio nalnya seperti Australia, New Zealand, Kanada, dan Amerika Serikat 
me ng ajarkan bahasa secara terpisah-pisah. Sejak sekitar tahun 1980-an 
mulai diterapkan pendekatan Whole Language pada pembelajaran bahasa 
(Routman (1991) dalam Fisher, 1998). Whole language adalah suatu pendekatan 
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pembelajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh atau 
tidak terpisah-pisah (Edelsky (1991), Froese (1990), Goodman (1986), dan 
Weafer (1992) dalam Santosa, 2004). 

Oleh karena alasan di atas, pembelajaran keterampilan berbahasa dan 
komponen bahasa seperti tata bahasa dan kosakata disajikan secara utuh 
bermakna dan dalam situasi nyata atau autentik. Pembelajaran tentang peng-
gunaan tanda baca dan umpamanya diajarkan sehubungan dengan pembel-
ajaran keterampilan menulis. Demikian juga pembelajaran membaca dapat 
diajarkan bersamaan dengan pembelajaran berbicara, pembelajaran sastra 
dapat disa jikan bersamaan dengan pembelajaran membaca dan menulis ataupun 
berbi cara. Selain itu, dalam pendekatan Whole Language, pembelajaran bahasa 
dapat juga disajikan sekaligus dengan materi pelajaran lain, umpamanya 
bahasa-matematika, bahasa-IPS, bahasa-sains, bahasa-keterampilan.  Semua-
nya disajikan secara proporsional sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

Pendekatan Whole Language telah digunakan dalam pembelajaran 
bahasa di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Malaysia, dan 
Indonesia. Di Indonesia, pendekatan bahasa menyeluruh ini sudah digunakan 
dalam berbagai jenjang persekolahan terutama di Taman Kanak-Kanak dan 
di sekolah-sekolah dasar.

Pendekatan Whole Language didasari oleh paham konstruktivisme yang 
menyatakan anak membentuk sendiri pengetahuannya melalui peran aktifnya 
dalam belajar secara utuh (whole) dan terpadu (integrated) (Robert dalam 
Santosa, 2004). Anak termotivasi untuk belajar jika mereka melihat bahwa 
yang dipelajarinya memang bermakna bagi mereka. Orang dewasa dalam 
hal ini guru, berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang metodologi 
pembelajarannya  menunjang siswa dapat belajar dengan baik. Fungsi guru 
dalam kelas Whole Language berubah dari fungsi deseminator informasi 
menjadi fasilitator (Lamme & Hysmith (1993) dalam Santosa, 2004).

1. Komponen-Komponen Pendekatan Whole Language 

Menurut para ahli bahasa (Routman (1991) dan Froese (1990) dalam Fisher, 
1998) terdapat delapan komponen whole language yang jika kita perhatikan juga 
sesuai untuk pembelajar pemula seperti pembelajar di sekolah dasar antara 
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lain Membaca Nyaring (Reading Aloud), Menulis Jurnal (Journal Writing), 
Membaca dalam Hati Berkelanjutan (Sustained Silent Reading), Membaca 
Bersama (Shared Reading), Menulis Terbimbing (Guided Writing), Membaca 
Terbimbing (Guided Reading), Membaca Mandiri (Independent Reading) 
dan Menulis Mandiri (Independent Writing). Penjelasannya sebagai berikut.

a. Membaca Nyaring (Reading Aloud) 

Membaca nyaring (reading aloud) adalah kegiatan membaca yang dilakukan 
oleh guru kepada siswanya untuk meningkatkan keterampilan menyimak, 
memperkaya kosakata, meningkatkan pemahaman membaca, dan menum-
buhkan minat baca pada siswa. Pertimbangan ontologisnya adalah pada 
dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengem-
bangkan diri. Sedangkan pertimbangan aksiologisnya adalah kegiatan 
pembelajaran ini untuk meningkatkan kemampuan siswa seoptimal mungkin. 
Adapun teknologi pembelajaran yang bisa dipergunakan dalam kegiatan 
pembelajaran membaca nyaring ini adalah media pembelajaran visual diam. 
Contohnya, buku atau teks, media audio seperti tape recorder, dan media 
audiovisual seperti compact disc.

b. Menulis Jurnal (Journal Writing) 

Menulis jurnal (journal writing) adalah sarana yang aman bagi siswa untuk 
mengung kapkan perasaannya, menceritakan kejadian di sekitarnya, men-
ceritakan hasil belajarnya, dan kesempatan menggunakan bahasa dalam 
bentuk tulisan. Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya manusia 
mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri, ber-
kembang sesuai dengan faktor hereditas dan lingkungan, serta mem punyai 
keluwesan untuk mengubah dan membentuk keperibadiannya. Sedangkan 
teknologi pembelajaran yang dipergunakan adalah media visual diam seperti 
buku atau teks.

c. Membaca dalam Hati Berkelanjutan (Sustained Silent Reading) 

Membaca dalam hati secara berkelanjutan (sustained silent reading) adalah 
kegiatan membaca dalam hati yang dilakukan oleh siswa untuk meningkatkan 
kemampuan membaca dalam hati dalam jangka waktu yang cukup lama. 
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Dalam kegiatan pembelajaran ini, para siswa diberikan kesempatan untuk 
memilih buku atau materi yang akan dibacanya. Pertimbangan ontolo gisnya 
adalah pada dasarnya manusia mem punyai keluwesan dan kemampuan 
untuk mengubah dan membentuk kepribadiannya. Sedangkan pertim-
bangan epistemologinya adalah siswa diberikan kebebasan untuk memilih 
bahan bacaan yang disukainya. Adapun pertimbangan aksiologisnya adalah 
siswa mampu meningkatkan kemampuan membaca dalam hati. Teknologi 
pembelajaran yang dipergu nakan dalam pembelajaran ini adalah media 
visual diam seperti buku atau teks. 

d. Membaca Bersama (Shared Reading) 

Membaca bersama (shared reading) adalah kegiatan membaca bersama antara 
guru dan siswa. Setiap orang mempunyai buku yang sedang dibacanya 
agar siswa terampil dalam membaca dengan guru sebagai contohnya dan 
tidak lupa guru menggabungkan kete rampilan membaca serta berbicara 
sebagai kegiatan berbahasa yang utuh dan nyata. Pertimbangan ontologisnya 
adalah pada dasarnya manusia mem  punyai kemampuan untuk belajar dan 
mengembangkan dirinya, berkembang ber dasarkan pengaruh hereditas 
dan lingkungannya, serta mem  punyai keluwesan dan kemampuan untuk 
mengubah dan membentuk kepri badiannya. Adapun teknologi pembelajaran 
yang dipergunakan adalah media visual diam dan gerak seperti buku dan 
video.

e. Menulis Terbimbing (Guided Writing) 

Menulis terbimbing (guided writing) untuk membantu siswa mene mukan apa 
yang ingin ditulisnya dan bagaimana menulisnya dengan jelas. Sementara 
guru berperan sebagai motivator bukan pengatur, artinya guru hanya mem-
berikan saran bukan memberikan petunjuk. Pertimbangan ontologisnya 
adalah pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk belajar dan 
mengembangkan dirinya serta mempunyai keluwesan dan kemampuan 
untuk mengubah atau membentuk kepribadiannya. Sedangkan teknologi 
pembelajaran yang dipergunakan adalah media pembelajaran berupa media 
visual diam seperti buku, media media serba aneka seperti bahan dari internet, 
dan media belajar pada masyarakat berupa pengalaman.
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f. Membaca Terbimbing (Guided Reading) 

Membaca terbimbing (guided reading) adalah kegiatan membaca yang ber tu  juan 
meningkatkan keterampilan membaca siswa, sedangkan guru hanya sebagai 
pengamat dan fasilitator. Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya 
manusia mempunyai kemampuan belajar dan mengem bangkan dirinya 
serta manusia mempunyai keluwesan dan kemampuan untuk mengubah 
atau membentuk keperibadiannya. Sedangkan teknologi pembelajaran yang 
dipergunakan adalah media visual diam seperti buku atau teks. 

g. Membaca Mandiri (Independent Reading) 

Membaca mandiri (independent reading) adalah kegiatan membaca bebas 
yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan sendiri 
bahan baca annya yang bertujuan meningkatkan pemahamannya terhadap 
unsur intrisik dan ekstrinsik dari buku yang dibacanya. Pertimbangan 
ontologisnya adalah pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk 
belajar, mengembangkan dirinya, mempunyai keluwesan dan kemam-
puan mengubah, serta membentuk keperibadiannya. Sedangkan teknologi 
pembelajaran yang dipergunakan adalah media visual diam seperti buku 
atau teks.

h. Menulis Mandiri (Independent Writing) 

Menulis mandiri (independent writing) adalah kegiatan menulis bebas yang 
bertujuan meningkatkan kemampuan menulis, berpikir kritis, dan kesempatan 
menulis pada siswa tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Per tim bangan 
ontologisnya adalah pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk 
belajar, mengembangkan dirinya dan manusia lain, serta mem punyai kelu-
wesan dan kemampuan mengubah atau membentuk keperi badiannya. Se-
dangkan teknologi pembelajaran yang dipergunakan adalah media visual 
diam seperti buku, media visual gerak seperti video, media belajar terprogram 
komputer, ataupun media belajar pada masyarakat berupa pengalaman.

Jika kita perhatikan, semua aktivitas di atas berbasiskan siswa. Namun 
sesuai dengan pengertian Whole Language, semua aktivitas tersebut harus 
melibatkan semua komponen kebahasaan yang dipelajari secara utuh. Dalam 
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membuat rencana pembelajaran, pengajar/guru tidak boleh lagi ter kungkung 
oleh pandangan bahwa bahasa itu terdiri dari aspek mendengarkan, berbi-
cara, membaca, dan menulis secara sendiri-sendiri sehingga lebih senang 
membatasi karena kepentingan guru secara birokratik harus memenuhi 
standar penilaian setiap aspek kebahasaan. Rencana pembelajaran harus 
mengan dung kegiatan-kegiatan pembelajaran yang secara kolaboratif dapat 
mencakup semua aspek kebahasaan dengan cara yang membuat siswa dapat 
berpartisipasi secara aktif, kreatif dengan cara yang efektif, dan menye-
nangkan. Kelas yang menerapkan pembelajaran berbasiskan Whole Language 
adalah kelas yang kaya akan barang cetak seperti buku, majalah, koran, dan 
buku petunjuk. Di samping itu, kelas Whole Language dilengkapi dengan 
sudut-sudut yang memungkinkan siswa melakukan kegiatan secara mandiri 
(Goodman, 2005). Strategi penilaian yang guru dapat lakukan dalam hal ini 
adalah penilaian proses dan portofolio.

2. Ciri-Ciri Kelas Whole Language 
Terdapat tujuh ciri-ciri yang menandakan kelas Whole Language (Goodman, 
2005) sebagai berikut.

a. Kelas yang menerapkan pendekatan whole language penuh dengan 
barang cetakan 
Barang-barang tersebut berada dalam kabinet atau sudut belajar. Poster 
hasil kerja siswa menghiasi dinding dan bulletin board.  Karya tulis siswa 
dan chart yang dibuat siswa menggantikan bulletin board yang dibuat 
oleh guru. Salah satu sudut kelas diubah menjadi perpustakaan yang 
dilengkapi berbagai jenis buku (tidak hanya buku teks), majalah, koran, 
kamus, buku petunjuk, dan berbagai barang cetak lainnya.

b. Siswa belajar melalui model atau contoh
Guru dan siswa bersama-sama melakukan kegiatan membaca, menulis, 
menyimak, dan berbicara.

c.  Siswa bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat perkembangannya

d.  Siswa belajar berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran
Peran guru di kelas whole language hanya sebagai fasilitator dan siswa 
meng ambil alih beberapa tanggung jawab yang biasanya dilakukan oleh 
guru.
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e.  Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran bermakna
Dalam hal ini, interaksi antara guru dan siswa adalah multiarah.

f.  Siswa berani mengambil risiko dan bebas bereksperimen
Guru tidak mengharapkan kesempurnaan, hal yang penting adalah 
respons atau jawaban yang diberikan siswa dapat diterima.

g.  Siswa mendapat balikan (feed back) positif baik dari guru maupun 
temannya
Konferensi antara guru dan siswa memberi kesempatan pada siswa 
untuk melakukan penilaian dan melihat perkembangan diri. Siswa yang 
mem presentasikan hasil tulisannya mendapatkan respons positif dari 
teman nya. Hal ini dapat membangkitkan rasa percaya diri. 

Dari ketujuh ciri tersebut dapat terlihat bahwa siswa berperan aktif dalam 
pembelajaran. Guru tidak perlu berdiri lagi di depan kelas meyampaikan 
materi. Sebagai fasilitator, guru berkeliling kelas mengamati dan mencatat 
kegiatan siswa. Dalam hal ini, guru menilai siswa secara informal. Guru juga 
berperan sebagai mediator, pengarah, dan pembantu siswa belajar. Dengan 
demikian, peranan guru semakin ringan dan tidak lelah karena alur lalu 
lintas proses pembelajaran didominasi oleh proses belajar siswa.

3.  Ciri-Ciri Khusus Pendekatan Whole Language 

Setiap pendekatan pembelajaran memiliki karakter atau ciri-ciri khusus yang 
terjadi dan tampak di kelas. Goodman (2005) menyatakan, terdapat beberapa 
ciri khusus dari pendekatan Whole Language sebagai berikut.

a. Belajar bahasa akan berlangsung dengan mudah karena sifatnya padu, 
nyata, relevan, bermakna, dan berfungsi dalam konteks berbahasa yang 
sebenarnya.

b. Para siswa akan mempelajari unsur kebahasaan secara simultan atau 
serempak saat pembelajaran keterampilan berbahasa berlangsung dalam 
konteks pemakaian bahasa yang sebenarnya.

c. Para siswa mempelajari bahasa yang sama dengan membangun makna 
sesuai dengan konteks.

d. Perkembangan bahasa siswa merupakan suatu proses pembentukan 
kemampuan personal sosial.
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Pendekatan pembelajaran Whole Language adalah pendekatan yang me-
nuntut proses pembelajaran keterampilan bahasa terpadu dengan aspek-
aspek lainnya. Pendekatan yang mengacu pada learning to do, yaitu belajar 
sambil bekerja dan keterpaduan serta keautentikan mendasari pendekatan 
Whole Language.

Terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan guru dalam 
pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dengan menggunakan pende-
katan Whole Language sebagai berikut.

a. Mempersiapkan rancangan pembelajaran membaca dengan menulis 
atau menyimak dan menulis atau berbicara dengan menulis.

b. Melakukan apersepsi atau rangsangan terhadap siswa mengenai materi 
pembelajaran yang disajikan. Rangsangan bisa dilakukan dengan  me-
nyam paikan tujuan pembelajaran dan tanya jawab sekitar materi yang 
akan disajikan.

c. Memberikan kebebasan kepada siswa secara individu atau kelompok 
dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.

d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dengan teman atau 
kelompoknya mengenai masalah yang ditemukan selama belajar.

e. Memperbaiki dan meluruskan hasil pemecahan masalah yang dikemu-
kakan siswa. 

f. Melakukan evaluasi proses selama proses pembelajaran berlangsung. 
Hasil pekerjaan siswa bisa diperiksa oleh guru atau siswa, serta siswa 
bersama guru.

g. Memberikan pengayaan/refl eksi kepada siswa terhadap hasil belajar 
siswa.

Langkah-langkah strategis di atas harus dilakukan berulang-ulang ter-
hadap siswa sehingga dapat diketahui letak kesalahan dan kekurangan proses 
belajar siswa atau proses mengajar guru. Kesalahan dan kekurangan tersebut 
dalam pertemuan berikutnya harus diperbaiki sampai akhirnya sempurna. 
Dengan demikian, proses pembelajaran yang dilaksanakan mencapai tujuan 
yang diharapkan.
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4. Penilaian/Assessment dalam Kelas Whole Language 

Dalam kelas Whole Language,  guru senantiasa memerhatikan kegiatan yang 
dilakukan oleh siswa. Secara informal selama pembelajaran berlangsung, 
guru memerhatikan siswa menulis, mendengarkan siswa berdiskusi baik 
dalam kelompok maupun diskusi kelas. Ketika siswa bercakap-cakap dengan 
temannya atau dengan guru, penilaian juga dilakukan. Bahkan, guru juga 
memberikan penilaian saat siswa bermain selama waktu istirahat. Selanjutnya, 
penilaian juga berlangsung ketika siswa dan guru mengadakan konferensi. 
Walaupun guru tidak terlihat membawa-bawa buku, guru menggunakan alat 
penilaian seperti lembar observasi dan catatan anekdot. Dengan kata lain, 
dalam kelas Whole Language  guru memberikan penilaian pada siswa selama 
proses pembelajaran berlangsung. Selain penilaian informal, penilaian juga 
dilakukan dengan menggunakan portofolio. Portofolio adalah kumpulan 
hasil kerja selama kegiatan pembelajaran. Dengan portofolio perkembangan 
siswa dapat terlihat secara autentik.

Tidak setiap teknik penilaian tepat digunakan untuk setiap pendekatan 
pembelajaran. Penilaian yang tepat untuk pendekatan Whole Language 
adalah pengamatan/unjuk kerja ketika proses pembelajaran berlangsung. 
Format penilaian observasi sangat membantu pelaksanaan evaluasi dengan 
pendekatan ini. Selain itu, portofolio cocok dijadikan alat evaluasi untuk 
pendekatan ini sehingga terlihat dengan jelas setiap perkembangan yang 
terjadi pada diri siswa.

5. Pembelajaran Bahasa Inggris Terpadu Berbasis Pendekatan 
Whole Language untuk Sekolah Dasar 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, metode Whole Language mempunyai 
banyak keunggulan. Hal ini menyebabkan metode ini cocok diterapkan pada 
pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar karena pada masa inilah anak 
mengalami “golden age” dalam pembelajaran bahasa. 

Salah satu keunggulan pembelajaran yang berbasis pendekatan Whole 
Language adalah keterpaduan antara keempat keterampilan berbahasa (integrated 
English language skills) dan diintegrasikan dengan mata pel ajaran-mata pelajaran 
lain yang diberikan secara utuh dan bermakna dalam situasi yang nyata dan 
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autentik. Pembelajaran bahasa Inggris dapat juga disajikan sekaligus dengan 
materi pelajaran lain, umpamanya bahasa-matematika, bahasa-IPS, bahasa-
sains, bahasa-keterampilan.  

English Math Science

Or

Social 
Studies

English  + Math
+ Science + Social Studies

Sumber: Bagan dalam http://eduwithtechn.wordpress.com/2007/07/10/lifelong-learning-part-4-stu-
dents-integrate-learning-from-various-subjects

Di sekolah dasar saat ini telah mulai diterapkan kurikulum 2013 yang 
mewajibkan pembelajaran bersifat tematik terpadu. Hal ini tentu saja mem-
buat pembelajaran berbasis pendekatan Whole Language akan sangat cocok 
dan relevan untuk diterapkan di sekolah dasar. Materi untuk pem belajaran 
berbasis pendekatan whole language bisa dikemas dalam satu tema (tematik) 
yang melibatkan bahan bacaan. 

6. Rancangan Pembelajaran Bahasa Inggris Terpadu Berbasis 
Pendekatan Whole Language untuk Sekolah Dasar 

Seperti telah dikemukakan di atas, sebelum mengaplikasikan pendekatan 
Whole Language dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, guru 
perlu membuat persiapan yang berupa rancangan pembelajaran (lesson plan). 
Rencana pembelajaran ini sangatlah penting terutama sekali ketika guru 
akan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu pembelajaran 
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yang sangat dimungkinkan dalam pembelajaran berbasis pendekatan whole 
language sebagai panduan buat guru agar tidak keluar dari target pembelajaran 
yang ingin dicapai.

Contoh rancangan pembelajaran bahasa Inggris terpadu (dengan mata 
pelajaran Matematika dan Keterampilan) berbasis pendekatan Whole Language 
untuk kelas lima sekolah dasar sebagai berikut.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Inggris Terpadu Berbasis Pendekatan 
Whole Language 

(An Integrated Lesson Plan Based on The Whole Language Approach)

Mata Pelajaran: 
Bahasa Inggris, Matematika, Seni Budaya, dan Prakarya (SBDP)

Kelas /Semester: V
Alokasi Waktu:  4 JP (@35 menit)

A. Kompetensi Dasar

5.2. Merespons instruksi sangat sederhana secara verbal.
B. Indikator

 Mengenali arti kosakata (vocabularies) yang terdapat dalam bahan bacaan 
berdasarkan konteks.

 Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya infor-
masi: what, when, where, dan how

 Membaca angka yang ditulis dalam bahasa Inggris dan mengenali peng-
ukuran kata benda (noun measurement).

C. Tujuan Pembelajaran

 Dapat membaca nyaring teks bacaan bahasa Inggris yang disediakan 
dengan ucapan dan pengejaan bahasa Inggris yang tepat. 

 Dapat mengenali kosakata (vocabularies) yang digarisbawahi pada bacaan 
yang telah disediakan sebelumnya.  

 Dapat mengenal arti kosakata (vocabularies) yang terdapat dalam bahan 
bacaan berdasarkan konteks kalimat. 

 Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya 
informasi: what, when, where, dan how.

 Dapat membaca angka yang ditulis dalam bahasa Inggris dengan ucapan 
dan pengejaaan bahasa Inggris yang tepat. 

 Dapat mengenali pengukuran kata benda (noun measurement) yang ada 
pada bahan bacaan resep.

 Dapat melatih keterampilan pemecahan masalah matematika (mathema-
tical problem solving). 

 Dapat melakukan instruksi yang ada pada bahan bacaan resep dengan 
tepat.
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Inggris Terpadu Berbasis Pendekatan 
Whole Language 

(An Integrated Lesson Plan Based on The Whole Language Approach)

 Dapat menceritakan kembali informasi baru yang telah dipelajari secara 
lisan, tulisan, dan ilustrasi.

D. Materi Ajar

Noun Measurements

E. Metode Pembelajaran

The Whole Language Approach, demonstrasi, tanya jawab, latihan, penu-
gasan

F. Langkah-Langkah Pembelajaran

Pendahuluan

 Siswa bersama guru membuka pelajaran.

 Guru menanyakan kabar siswa dan mendata kehadiran siswa.

 Guru mengondisikan kelas dan menyampaikan tujuan pembelajaran  

 Para siswa diajak melakukan apersepsi. 

Kegiatan Inti

 Tulislah sebuah kata pada selembar plastik transparan (untuk ditampilkan 
dengan overhead projector) atau tulislah pada komputer jika menggunakan 
LCD projector atau untuk alternatif lain pergunakan flashcards vocabularies. 
Selanjutnya ucapkan kata tersebut dengan keras sehingga dapat didengar 
oleh seluruh siswa. Kemudian mintalah para siswa mengucapkan kembali 
kata tersebut. Tunjuk setiap huruf dalam kata tersebut ketika para siswa 
mengucapkan kata tersebut. Setelah itu, perintahkan para siswa untuk 
menuliskan kata tersebut dalam kertas mereka

 Siswa diminta untuk mendengarkan bacaan The Egg yang dibaca oleh guru 
dengan suara nyaring. Para siswa diminta untuk menyimak pengucapan 
dari kata-kata bahasa Inggris tertentu yang diucapkan guru. 

Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan pengejaan, guru memodelkan 
pengejaan dan pengucapan yang benar, kemudian para siswa diminta 
untuk mengucapkan dengan nyaring sesuai dengan model yang ditam-
pilkan guru. Kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang sampai para 
siswa dapat mengucapkan dan mengeja kata-kata yang ada dalam bahan 
bacaan dengan tepat (say and repeat activity). 

 Guru menanyakan isi bahan bacaan yang tadi telah dibaca dengan suara 
nyaring oleh para siswa dengan pertanyaan-pertanyaan informasi; what, 
when, where, dan how.

 Para siswa diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan informasi 
what, when, where, dan how dengan jawaban yang lengkap dan benar. 

 Para siswa diberikan arahan untuk kegiatan tambahan hari itu, yaitu me-
masak omelet
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Inggris Terpadu Berbasis Pendekatan 
Whole Language 

(An Integrated Lesson Plan Based on The Whole Language Approach)

 Secara berkelompok, para siswa diminta untuk memprediksi dan melaku-
kan brainstorming.

 Mendiskusikan bahan-bahan apa yang akan dipakai untuk memasak omelet 
dan ukurannya (nouns and nouns measurements).

 Mendiskusikan alat-alat apa yang akan dipakai untuk memasak omelet.

 Mendiskusikan langkah-langkah dalam memasak omelet.

 Dengan arahan dari guru, para siswa mempersiapkan alat-alat dan bahan 
memasak omelet, selanjutnya mempraktikkan memasak omelet sesuai 
dengan instruksi dalam resep. 

 Dengan melalui diskusi, para siswa membuat dua resep (doubling recipe). 
Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melatih keterampilan pemecahan 
masalah matematika para siswa (mathematical problem solving). 

 Setelah kegiatan selesai para siswa diminta untuk menuliskan resep omelet 
yang telah mereka pelajari dengan kata-kata sendiri. Para siswa diberi 
kebebasan untuk memodifikasi resep sesuai dengan selera mereka. 

 Para siswa diminta untuk menceritakan secara lisan tentang resep omelet 
yang telah mereka buat di depan kelas atau secara berpasangan.

Penutup

 Siswa merefleksi kegiatan pembelajaran yang baru diikuti pada hari ini

 Siswa diberi tindak lanjut dengan diberikan evaluasi. 

 Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi kepada siswa.

G. Alat/Bahan/Sumber Belajar

Sumber Belajar

 Kamus

 Bahan Bacaan: The Egg dan The Omelet Recipe

 Buku Teks Bahasa Inggris kelas V

Bahan dan Alat

 OHP/LCD Projector/Komputer

 Kertas

 Spidol OHP, 

 Alat-alat memasak omelet

 Bahan-bahan untuk memasak omelet

H. Penilaian

Teknik Penilaian

 Penilaian dari pembelajaran ini bisa diambil guru dari aspek-aspek berikut.

 Resep omelet yang ditulis oleh para siswa.
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Inggris Terpadu Berbasis Pendekatan 
Whole Language 

(An Integrated Lesson Plan Based on The Whole Language Approach)

 Jawaban lisan para siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang meng-
gunakan kata tanya informasi: what, when, where, dan how tentang isi 
bahan bacaan.

 Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pemecahan masalah matematika 
(mathematical problem solving questions).

 Kegiatan diskusi yang dilakukan para siswa.

 Unjuk kerja mempraktikkan resep omelet.
Instrument

 Lembar Pengamatan

 LKS

Berikut contoh bahan bacaan yang bisa dipakai dengan rancangan pem-
belajaran di atas

BAHAN BACAAN 1: 
THE EGG

Eggs are delicious food. They are healthy too. We get vitamins B, nutrients, and 
protein from eggs. 

You can make many foods from eggs. There are a lot of food recipe from eggs. You can 
make fry eggs to make sunny side up eggs, or you can beat them to make omelet. Other 
ways to cook the eggs are to boil the eggs or steam them. And don’t forget you can also 
combine eggs with other ingredients for you meal.

People eat eggs during all meals times. You can eat eggs for breakfast, lunch, dinner, 
or even for just a snack between the meals times. When you eat eggs for breakfast in the 
morning, it wiil help you not o feel so hungry during the day at school. Eggs can be eaten 
all day long.
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BAHAN BACAAN 2: 
THE OMELET RECIPE

(http://www.cookingchanneltv.com/how-to/how-to-make-the-perfect-omelet.html)

Ingredients:
2 eggs
2 Table spoons of water
2 Table spoons of butter
A pinch of salt and pepper to taste
Toppings: Anything that you like (Musrooms, Onions, Shred 
Cheese, Sausages, Meatballs, Shrimps, Fresh Herbs etc) 

Tools:
Stove
Spatula
Non-stick Fry Pan
Serving Plate
Spoon and Fork
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Crack your eggs into a bowl and add a 
splash of water and salt & pepper

Heat a non stick pan and 
add enough butter

Pour the egg mixture 
into the hot pan

Using the spatula, gently 
scramble the egg mixture Then add the toppings

Fold the omelet Finally flip and serve your 
omelet
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D.  RANGKUMAN 
Whole language adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang menya-
jikan pembelajaran bahasa secara utuh atau tidak terpisah-pisah. Oleh karena 
itu, pem belajaran keterampilan berbahasa dan komponen bahasa seperti tata 
bahasa dan kosakata disajikan secara utuh bermakna dan dalam situasi nyata 
atau autentik. Selain itu, dalam pendekatan whole language, pembelajaran bahasa 
dapat juga disajikan sekaligus dengan materi pelajaran lain, umpamanya 
bahasa-matematika, bahasa-IPS, bahasa-sains, bahasa-keterampilan. Pen-
de katan pem belajaran whole language merupakan pende katan yang menuntut 
proses pembelajaran keterampilan bahasa terpadu dengan aspek-aspek 
lainnya. Pendekatan yang mengacu pada learning to do, yaitu belajar sambil 
bekerja dengan keterpaduan dan keautentikan yang mendasari pendekatan 
whole language.

Terdapat delapan komponen Whole Language, yaitu Membaca Nyaring 
(Reading Aloud), Menulis Jurnal (Journal Writing), Membaca dalam Hati 
Berkelanjutan (Sustained Silent Reading), Membaca Bersama (Shared Reading), 
Menulis Terbimbing (Guided Writing), Membaca Terbimbing (Guided Reading), 
Membaca Mandiri (Independent Reading), dan Menulis Mandiri (Independent 
Writing).

Dalam kelas Whole Language, fungsi guru sebagai fasilitator. Kelas Whole 
Language selalu penuh dengan pajangan/display benda-benda hasil karya 
siswa. Penilaian yang tepat untuk pendekatan Whole Language adalah  peni-
laian proses dan portofolio.

E. LATIHAN-LATIHAN
Setelah mempelajari teori pembelajaran bahasa Inggris dengan pende katan 
Whole Language, sekarang saatnya Anda mempraktikkan keterampilan meng-
aplikasikan teori tersebut dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa 
sekolah dasar. Beberapa latihan di bawah ini dapat digunakan untuk melatih 
keterampilan anda. Jika mengalami kesulitan, Anda boleh berdiskusi dengan 
dosen/rekan ketika mengerjakan latihan-latihan ini. 
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Latihan Keterampilan Menulis 
(Writing Skills Exercise)

Petunjuk:

Buatlah satu rancangan pembelajaran bahasa Inggris dengan memakai pen-
dekatan Whole Language untuk sekolah dasar dalam satu kali pertemuan. 
Sesuaikan rancangan pembelajaran saudara dengan tema/topik yang ada 
pada kurikulum bahasa Inggris di sekolah dasar. Lengkapi rancangan pem-
belajaran anda dengan media yang sesuai. Setelah selesai, mintalah masukan 
dari dosen/teman atas rancangan pembelajaran yang telah anda buat. 

Latihan  Keterampilan  Berbicara, 
Menyimak dan Membaca Terpadu 

(Integrated Listening, Speaking, and 
Reading Skills Exercises)

Petunjuk:

Simulasikan rancangan pembelajaran bahasa Inggris dengan memakai pen  de-
katan Whole Language untuk sekolah dasar yang telah Anda buat di hadapan 
kelompok atau di depan kelas. Diskusikan dan mintalah masukan dari dosen/
teman atas simulasi pembelajaran yang telah Anda lakukan. 

F. TES FORMATIF
 Sekarang kerjakan tes formatif di bawah ini secara 

individu. Ingat! Do not cheat! Jujurlah kepada diri 
sendiri dengan tidak melihat kunci jawaban ketika 
mengerjakan tes ini. 
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Petunjuk: 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap tepat!

1. Apa pengertian Pendekatan Whole Language (The Whole Language Approach)?
a. whole language adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang 

autentik dengan pembelajaran tanda baca  
b. whole language adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang 

mengajarkan tata bahasa 
c. whole language adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang 

menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh atau tidak terpisah-
pisah  

d. whole language adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa khusus 
untuk pembelajaran kosakata (vocabularies)  

2. Bagaimana cara menyajikan keterampilan-keterampilan berbahasa dan 
komponen-komponen bahasa seperti tata bahasa dan kosakata dalam 
kelas Whole Language? 
a. disajikan secara utuh
b. disajikan dalam konteks yang bermakna
c. disajikan dalam situasi nyata atau autentik
d. semua pernyataan di atas benar

3. Apa fungsi guru dalam kelas Whole Language?
a. sebagai deseminator informasi
b. sebagai fasilitator
c. sebagai tutor
d. sebagai konselor

4. Di bawah ini adalah komponen-komponen whole language, kecuali …. 
a. independent reading, group discussion 
b. shared reading, guided writing 
c. sustained silent reading, independent writing 
d. journal writing, independent reading 

5. Salah satu tujuan dari pembelajaran membaca nyaring (reading aloud) 
adalah ….
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a. membantu siswa untuk menemukan apa yang ingin ditulisnya 
b. membantu untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa  
c. membantu siswa untuk mengungkapkan perasaannya  
d. membantu siswa untuk memilih buku yang ingin dibacanya 

6. Media yang bisa dipakai dalam pembelajaran menulis terbimbing (guided 
writing) sebagai berikut, kecuali ….
a.  peragaan 
b.  buku
c.  sumber dari internet
d.  pengalaman

7. Di bawah ini merupakan salah satu ciri kelas Whole Language adalah …. 
a. siswa tidak diperbolehkan untuk membuat kesalahan 
b. kelas yang menerapkan whole language penuh dengan barang cetakan  
c. guru harus mengoreksi siswa pada saat siswa membuat kesalahan 

pada saat itu juga 
d. interaksi dalam pembelajaran dilakukan satu arah 

8. Mengapa guru-guru cenderung untuk membatasi keteram pilan berba-
hasa ketika membuat rencana pembelajaran?
a. karena para guru senang membatasi keterampilan berba hasa 
b. karena para guru tidak tahu bagaimana membuat RPP yang baik 

dan sesuai dengan tujuan pembelajaran 
c. karena para guru secara birokratik harus memenuhi standar peni-

laian tiap aspek kebahasaan  
d. karena para guru tidak tahu cara menyatukan keempat keterampilan 

bahasa dalam satu pembelajaran yang utuh  

9. Langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan guru dalam pembel-
ajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar dengan menggunakan pendekatan 
Whole Language antara lain ….
a. mempersiapkan rancangan pembelajaran membaca dengan menulis 

atau menyimak dengan menulis atau berbicara dengan menulis 
b.  melakukan apersepsi atau rangsangan terhadap siswa mengenai 

materi pembelajaran yang disajikan  
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c.  memberikan kebebasan kepada siswa secara individu atau kelompok 
dalam memecahkan masalah yang dihadapinya 

d. semua benar 

10. Penilaian dalam kelas Whole Language dapat dilakukan dengan teknik:
d. portofolio dan unjuk kerja 
e. tes tulis dan unjuk kerja
f. tes essay dan unjuk kerja
g. tes tulis dan portofolio

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT 
Untuk mengukur penguasaan materi, setelah mengerjakan evaluasi, cocok-
kanlah jawaban dengan kunci jawaban yang tersedia di halaman akhir 
pembelajaran ini. Gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat 
penguasaan Anda terhadap materi dalam kegiatan pembelajaran di atas. 

Tingkat Penguasaan = 
Jumlah Jawaban Anda yang Benar

10  × 100%

Kriteria Tingkat Penguasaan Belajar
Baik Sekali = 90% -100%
Baik   = 80 – 89%
Sedang  = 70 – 70%
Kurang  = ≤ 60 %

Anda dianggap telah memahami kegiatan pembelajaran di atas, jika 
tingkat penguasaan mencapai 80% ke atas dan dengan begitu dapat mem-
pelajari kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jika tingkat penguasaan yang 
dicapai di bawah 80 % maka Anda harus mengulang kembali kegiatan belajar 
ini khususnya pada bagian-bagian yang belum dikuasai. 
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H. KUNCI JAWABAN 
1. C
2. D
3. B
4. A
5. B
6. A
7. B
8. C
9. D
10. A
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Assessment: Asesmen

Penilaian untuk mengetahui bagaimana hasil belajar atau prestasi belajar 
bahasa Inggris para siswa.

Beginners: Pembelajar Pemula

Para pembelajar yang baru pertama kali mempelajari Bahasa Inggris. 

Brainstorming: Curahan Gagasan 

Menuliskan/menuangkan secara bebas ide-ide yang melintas/terpikirkan 
tentang suatu topik pada saat itu juga.

Close Test

Tes Rumpang

Concrete Thinker: Pemikir Konkret

Karakteristik siswa usia sekolah dasar sebagai pemikir konkret.

Contextual Vocabulary Acquisition: Pemerolehan Kosakata Kontekstual

Suatu cara yang paling efektif untuk “menanamkan” suatu kosakata baru 
kepada para siswa melalui penggunaannya secara langsung dalam perca-
kapan.

GLOSARIUM
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English as a Foreign Language

Penggunaan atau studi bahasa Inggris sebagai bahasa asing oleh bukan 
penutur asli bahasa Inggris (nonnative English speaker).

English Vocabularies Exposure: Pajanan Kosakata Bahasa Inggris

Pajanan kosakata bahasa Inggris yang diperoleh anak dari kehidupannya 
sehari-hari.

Falling Intonation

Intonasi bertanya dengan ujung suara yang turun (falling intonation). Falling 
intonation dipakai dengan bentuk kalimat pertanyaan yang membutuhkan 
jawaban berupa informasi (WH Questions).  

Guided Reading: Membaca Terbimbing 

Suatu kegiatan keterampilan membaca yang dilakukan oleh siswa dengan 
tujuan meningkatkan keterampilan membaca siswa dan guru hanya sebagai 
pengamat dan fasilitator. 

Guided Writing: Menulis Terbimbing 

Kegiatan pembelajaran keterampilan menulis untuk mem bantu siswa mene-
mukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana menulis nya dengan jelas, 
sedangkan peran guru sebagai motivator bukan sebagai pengatur. 

Imitating

Sifat anak-anak yang suka menirukan tingkah laku ataupun tutur kata orang 
yang lebih dewasa.

Imperative Sentences/Imperative Mood: Kalimat Imperatif 

Salah satu bentuk grammar (grammatical mood) yang menggunakan kata 
kerja/verba (verbs) sebagai modal (modality) yang umumnya digunakan untuk 
mem berikan perintah (commands), permintaan (requests), melarang (giving 
prohibitions), memberikan izin (permission), atau memberikan nasihat/
peringatan/mendesak (exhortations).
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Independent Reading: Membaca Mandiri  

Kegiatan membaca bebas di mana siswa mempunyai kesempatan untuk 
menentukan sendiri bahan bacaannya agar siswa mampu meningkatkan 
pemahamannya terhadap unsur intrisik dan ekstrinsik dari buku yang 
dibacanya.

Independent Writing: Menulis Mandiri

Kegiatan pembelajaran keterampilan menulis agar siswa dapat meningkatkan 
kemampuan menulis, berpikir kritis, dan kesempatan menulis tanpa adanya 
tekanan dari pihak lain.

Interactive Vocabulary Game

Permainan kosakata Bahasa Inggris interaktif di mana para siswa bisa 
memberikan respons dalam permainan secara aktif dan memperoleh balikan.

Language Teaching Method: Metode Pembelajaran Bahasa 

Rencana menyeluruh tentang penyajian materi bahasa yang dikembangkan 
dari pendekatan yang telah ditetapkan. Apabila pendekatan bersifat aksiomatik 
maka metode bersifat prosedural.

Learning by Doing

Cara pembelajaran dengan melakukan suatu tindakan.

Level One: Tingkat Pemula

Anak-anak yang berusia 5–8 tahun yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa 
asing digolongkan sebagai pemula.

Level Two/Pre-intermediate Level

Anak-anak berusia 9–12 tahun yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing 
dimasukkan tingkat lanjutan awal.

Listening Comprehension

Menyimak untuk memperoleh pemahaman atas bahan yang disimak.
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Listen to the Storytelling: Menyimak Cerita 

Bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan menyimak yang dilakukan melalui 
menyimak cerita yang dibacakan dengan suara keras oleh guru atau juga bisa 
dilakukan dengan menyimak cerita dari rekaman.

Listen and Do The Instructions: Menyimak dan Melakukan Instruksi

Bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan menyimak dan melakukan 
instruksi yang dilakukan melalui penggunaan kalimat-kalimat instruksi atau 
biasa dikenal sebagai kalimat-kalimat imperatif (imperative sentences).

Listen and Repeat : Menyimak dan Mengulang 

Lower Grades: Kelas Rendah 

Kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar

Mimicking

Sifat anak-anak yang suka menirukan mimik/ekspresi orang yang lebih dewasa.

Meaningful Contex

Konteks kebahasaan yang bermakna.

Mother Tongue Language: Bahasa Ibu 

Bahasa pertama yang diajarkan dan dikuasai oleh seorang anak yang biasanya 
dipelajari anak dari keluarganya.

Passive Learner

Pembelajar pasif yang hanya menerima apa yang diajarkan tanpa terlibat 
secara aktif dalam pembelajaran.

Pre-Reading (activities)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum membaca sebuah bahan bacaan 
untuk meningkatkan kecepatan dan efi siensi membaca. 

Post Reading (activities)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah membaca untuk mendapatkan 
konsep yang lebih detil atau mempertajam pemahaman atas bahan bacaan 
yang telah dibaca. 
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Prior Knowledge

Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki seseorang sebelum orang ter-
sebut mempelajari suatu pengetahuan yang baru.

Reading Aloud: Membaca Nyaring

Suatu kegiatan keterampilan membaca yang dilakukan oleh guru kepada 
siswanya untuk meningkatkan kemampuan menyimak kosakata, menyimak 
bagaimana suatu kata diucapkan atau dieja dengan pengucapan serta 
ejaan bahasa Inggris yang benar dan sesuai dengan konteksnya (the right 
pronounciation and spelling) untuk membuat mereka dapat mengerti sebuah 
jalinan cerita yang koheren dari bahan bacaan yang dibaca nyaring oleh guru. 

Reading Comprehension: Membaca Pemahaman

Membaca untuk memperoleh pemahaman atas bahan yang dibaca.

Reward

Penghargaan (bisa berupa hadiah atau pujian) atas pencapaian-pencapaian 
(achievements) yang diraih para siswa. 

Rising Intonation

Intonasi bertanya dengan ujung suara yang naik (rising intonation). Rising 
intonation dipakai dengan bentuk kalimat pertanyaan yang membutuhkan 
jawaban ya/tidak (yes/no questions).

Role Play: Bermain Peran

Kegiatan pembelajaran keterampilan berbahasa dan berbicara dalam 
bentuk bermain peran dalam suatu situasi tertentu. 

Scaff olding

Bantuan yang diberikan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak-anak 
untuk dapat menguasai suatu keahlian di luar tingkat perkembangan kognitif 
yang sebenarnya. 
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Shared Reading: Membaca bersama 

Kegiatan membaca bersama antara guru dan siswa agar siswa terampil mem-
baca dengan guru sebagai contohnya dan tidak lupa guru menggabungkan 
keterampilan membaca dan berbicara sebagai kegiatan berbahasa yang utuh 
dan nyata.

Teaching English as a Foreign Language /TEFL: Pengajaran Bahasa Inggris Sebagai 
Bahasa Asing

Pengajaran bahasa Inggris di negara-negara yang tidak memakai bahasa 
Inggris sebagai bahasa pengantar (Non English speaking countries) di mana 
bahasa Inggris dipelajari sebagai bahasa asing dikenal di dunia internasional 
dengan istilah Teaching English as a Foreign Language /TEFL.

Telling and Retelling The Story with Own Words: Menceritakan suatu kisah dan 
menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. 

Suatu kegiatan pembelajaran keterampilan berbicara yang dilakukan oleh 
para siswa dengan menceritakan sebuah kisah dengan mempergunakan kata-
kata mereka sendiri. 

Teknik SQ4R

Teknik membaca yang terdiri atas elemen-elemen Survey, Question, Read, 
Recite, Record, dan Review, untuk mendapatkan suatu informasi dengan efektif 
dan efi sien.

The Contextual Teaching and Learning Approach/CTL: Pendekatan Pembelajaran 
Bahasa Kontekstual 

Suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang mengaitkan antara materi 
yang diajarkan dengan situasi dunia nyata sehingga mendorong siswa 
untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 
penerapannya dalam kehidupan mereka.
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The Total Physical Response Method/TPR: Metode Reaksi Fisik Total

Metode pembelajaran bahasa yang dikembangkan oleh James Asher yang 
didasarkan pada koordinasi antara pembicaraan (ucapan/speech) dengan 
tindakan (aksi/action) yang juga merupakan suatu pembelajaran bahasa 
menggunakan aktivitas fi sik motorik dan sebagai suatu metode pem belajaran 
bahasa yang menggunakan pendekatan pemahaman.

Upper Grades: Kelas Tinggi

Kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar.

Vocabulary in Context

Penggunaan/penempatan kosakata bahasa Inggris dalam suatu konteks 
kebahasaan yang utuh. 

Verbal Game Playing

Permainan Bahasa yang dilakukan secara lisan.

WH Questions 

Dikenal juga sebagai kalimat tanya informasi (Informations Questions), yaitu 
bentuk kalimat tanya dengan jawaban berupa informasi. Kalimat tanya ini 
dibentuk dengan memakai kata WH seperti Who, What, When, Where, Why, 
dan How. 

Whole Language Approach: Pendekatan Whole Language

Suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran bahasa 
secara utuh atau tidak terpisah-pisah.   

Young learners: Pembelajar Muda

Pembelajar bahasa Inggris berusia muda antara 5-12 tahun.

ZPD (Zone of proximal development)

Zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial.
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