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PEDOMAN PENGGUNAAN BAHAN AJAR 

 

Ruang lingkup/ skop bahan ajar “English for College Students of Elementary 

School Teacher Education Study Program” ini adalah pada keterampilan-

keterampilan bahasa Inggris yang harus dikuasai oleh mahasiswa PGSD 

sebagai calon guru sekolah dasar.  

Bahan ajar ini terbagi ke dalam enam modul pembelajaran (lessons), di mana 

setiap modul pembelajarannya selanjutnya dibagi-bagi lagi ke dalam unit-unit 

kegiatan pembelajaran. Untuk mempermudah pengguna buku dalam 

memahami isi buku maka buku ini dilengkapi dengan ringkasan. Dan untuk 

mengkonfirmasi pemahaman para pengguna terhadap kompetensi yang 

ditargetkan setelah mempelajari isi buku, maka pada akhir setiap pembelajaran 

dalam buku ini juga dilengkapi dengan latihan, evaluasi, umpan balik dan 

tindak lanjut serta kunci jawaban.  

Berikut ini adalah ruang lingkup pembahasan dari setiap modul pembelajaran. 

Modul pembelajaran satu membahas tentang mengenal konstruksi kalimat-

kalimat bahasa Inggris (getting to know the sentences constructions). Modul 

pembelajaran dua membahas tentang mengidentifikasi topik, ide pokok dan 

ide pendukung dalam sebuah paragraf (identifying the topic, main idea and 

supporting details of a paragraph). Selanjutnya modul pembelajaran tiga 

menjelaskan tentang metode guessing meaning from context dalam membaca 

dan bagaimana mengaplikasikannya dalam pembelajaran bahasa Inggris di 

sekolah dasar.  Pembelajaran empat menjelaskan bagaimana menulis sebuah 

essai (writing the essay). Sementara modul pembelajaran lima membahas 

tentang metode-metode pembelajaran bahasa Inggris untuk sekolah dasar 

(methods of English language teaching for elementary school). Dan yang 

terakhir pembelajaran enam menjelaskan tentang beberapa metode 

pembelajaran bahasa Inggris yang bisa dijadikan pilihan bagi guru di sekolah 

dasar dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. 

Metode-metode pembelajaran bahasa yang tercakup dalam pembelajaran ini 

adalah metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response Method/ 

TPR) dan Pendekatan Whole Language (The Whole Language Approach).   

Dalam menggunakan bahan ajar ini pengguna bahan ajar perlu memperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut terutama terkait  

1. Pedoman Bagi Mahasiswa 
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a. Mahasiswa hendaknya mencermati indikator pembelajaran yang 

tercantum pada akhir bagian awal dari setiap unit modul pembelajaran. 

b. Mahasiswa hendaknya mencermati materi pembelajaran dan 

mempersiapkan media untuk diri sendiri yang diperlukan untuk pembelajaran.  

c. Mahasiswa hendaknya menjalankan peran belajar seperti yang 

dituntunkan oleh pengajar/ dosen dan bahan ajar ini. 

d. Mahasiswa hendaknya mengikuti urutan pembelajaran yang ada dalam 

bahan ajar ini.  

 

1. Pedoman Bagi Pengajar/ Dosen 

a. Pengajar/ dosen hendaknya mencermati indikator pembelajaran yang 

tercantum pada akhir bagian awal dari setiap unit modul pembelajaran. 

b. Sebelum memulai pembelajaran, pengajar/ dosen diharapkan telah 

membaca dengan cermat pelatihan yang terdapat dalam bahan ajar sehingga 

bisa mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia.  

c. Pengajar/ dosen hendaknya memberi respon secara berimbang terhadap 

setiap jenis pelatihan yang dijalankan oleh siswa. 

d. Pengajar/ dosen hendaknya merancang teknis pembelajaran yang dapat 

mendorong partisipasi aktif seluruh mahasiswa. 

 

2. Pedoman Bagi Penggunaan Media Pembelajaran 

a. Media yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran hendaknya 

disediakan seawal mungkin untuk memudahkan dan memperlancar proses 

pembelajaran. 

b. Perlu disediakan media yang siap pakai yang dikoleksi dari media-media 

yang telah pernah digunakan dalam pembelajaran sebelumnya. 

c. Penggunaan media elektronik hendaknya direncanakan sejak pertemuan 

awal sehingga perangkat penunjang yang diperlukan dapat disediakan lebih 

dini. 
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MENGENAL KONSTRUKSI KALIMAT-

KALIMAT BAHASA INGGRIS  

(GETTING TO KNOW  

THE SENTENCES CONSTRUCTIONS) 
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A. PENDAHULUAN (INTRODUCTION) 

Penulis-penulis kreatif menggunakan berbagai bentuk kalimat untuk 

membuat tulisan mereka menjadi hidup dan menarik untuk dibaca. Jika tidak, 

penggunaan terlalu banyak kalimat sederhana, misalnya, akan terlihat 

membosankan dan terkesan amatiran, sementara penggunaan kalimat panjang 

yang terlalu banyak akan membuat tulisan sulit untuk dibaca dan dimengerti. 

Untuk itu seorang penulis harus mempunyai kemampuan untuk membuat, 

mempergunakan dan memvariasikan penggunaan bentuk-bentuk kalimat yang 

tepat dalam tulisannya. Hennessy (2002) menyatakan bahwa dengan memiliki 

keterampilan untuk menulis dan menggunakan kalimat-kalimat sederhana, 

majemuk, komplek dan majemuk-komplek (simple, compound, complex, and 

compound-complex sentences) dengan baik, seorang penulis akan memiliki fleksibilitas 

untuk (1) menyampaikan ide-idenya dengan tepat dan (2) menghibur para 

pembacanya dengan berbagai kalimat pada saat yang sama (Hennessy, Brendan., 

2002). 

Walaupun dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar konstruksi 

kalimat yang paling banyak digunakan adalah kalimat-kalimat sederhana (simple 

sentences) karena mudah untuk dimengerti pembelajar bahasa Inggris muda/ 

pemula seperti siswa sekolah dasar kita, namun dalam banyak kasus tidak bisa 

dihindari seringkali kita akan menemukan  penggunaan kalimat-kalimat majemuk 

dan komplek terutama dalam bahan bacaan sekolah dan menggunakannya baik 

dalam percakapan maupun dalam tulisan untuk mengekspresikan ide-ide dan 

aktivitas-aktivitas sehari-hari. Untuk itu sebagai mahasiswa pendidikan guru 

sekolah dasar yang juga adalah calon guru sekolah dasar, mahasiswa program 

studi pendidikan guru sekolah dasar diharapkan mampu membuat dan 

mempergunakan konstruksi-konstruksi kalimat-kalimat bahasa Inggris ini 

terutama sekali untuk membantu dalam membuat bahan ajar/ media 

pembelajaran yang tepat bagi siswa sekolah dasar dan mempertajam kemampuan 

menulis (writing) dalam bahasa Inggris. 

Setelah mempelajari pembelajaran 1 ini, anda diharapkan dapat: 

1. menjelaskan tentang konstruksi kalimat-kalimat bahasa Inggris, 

2. membuat kalimat-kalimat dasar bahasa Inggris dalam konstruksi dan 

konteks yang tepat dan 

3. menjelaskan penggunaan kalimat-kalimat sederhana (simple sentences) dalam 

pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. 
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B. KONSTRUKSI KALIMAT-KALIMAT BAHASA INGGRIS (THE 

SENTENCES CONSTRUCTIONS)  

Konstruksi kalimat-kalimat bahasa Inggris (sentences constructions) terdiri atas 

kalimat sederhana (a simple sentence), kalimat majemuk (a compound sentence), kalimat 

komplek (a complex sentence) dan kalimat majemuk-komplek (a compound-complex 

sentences). Sekarang mari kita bahas kalimat-kalimat tersebut satu persatu: 

1. Kalimat Sederhana (The Simple Sentence) 

Sebuah kalimat sederhana (a simple sentence), disebut juga sebagai 

sebuah klausa independen (an independent clause), berisi subjek (subject) dan 

kata kerja/ verba (verb). Kalimat sederhana (a simple sentence) digunakan 

untuk mengekspresikan sebuah pemikiran yang lengkap (a complete idea) 

(Baack, Erlyn., 2013). Perhatikan contoh kalimat-kalimat sederhana di 

bawah ini, subjeknya (the subjects) diberi garis bawah dan verbanya (the verbs) 

ditulis miring. 

 

A. Rita speaks Javanese at home. 

B. Sholeh and Poltak go he mosque every friday. 

C. Sarah shops and cooks everyday. 

 

Mari kita analisis ketiga contoh kalimat di atas. Ketiga contoh di atas 

semuanya adalah kalimat sederhana (simple sentences). Kalimat A adalah 

kalimat sederhana (simple sentences) karena terdiri atas satu subjek dan satu 

verba dan mengekspresikan satu pemikiran yang lengkap. Namun 

perhatikan bahwa kalimat B berisi subjek majemuk (compound subjects) yaitu 

Sholeh dan Poltak, dan kalimat C berisi verba majemuk (compound verbs), 

yaitu shops dan cooks. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa sebuah 

kalimat sederhana (a simple sentence), mengandung sebuah subjek (a subject) 

dan sebuah kata kerja (a verb) dan mengekspresikan satu pemikiran yang 

lengkap (a complete idea).  Namun perlu diingat bahwa sebuah kalimat 

sederhana (a simple sentence) juga dapat mengandung subjek majemuk 

(compound subjects) atau verba majemuk (compound verbs). 

 

2. Kalimat Majemuk (The Compound Sentence) 

Sebuah kalimat majemuk (a compound sentence) mengandung dua klausa 

independen (two independent clauses) yang dihubungkan oleh sebuah kata 

hubung (a coordinator/ a conjunction). Kata-kata hubung tersebut adalah for, 

and, nor, but, or, yet, so (biasa disingkat FANBOYS) (Baack, Erlyn., 2013). 
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Kecuali untuk kalimat yang sangat singkat, kata hubung selalu didahului 

oleh tanda koma. Dalam contoh kalimat-kalimat majemuk berikut, subjek-

subjek diberi garis bawah, verba-verba ditulis miring, dan kata-kata hubung 

(coordinators) dan koma yang mendahuluinya ditulis tebal (bold). 

 

A. I talked to the headmaster, and my sister talked to the   

      teacher. 

B. My sister and my brother went camping, I just stay at home. 

C. My sister and my brother went camping, for I just stay at 

home. 

 

Ketiga kalimat di atas adalah kalimat- kalimat majemuk. Setiap 

kalimat berisi dua klausa independen, dan digabungkan oleh sebuah kata 

hubung dengan koma mendahuluinya. Perhatikan bagaimana penggunaan 

kata hubung yang dipilih  dapat mengubah hubungan antar klausa. Kalimat 

B dan C, misalnya, adalah identic kecuali kata hubungnya yang berbeda. 

Dalam kalimat B, aksi mana yang terjadi lebih dahulu? Jelas, "My sister and 

my brother went camping" yang pertama terjadi, sebagai konsekuensinya "I just 

stay at home”. Sementara dalam kalimat C karena "I just stay at home" (yang 

bisa bermakna juga “I don’t want to go everywhere”) maka “My sister and my 

brother went camping”. Dua kalimat itu membuktikan bahwa kata hubung 

yang dipilih dapat mengubah hubungan antar klausa.  

 

3. Kalimat Komplek (The Complex Sentence) 

Sebuah kalimat kompleks (a complex sentence) memiliki sebuah klausa 

independen yang dihubungkan oleh satu atau lebih klausa dependen. 

Sebuah kalimat kompleks selalu memiliki sebuah kata hubung subordinator 

seperti because, since, after, although, atau when atau sebuah relative pronoun 

seperti that, who, atau  which. Dalam kalimat-kalimat komplek berikut, 

subjek-subjek diberi garisbawah, verba-verba ditulis miring, dan 

subordinator dan koma (bila diperlukan) ditulis tebal (bold). 

A. When Savira realized the mistakes, she repaired it 

immediately. 

B. Savira repaired the mistakes immediately before the teacher 

noticed it. 

C. Ketut exercises a lot, because he has a tight competition next 

month. 
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D. After we finished reading the scenario, I and my school friends 

practiced the drama. 

E. I and my school friends practiced  the drama after we finished 

reading the scenario. 

 

Ketika sebuah kalimat komplek diawali dengan sebuah subordinator 

seperti kalimat A dan D, adanya koma diperlukan pada akhir klausa 

dependen. Ketika sebuah klausa independen memulai kalimatnya dengan 

subordinator di tengahnya seperti pada kalimat B, C, dan E, adanya koma 

tidak diperlukan. Bahkan jika koma ditempatkan sebelum subordinator 

dalam kalimat B, C, dan E, maka hal itu adalah salah (Baack, Erlyn., 2013).  

Perhatikan bahwa kalimat D dan E adalah sama kecuali kalimat D 

dimulai dengan klausa dependen yang diikuti dengan koma, dan kalimat E 

dimulai dengan klausa independen yang tidak ada komanya. Keberadaan 

koma setelah klausa dependen dalam kalimat D diperlukan, dan pendengar 

bahasa Inggris yang berpengalaman akan sering mendengar jeda sebentar 

di sana sedangkan pada kalimat E, bagaimanapun, tidak akan ada jeda 

ketika klausa independen mengawali kalimat (Andersen, Sarah., 2014) 

Sebagai catatan tambahan, kalimat yang mengandung klausa kata 

sifat atau klausa dependen (adjective clause or dependent clause) juga adalah 

kalimat kompleks karena berisi klausa-klausa independen dan dependen 

(Andersen, Sarah., 2014). Anda akan belajar adjective clause dalam mata kuliah 

berikutnya, tetapi yang terpenting sekarang anda tahu bahwa kalimat yang 

mengandung adjective clause adalah juga kalimat komplek. Dalam kalimat-

kalimat komplek berikut, subjek-subjek diberi garisbawah, verba-verba 

ditulis miring, dan subordinator dan koma (bila diperlukan) ditulis tebal 

(bold), sementara klausa independen juga ditulis tebal (bold). 

 

A. The student whom I talked to was the the school’s champion.  

B. The pen that Randu lent was made of gold.  

C. Monas which is the symbol of Jakarta was built in 1959. 

D. The town where Sukarno was born is in East Java Province.  

 

4. Kalimat Majemuk-Komplek (The Compound-Complex Sentence) 

Seperti namanya, kalimat majemuk-komplek (a compound-complex 

sentence) terdiri atas kalimat majemuk dan kalimat komplek. Sebuah kalimat 

majemuk-komplek dibuat dari dua klausa independen dan satu atau lebih 
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klausa dependen (St.Louis College Writing Center, 2015). Dalam contoh 

kalimat majemuk-komplek berikut ini kita bisa melihat dua kausa 

independen, dan satu klausa dependen yaitu: 

 

Although the students like to go camping, they haven't had the time to go lately, and 

they haven't got any teachers to go with. 

The Independent 

Clause 

The students haven't had the time to go lately 

 The students haven't got any teachers to go with 

The Dependent 

Clause 

Although the students like to go camping 

 

The teacher decided that the film was too scary but the students who love scary film 

thought that the teacher was wrong. 

The Independent  The teacher decided that the film was too scary 

Clause (but) the students thought that the teacher was wrong 

The Dependent 

Clause 

who love scary film 

 

C. PENGGUNAAN KALIMAT-KALIMAT SEDERHANA DALAM 

PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DI SEKOLAH DASAR 

(THE USE OF SIMPLE SENTENCES IN THE ENGLISH 

LANGUAGE LEARNING IN ELEMENTARY SCHOOL) 

Pada sekolah-sekolah di Indonesia bahasa Inggris dipelajari sebagai bahasa 

asing (English as a foreign language). Kebanyakan murid-murid sekolah dasar di 

Indonesia adalah para pemula (beginners) dalam mempelajari bahasa Inggris. Dan 

sebagai maklumnya pembelajar pemula, masalah limitasi dan pemahaman 

kosakata (English vocabularies) menjadi masalah yang signifikan dalam mempelajari 

dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing.  Oleh sebab itulah 

pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar lebih ditekankan pada pengayaan 

dan pemahaman kosakata dasar yang dipakai dalam kegiatan sehari-hari dalam 

ruanglingkup kegiatan anak/ bersifat here and now.  

Dan seperti juga kita maklumi bahwa pembelajaran kosakata tidak bisa 

dilepaskan dari konteks kalimat yang membungkusnya. Umumnya hanya bentuk-

bentuk kalimat sederhana dalam bentuk struktur tenses simpe past, simple present dan 

simple future yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. 
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Namun dalam hal ini sebaiknya guru bahasa Inggris di sekolah dasar tidak 

memberikan pembelajaran tentang struktur kalimat kepada siswa sekolah dasar 

dalam bentuk rumus, pola kalimat, atau aturan bahasa yang harus dihafalkan oleh 

para siswa sekolah dasar, karena pembelajaran tentang struktur kalimat sederhana 

dapat diberikan dalam bentuk terintegrasi dengan kosakata dalam kalimat 

pernyataan, tanya jawab sehari-hari, dan dalam wacana yang langsung diberikan 

sebagai suatu bentuk bahasa yang utuh dan bermakna (Suyanto, Kasihani., 2008).  

Berdasarkan hal tersebut, agar pembelajaran bahasa Inggris tentang 

struktur kalimat sederhana dapat diberikan dalam suatu bentuk bahasa yang utuh, 

bermakna, mudah dipakai dan dipahami siswa sekolah dasar dalam percakapan 

sehari-hari, maka salah satu caranya adalah dengan melakukan pembelajaran yang 

melibatkan penggunaan benda nyata dan kata kerja aksi (action verbs) (Moore., J., 

2005). Pendapat ini timbul karena siswa sekolah dasar kebanyakan adalah pemikir 

kongkrit (concrete thinkers). Hal ini berimplikasi pada pemikiran bahwa siswa 

sekolah dasar akan belajar bahasa Inggris dengan cepat ketika mereka melihat/ 

mengamati atau melakukan suatu tindakan tersebut sendiri. Oleh sebab itu 

pembelajaran struktur kalimat dengan melibatkan penggunaan kata kerja aksi 

(action verbs) ini dinilai tepat untuk diberikan kepada siswa sekolah dasar karena 

para siswa dapat langsung melihat/ merasakan  makna dari kalimat secara 

langsung tanpa penterjemahan langsung dari guru.  

Kata kerja aksi (action verbs) yang digunakan sebaiknya merupakan kata kerja 

yang banyak dijumpai dan digunakan oleh anak dalam berkomunikasi sehari- hari. 

Hal ini sesuai dengan karakter pembelajaran kosakata bahasa Inggris di sekolah 

dasar seperti yang telah dikemukakan di atas yaitu bersifat here and now.  Moore 

(2005) memberikan contoh pembelajaran struktur kalimat sederhana dalam 

bentuk simple present tense yang dia sebut sebagai konsep a person plus an action with 

a word ending (Moore., J., 2005).   

 

 

Gambar 1.1 Contoh Flashcard of a person + an action 

A PERSON+AN ACTION+WORD ENDING S/ ES
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Sebagai contoh dalam pembelajaran di atas guru memakai sebuah flashcard 

yang bergambar orang sedang melakukan suatu tindakan (a person + an action). 

Dengan memperlihatkan flashcard tersebut, kemudian guru menanyakan kepada 

para siswa beberapa pertanyaan informasi (WH Questions) seperti: Who is the person 

in this picture? What does she do? Siswa mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan 

guru dengan jawaban-jawaban yang beragam. Guru dapat mengerucutkan 

jawaban-jawaban tersebut sehingga bisa dihasilkan kata-kata “a teacher”  dan “write 

on the board”. Setelah semua siswa memahami makna kosakata yang baru dipelajari,  

barulah guru mengintroduksi konsep word ending s/es, yang dipakai dengan konsep  

a person + an action, sehingga bisa diproduksi struktur kalimat simple present tense 

yang benar yaitu “The teacher writes (on the board)” bukan “The teacher write (on the 

board)”. Sebagai tambahan, selain dengan memakai media flashcards guru juga bisa 

melakukan pembelajaran ini dengan lebih kontekstual dengan cara meminta siswa 

untuk mengamati orang lain yang sedang melakukan suatu tindakan misalnya; 

mengamati teman mereka yang bermain bola (They play football) atau teman yang 

menghapus tulisan (She erases the writing). Setelah para siswa dapat memproduksi 

kalimat sederhana dengan struktur tata bahasa yang benar, maka guru dapat 

meminta para siswa untuk menggunakan kemampuan mereka dalam 

memproduksi kalimat-kalimat sederhana (simple sentences) dengan melakukan 

kegiatan-kegiatan menarik yang dapat mengasah keterampilan-keterampilan 

berbahasa Inggris siswa sekolah dasar seperti membuat undangan (invitation cards), 

kartu ucapan (greeting cards), pengumuman (announcement) serderhana dan lain lain. 

Kemudian hasil karya siswa tersebut bisa ditempelkan di ruang kelas sebagai 

display ataupun di majalah dinding sekolah.  

Guru juga bisa membuat para siswa untuk terbiasa memproduksi dan 

menggunakan kalimat-kalimat tersebut dengan cara berkomunikasi dengan para 

siswa dengan menggunakan kalimat-kalimat tersebut dalam percakapan sehari-

hari. Hal lain yang bisa dilakukan oleh guru adalah untuk membuat para siswa 

terbiasa membaca kalimat-kalimat yang ditulis dalam bahasa Inggris misalnya 

dengan cara menuliskan pengumuman yang ditempelkan di majalah dinding 

sekolah dalam bahasa Inggris. Hal ini akan memberikan pajanan bahasa Inggris 

(English language exposure) yang lebih banyak bagi para siswa di sekolah dasar. 

Berikut salah satu contoh pengumuman sederhana yang bisa dibuat guru dengan 

mempergunakan kalimat-kalimat sederhana (simple sentences) dan ditempelkan di 

majalah dinding sekolah agar dapat dibaca dan dipahami oleh semua siswa:  
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Gambar 1.2 Contoh School Announcement 

 

D. RANGKUMAN (SUMMARY) 

Sebuah kalimat sederhana (a simple sentence), mengandung sebuah subjek (a 

subject) dan sebuah kata kerja (a verb) atau dapat juga mengandung subjek majemuk 

(compound subjects) atau verba majemuk (compound verbs) yang mengekspresikan satu 

pemikiran yang lengkap (a complete idea).  Sementara itu, sebuah kalimat majemuk 

(a compound sentence) mengandung dua klausa independen (two independent clauses) 

yang dihubungkan oleh satu kata hubung (a coordinator/ a conjunction). Sebuah 

kalimat kompleks (a complex sentence) memiliki sebuah klausa independen yang 

dihubungkan oleh kata hubung subordinator dengan satu atau lebih klausa 

dependen. Di sisi lain lain, sebuah kalimat majemuk-komplek (a compound – 

complex sentence) dibuat dari dua klausa independen dan satu atau lebih klausa 

dependen (two independent clauses and one or more dependent clause).  

Pembelajaran tentang struktur kalimat sederhana di sekolah dasar dapat 

diberikan dalam bentuk terintegrasi dengan kosakata dalam kalimat pernyataan, 

tanya  jawab sehari-hari, dan dalam wacana yang langsung diberikan sebagai suatu 

bentuk bahasa yang utuh dan bermakna. Untuk itu banyak cara yang dapat dipakai 

oleh guru salah satunya dengan memberikan pembelajaran dengan 

mempergunakan kata kerja aksi (person + action verbs + word ending) dan 

memberikan pajanan bahasa Inggris (English language exposure) yang lebih banyak 

dengan cara memakai kalimat-kalimat tersebut dalam berkomunikasi sehari-hari 

dengan para siswa.  

 

For all students of Pesanggrahan 03 Elementary School, we 

announce the invitation cards making contest: 

Day/ Date: Saturday, 30 March 2014 

Time: 08.00 a.m – 10.00 a.m 

Place: Hall of Pesanggrahan 03 Elementary School 

Each class should register a group of maximum three students. The winners will get 

school bags, sets of crayons, sets of writing tools, and many more. For further 

information, please contact Ms. Pani at the teachers’ room. 
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E. LATIHAN KETERAMPILAN-KETERAMPILAN BAHASA 

INGGRIS TERPADU (INTEGRATED ENGLISH SKILLS 

EXERCISES) 

Setelah anda mempelajari teori, sekarang saatnya anda mempraktekkan 

keterampilan mengenali, dan membuat/ menggunakan kalimat-kalimat 

sederhana, majemuk,  komplek, dan majemuk-komplek (simple, compound, complex 

and compound-complex sentences). Di bawah ini adalah beberapa latihan yang dapat 

anda gunakan untuk melatih keterampilan-keterampilan berbahasa Inggris anda. 

 
Petunjuk: Bacalah artikel di bawah ini dengan seksama.  

ECLIPSES OF THE SUN 

 
(1) An eclipse of the Sun is also called a solar eclipse. The Moon orbits, or goes 

around, the Earth. (2) As the Moon orbits, it sometimes gets directly between Earth and 

the Sun. When this happens, the Moon casts its shadow on Earth. The Moon’s shadow 

covers only a small part of Earth, not the entire planet. (3)You can see the eclipse only if 

you happen to be in the part of Earth that gets covered. 

(4)There are three kinds of solar eclipses. Sometimes the Moon appears to block out 

the whole Sun. This is called a total solar eclipse. (5) A bright ring, or halo, appears around 

the dark disk of the Moon during a total eclipse. The Sun’s corona—the glowing hot gases 

that surround the Sun—produces this halo. 

(6) The Moon is not  always the same distance from Earth, because its orbit is not 

a perfect circle. (7)Sometimes an eclipse happens while the Moon is farther away from Earth 

than usual. The faraway Moon looks small. It casts a smaller shadow on Earth that blocks 

out only the center of the Sun. (8) This is called an annular eclipse. 

LATIHAN 1                           

(EXCERSISE 1)

sun eclipse
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Sometimes the Moon covers only part of the Sun. This is called a partial solar eclipse. 

The Moon’s disk slides across the bottom or top part of the Sun. It never covers the whole 

Sun. (9) Partial solar eclipses are more common than total or annular solar eclipses. 

It is very dangerous to look at the Sun, even during an eclipse. (10) Looking at the 

bright light of the Sun can injure your eyes. 

(Teks diadaptasi dari “Eclipses of The Sun” (Microsoft, 2016)) 

 

Kemudian tentukan apakah kalimat-kalimat yang digarisbawahi di dalam artikel 

termasuk kalimat sederhana, majemuk atau komplek (simple, compound or complex 

sentences) dengan memberikan tanda check (√) pada kolom berikut. 

Types of Sentence Number of Sentence 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Simple Sentence           

Compund Sentence           

Complex Sentence           

Compound-Complex 

Sentence 

          

 

 

Petunjuk:  

Secara berpasangan mintalah teman anda untuk membacakan jawabannya 

atas tugas dari Latihanketerampilan membaca yang telah dia kerjakan. Simaklah 

dengan baik ketika teman anda membacakan jawabannya, kemudian bandingkan 

jawaban anda dengan jawaban teman anda.  

 

LATIHAN 2                           

(EXCERSISE 2)
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Selanjutnya diskusikan dengan teman anda mengapa kalimat-kalimat yang 

digarisbawahi dalam artikel di atas termasuk ke dalam kalimat-kalimat sederhana, 

majemuk, komplek, dan majemuk-komplek (simple, compound, complex and 

compound-complex sentences). Berikut adalah contoh percakapan/ dialog yang bisa 

anda kembangkan untuk diskusi anda.  

 

 
Petunjuk:  

Dengan mempergunakan kalimat-kalimat sederhana dan atau kalimat-

kalimat majemuk), buatlah sebuah pengumuman sederhana untuk sekolah dasar 

tentang pelaksanaan perkemahan pramuka sabtu minggu (weekend scout camp). 

Dalam pengumuman cantumkan; 

• Tanggal, waktu dan tempat perkemahan 

• Biaya  

• Kegiatan-kegiatan yang akan dilangsungkan selama perkemahan 

• Notifikasi bagi para siswa yang berminat mengikuti perkemahan agar 

mendaftarkan diri kepada Ms. Irawan 

LATIHAN 3                           

(EXCERSISE 3)

Why did 
you say/ 

call 
sentence 
no 1 is a 

…… 
sentence? 

 

Sentence 
no 1 is a 

…… 
sentence 
because 

it has one 
subject 
and one 

verb. The 
subject is 
…… and 
the verb 

is ….. 
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Jangan lupa untuk melengkapi pengumuman anda dengan ilustrasi yang menarik 

sehingga siswa-siswa sekolah dasar tertarik untuk membaca pengumuman 

tersebut.  

 

F. TES FORMATIF (THE FORMATIVE TEST) 

Sekarang kerjakan evaluasi di bawah ini secara individu. Ingat! 

Do not cheat. Jujurlah kepada diri sendiri dengan tidak 

melihat kunci jawaban ketika mengerjakan evaluasi ini.   

Petunjuk:  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi 

tanda silang (x) pada jawaban yang tepat. 

1. After I finished cooking, I and my sister cleaned the entire kitchen. The 

sentence is ……….. 

a.  a simple sentence 

b. a compound sentence 

c. a complex sentence 

d. a compound complex sentence  

2.   The teacher walked into the classroom, greeted the students, and took 

attendance. The sentence is ……….. 

a. a simple sentence  

b. a compound sentence  

c. a complex sentence 

d. a compound complex sentence 

3.  I do the shopping and my sister do the cooking. The sentence  

         is …………. 

a. a simple sentence 

b. a compound sentence 

c. a complex sentence 

d. a compound complex sentence 

4.  The man whom the headmaster talked to was the new sport teacher. The 

sentence is …. 

a. a simple sentence 

b. a compound sentence 

c. a complex sentence 

d. a compound complex sentence  

5. We have got a great school football team. The sentence is … 

a. a simple sentence  
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b. a compound sentence 

c. a complex sentence 

d. a compound complex sentence 

6. Which of the sentences below is a simple sentence with compound 

subjects? 

a. Sekar plays the piano and Linda sings a song 

b. Sekar plays the piano. 

c. Linda and Sekar are singing a song together  

d. Sekar plays the piano and Linda listens to it.  

7.   The new subject that I learnt was so difficult. Which part of the sentence 

is the independent clause? 

a. The new subject was so difficult 

b. that I learnt 

c. The new subject that I learnt 

d. that I learnt so difficult 

8. Below coordinators could be used in compound sentences except: 

a. or 

b. where  

c. but  

d. nor 

9.  I decided not to go to the party but my sister who was party lover thought 

that I was so outdated. Which part of the sentence is the dependent clause? 

a. I decided not to go to the party 

b. My sister thought that I was so outdated 

c. who was party lover  

d. a, b, and c are wrong 

10.  Hal-hal berikut harus diperhatikan dalam memberikan pembelajaran 

tentang kalimat-kalimat sederhana di sekolah dasar kecuali:  

a. Sebaiknya pembelajaran di sekolah dasar lebih banyak memakai 

bentuk-bentuk kalimat sederhana dengan struktur tenses:  simpe 

past, simple present dan simple future. 

b. Sebaiknya guru tidak memberikan pembelajaran tentang struktur 

kalimat dalam bentuk rumus, pola kalimat, atau aturan bahasa yang 

harus dihafalkan oleh para siswa sekolah dasar. 

c. Sebaiknya pembelajaran tentang kalimat sederhana diberikan secara 

terintegrasi dengan kosakata dalam kalimat pernyataan, tanya jawab 
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sehari-hari, dan dalam wacana yang langsung diberikan sebagai suatu 

bentuk bahasa yang utuh dan bermakna.  

d. Sebaiknya guru tidak memberikan pembelajaran tentang grammatika.  
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G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT (THE FEEDBACK 

AND FOLLOW-UP) 

Untuk mengukur penguasaan materi anda, setelah mengerjakan evaluasi, 

cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang tersedia di halaman akhir 

pembelajaran ini. Anda dianggap telah dapat memahami materi pembelajaran di 

atas dengan baik jika tingkat penguasaan materi anda mencapai 80% ke atas, 

sehingga anda dapat melanjutkan untuk mempelajari kegiatan pembelajaran 

selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang anda capai di bawah 80%, maka 

anda harus mengulang kembali mempelajari materi pembelajaran ini khususnya 

pada bagian-bagian yang belum anda kuasai. Gunakan rumus di bawah ini untuk 

mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pembelajaran di atas.  

Tingkat Penguasaan =
Jumlah Jawaban Anda yang Benar

10 
 X 100% 

Kriteria Tingkat Penguasaan Belajar 

Baik Sekali = 90% - 100% 

Baik  = 80% - 89% 

Sedang = 60% - 79% 

Kurang = ≤60% 

 

H. KUNCI JAWABAN (THE ANSWER KEY) 

1. C 

2. A 

3. B 

4. D 

5. A 

6. C 

7. A 

8. B 

9. C 

10. D 
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PEMBELAJARAN 2 

MENGIDENTIFIKASI TOPIK, IDE POKOK 
DAN IDE-IDE PENDUKUNG DALAM 

PARAGRAF 
(IDENTIFYING THE TOPIC, MAIN IDEA AND 

SUPPORTING DETAILS OF THE 

PARAGRAPH) 
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A. PENDAHULUAN (INTRODUCTION) 

Mampu memahami topik, intisari, atau kerangka konseptual yang lebih 

besar dari satu bab buku, artikel, paragraf, dan kalimat merupakan salah satu 

bagian dari keterampilan membaca yang harus dikuasai para pelajar yang duduk 

di perguruan tinggi seperti anda. Lebih lanjut, para mahasiswa pendidikan guru 

sekolah dasar diharapkan mampu untuk menarik kesimpulan, mengevaluasi, 

menafsirkan dan mengkritisi artikel atau bab dari sebuah bahan bacaan, karena 

keterampilan-keterampilan seperti itu sangat esensial untuk meningkatkan 

pemahaman keseluruhan dalam membaca (reading comprehension).  

Setelah mempelajari pembelajaran 2 ini, anda diharapkan dapat: 

1. menjelaskan pengertian paragraf, topik, ide pokok, dan ide-ide pendukung 

dan 

2. mengidentifikasi topik, ide pokok, dan ide-ide pendukung dalam suatu 

paragraf.  

 

B.  MENGIDENTIFIKASI TOPIK, IDE POKOK DAN IDE-IDE 

PENDUKUNG DALAM PARAGRAF (IDENTIFYING THE 

TOPIC, MAIN IDEA AND SUPPORTING DETAILS IN THE 

PARAGRAPH) 

Untuk dapat memahami sebuah tulisan, pertama-tama kita harus dapat 

mengidentifikasi topik-topik, ide-ide pokok dan ide-ide penjelas yang ada dalam 

tulisan tersebut. Topik-topik, ide-ide pokok dan ide-ide penjelas terletak di dalam 

paragraf. Untuk itu mari kita lihat terlebih dahulu pengertian dan organisasi dari 

paragraf.  

1. Paragraf (The Paragraph) 

Paragraf adalah sekelompok kalimat yang terkait dengan topik tertentu, 

atau tema sentral. Setiap paragraf memiliki konsep kunci atau ide pokok. Sebuah 

paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah. 

Cara penulisan suatu paragraf harus dimulai dengan baris baru. Paragraf dikenal 

juga dengan nama lain alinea.   

Sebuah paragraf biasanya dibuat dengan membuat kata pertama pada baris 

pertama masuk ke dalam (geser ke sebelah kanan) beberapa ketukan atau spasi. 

Demikian pula dengan paragraf berikutnya mengikuti penyajian seperti paragraf 

pertama. Suatu paragraf bisa dikatakan sebagai suatu paragraf yang baik jika: (1) 

terdapat ide atau gagasan yang menarik dan diperlukan untuk merangkai 

keseluruhan tulisan,  (2) Kalimat yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan 

berhubungan dengan wajar dan padu. Untuk membuat kalimat-kalimat dalam 
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suatu paragraf yang padu, kita membutuhkan kata-kata penghubung (conjunctions). 

Conjunction adalah kata penghubung (joiners), yang menghubungkan bagian-bagian 

dari sebuah kalimat, atau satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Penggunaan 

kata hubung sangat penting untuk menghasilkan kalimat atau teks yang padu dan 

mulus dan (3) sebuah tulisan, artikel atau essai bisa terdiri atas beberapa paragraf 

yang saling mendukung dan padu satu sama lain. Hal ini berarti kita bisa 

mendapati beberapa ide pokok dalam satu tulisan yang terdiri atas beberapa 

paragraf. Umumnya kerangka suatu tulisan terdiri atas: satu paragraf 

pendahuluan (introductory), beberapa paragraf isi (body) dan satu 

paragraf penutup (conclusion) (Fry, Ronald W., 2000).  

Paragraf pendahuluan memberitahu Anda di muka, hal-hal seperti (1) ide-

ide pokok dari bab, (2) tingkat atau batas pertanggungan; (3) bagaimana topik ini 

dikembangkan, dan (4) sikap penulis ke topik. Transisi paragraf biasanya pendek; 

fungsi tunggal mereka adalah untuk mengikat bersama-sama apa yang Anda telah 

membaca sejauh ini dan apa yang akan datang - untuk mengatur panggung untuk 

berhasil ide bab atau bagian. Meringkas paragraf digunakan untuk menyatakan 

kembali secara singkat ide-ide utama dari bab atau bagian. Penulis juga dapat 

menarik beberapa kesimpulan dari ide-ide, atau berspekulasi pada beberapa 

kesimpulan berdasarkan bukti yang dia telah disajikan. 

 

2. Struktur Paragraf (The Structure of a Paragraph) 

Setiap paragraph harus memuat tiga bagian penting yaitu sebuah kalimat 

topik (a topic sentence), badan paragraf (paragraph’s body) yang terdiri atas kalimat-

kalimat pendukung (supporting details) dan sebuah kalimat penutup (a conclusion) 

(Langen, John., & Jenkins., 2013). Struktur paragraph tersebut dapat dilihat pada 

ilustrasi di bawah ini: 

 
 Gambar 2.1 The Structure of A Paragraph  

(“The Structure of a Paragraph,” 2019) 

 

The structure of a paragraph
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Sekarang mari kita bahas bagian-bagian dari sebuah paragraf secara lebih 

jelas. 

a. Topik (The Topic) 

Sebuah topik (a topic) adalah subjek yang dibicarakan sebuah paragraf. 

Topik (topic) dan ide pokok (main idea) saling berkaitan. Lokasi dari sebuah 

ide pokok biasanya dapat dideteksi jika anda dapat menentukan apa topik 

dari paragraf tersebut.  Untuk menemukan topik dari sebuah paragraf 

tanyakan pertanyaan sederhana ini:  

 

 

 

 

 

 

Sekarang cobalah menemukan topik dari paragraf di bawah ini. 

Setelah itu cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat 

setelah teks.   

 

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) or "Beautiful Indonesia Miniature 

Park" is a culture-based recreational area located in East Jakarta, Indonesia. It 

has an area of about 250 acres (1.0 km2). The park is a synopsis of Indonesian 

culture, with virtually all aspects of daily life in Indonesia's provinces encapsulated 

in separate pavilions with the collections of Indonesian architecture, clothing, dances 

and traditions are all depicted impeccably. Apart from that, there is a lake with a 

miniature of the archipelago in the middle of it, cable cars, museums, Keong Emas 

Imax cinema, a theater called the Theatre of My Homeland (Theater Tanah 

Airku) and other recreational facilities which make TMII one of the most popular 

tourist destinations in the city.  

(Teks diadaptasi dari “Taman Mini Indonesia Indah” (Wikipedia, 

2019)) 

 

Topik dari paragraph di atas adalah:  

“Taman Mini Indonesia Indah (TMII) or Beautiful Indonesia 

Miniature Park” 

 

 

“Siapa atau apa yang dibicarakan paragraf tersebut” 

(“Who or what is the selection about?”) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Recreational
http://en.wikipedia.org/wiki/East_Jakarta
http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Indonesia
http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Indonesia
http://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Indonesia
http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_architecture
http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism
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b. Kalimat Topik (Topic Sentence)  

Topik terletak dalam kalimat topik. Sebuah kalimat topik (a topic 

sentence) biasanya terletak pada kalimat pertama dari sebuah paragraf, 

tetapi tidak selalu. Sebuah kalimat topik juga bisa terletak di dalam 

paragraf atau di akhir paragraf. Kalimat topik biasanya muncul sekali, 

tetapi juga bisa muncul dua kali yaitu pada awal paragraf dan pada akhir 

paragraf. Berikut adalah posisi kalimat topik dalam paragraf (the positions of 

the topic sentences in the paragraphs):  

1) Kalimat Topik di Awal dan Akhir Paragraf (The Topic 

Sentence at The Beginning and Ending of The Paragraph) 

Umumnya sebuah kalimat topik (a topic sentence) adalah 

kalimat pertama dari sebuah paragraf. Dengan menjadi kalimat 

pertama ini, sebuah kalimat topik  

berfungsi untuk mengontrol ide dan 

memperkenalkan contoh-contoh atau 

detil-detil pendukung dalam paragraf. Jika 

sebuah paragraf itu berdiri sendiri dan 

bukan merupakan suatu bagian dari suatu 

teks yang lebih panjang maka biasanya kalimat topik tersebut akan 

dinyatakan kembali (restate) di bagian akhir dari paragraf 

(walaupun mempunyai maksud yang sama namun mungkin 

dinyatakan kembali dengan kalimat yang berbeda). Struktur 

penulisan kalimat topik seperti ini akan membantu para pembaca 

dalam memahami isi bacaan tersebut.  Perhatikan posisi kalimat topik 

dalam paragraf berikut ini: 

 

A cat is man’s best friend. Although there is a common  

saying "a dog is man's best friend”, but dogs are not the only 

animal friend whose companionship people enjoy. For many 

people, a cat is their best companion.  

(Teks diadaptasi dari “Man’s Best Friend” (Livingston, 

Kathy., 2019)) 

 

Dalam paragraf di atas kalimat topik ditempatkan pada kalimat 

pertama dari paragraf yaitu “A cat is man’s best friend” dan 

dinyatakan kembali di akhir paragraph yaitu “For many people, a 

cat is their best companion”. 

Topic sentence 
____  detail______ 
____  detail______ 

Topic sentence 
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2) Kalimat Topik di Awal Paragraf (The Topic Sentence at The 

Beginning of The Paragraph) 

Pernahkah anda memperhatikan bagaimana penulisan kalimat 

topik dalam sebuah artikel pada koran atau majalah? Biasanya kalimat 

topiknya (yang seringkali menjadi 

kepala berita (headlines)) ditulis di 

bagian awal paragraf. Struktur 

penulisan kalimat topik di awal 

paragraf yang diikuti dan diperjelas 

oleh detil-detil atau contoh-contoh 

pendukung ini akan menjadi peta pemandu dalam membantu para 

pembaca untuk segera mengetahui skop atau ruang lingkup dari 

paragraf. Hal ini terutama dirasakan karena tidak semua penulis 

menyatakan kembali (restate) kalimat topik dari paragraf yang ditulis 

di akhir dari paragraf. Bahkan beberapa paragraf tidak jarang terkesan 

kehilangan kalimat topik karena memang kalimat topiknya tidak 

dicatumkan oleh penulis dalam paragraf. Oleh sebab itu gaya 

penulisan dengan meletakkan kalimat topik di awal paragraf ini 

seringkali disukai oleh para pembaca karena mudah bagi mereka 

untuk menemukan dengan cepat topik dari paragraf yang dibaca 

bahkan tanpa membaca secara detil keseluruhan dari paragraf. 

Perhatikan posisi kalimat topik dalam paragraf berikut ini: 

 

One of the most attractive features of cats as housepets is their ease of 

care. Cats do not have to be walked. They get plenty of exercise in the house 

as they play, and they do their business in the litter box. Cleaning a litter box 

is a quick, painless procedure. Cats also take care of their own grooming. 

Bathing a cat is almost never necessary because under ordinary circumstances 

cats clean themselves. Cats are more particular about personal cleanliness than 

people are. In addition, cats can be left home alone for a few hours without 

fear. Unlike some pets, most cats will not destroy the furnishings when left 

alone. They are content to go about their usual activities until their owners 

return.  

(Teks diadaptasi dari “Man’s Best Friend” (Livingston, Kathy., 

2019)) 

 

Topic sentence 
 ____  detail______ 
____  detail______ 
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Dalam paragraf di atas kalimat topik ditempatkan pada kalimat 

pertama dari paragraf yaitu: 

“One of the most attractive features of cats as housepets is their 

ease of care.” 

 

3) Kalimat Topik di Akhir Paragraf (The Topic Sentence at The 

Ending of The Paragraph) 

Walaupun secara umum banyak dijumpai kalimat topik yang 

terletak di awal paragraf, namun tidak jarang kita jumpai juga ada 

kalimat topik yang terletak di akhir 

paragraf.  Hal ini terutama terjadi ketika 

penulis ingin untuk menyimpulkan/ 

menguatkan detil-detil pendukung yang 

telah ditulis sebelumnya. Ada dua alasan 

mengapa sebuah paragraf ditulis dengan 

bentuk seperti ini yaitu: (1) untuk 

menciptakan rasa ketegangan/ penasaran pembaca, atau (2) untuk 

menghadirkan suatu topik yang kontroversial setelah diberikannya 

detil-detil pendukung yang melatarbelakanginya. Perhatikan posisi 

kalimat topik dalam paragraf berikut ini: 

 

Every time you take a breath, you are inhaling Earth’s atmosphere. You 

cannot see, smell, or taste Earth’s atmosphere. It is the air all around you. 

Other planets also have an atmosphere. An atmosphere is a blanket of gases 

that wraps around a planet or any other object in space. 

(Teks diadaptasi dari “The Earth’s Atmosphere” (Microsoft, 2016)).  

 

Dalam paragraf di atas kalimat topik ditempatkan pada kalimat 

terakhir dari paragraf yaitu: “An atmosphere is a blanket of gases 

that wraps around a planet or any other object in space”. 

 

 

 

 

 

 

____  detail______ 
____  detail______ 

Topic sentence 
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4) Kalimat Topik di Tengah Paragraf (The Topic Sentence in The 

Middle of The Paragraph) 

Selain di awal paragraf, kita juga sering menemukan kalimat 

topik yang ditulis di tengah paragraf. Biasanya penulis akan 

meletakkan kalimat topiknya sebagai transisi diantara dua atau 

beberapa detil yang diletakkan sebelum 

dan sesudah kalimat topik. Bentuk 

paragraph seperti ini biasanya dipakai 

jika ide yang dikontrol sifatnya berupa 

sebab-akibat (cause-effect), perbandingan 

atau kontras (comparison/ contrast) dimana 

kalimat topik berfungsi sebagai penghubung dari detil-detil yang 

berbeda tapi saling berhubungan. Perhatikan posisi kalimat topik 

dalam paragraf berikut ini: 

 

Air in the atmosphere is always moving. You can feel air blowing on 

your face. You can see air scattering autumn leaves and making tree branches 

sway. Moving air is called wind. The wind blows where areas of high and low 

atmospheric pressure meet. As warm air rises, cold air rushes in to take its 

place.  

(Teks diadaptasi dari “The Earth’s Atmosphere” (Microsoft, 2016)) 

 

Dalam paragraf di atas kalimat topik ditempatkan di tengah paragraf 

yaitu: “Moving air is called wind.”. 

 

5) Kalimat Topik yang Mencakup Lebih Dari Satu Paragraf.  

Kadang-kadang anda akan menemukan sebuah kalimat topik 

yang menjelaskan satu ide untuk lebh dari satu paragraf. Hal ini dapat 

terjadi khususnya jika si penulis merasa bahwa pengembangan dari 

ide pokok terlalu panjang untuk dapat dimasukkan dalam satu 

paragraf. 

 

c. Ide Pokok dan Kalimat Pokok (The Main Idea and the Thesis 

Statement) 

Ide pokok (main idea) terletak di dalam kalimat pokok (thesis 

statement) yang biasanya diletakkan pada awal paragraf, tetapi bisa juga 

diletakkan pada bagian tengah maupun akhir paragraf. Kalimat 

____  detail______ 
Topic sentence 

____  detail______ 
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pokok (thesis statement) adalah kalimat yang merupakan inti dari 

ide atau gagasan dari sebuah paragraf. Biasanya berisi suatu pernyataan 

yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh ide-ide pendukung dalam 

bentuk kalimat-kalimat penjelas. Yang perlu diperhatikan dalam 

menemukan ide pokok, kadang-kadang penulis menuliskan ide pokoknya 

(main idea) secara tersirat. Hal ini mengakibatkan sebuah tulisan akan 

terlihat kekurangan kalimat topik. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa tulisan 

tersebut kekurangan ide-ide pokok. Si penulis mungkin memberikan tugas 

kepada kalimat-kalimat penjelas untuk menerangkan secara tersirat ide 

pokoknya. Kalau anda bertemu dengan tulisan seperti ini, anda harus 

mampu melihat ide-ide pokok (main ideas) yang tersirat dengan cara 

mempelajari kalimat-kalimat penjelasnya (Fondrk dan Frasca, 2008:35). 

Sekarang cobalah menemukan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Untuk 

itu kita mesti bertanya pada diri kita beberapa pertanyaan berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Earth’s atmosphere is made up of a mix of gases called air. Air contains more 

nitrogen than any other gas. Nitrogen makes up 78 percent of the air. Oxygen, the 

gas that is most important for keeping you alive, makes up 21 percent. Earth is the 

only planet to have so much oxygen in its atmosphere. Water vapor and other gases 

are also present in small amounts in Earth’s atmosphere. The pull of gravity holds 

the atmosphere in place. Without gravity, the air in Earth’s atmosphere would float 

off into space. Gravity is the force that also keeps you from floating away from Earth. 

(Teks diadaptasi dari “The Earth’s Atmosphere” (Microsoft, 2016) 

 

Sudahkah anda menemukan ide pokok (main ideas) dan kalimat topik 

(topic sentence) dari paragraph di atas? Betul sekali ide pokok dari paragraph 

di atas adalah “The air of earth’s atmospehere”. Lokasi dari ide pokok 

“Poin utama apa yang ingin dijelaskan oleh si penulis 
dengan memberikan kalimat-kalimat penjelas? (“What is 
the main point the author is trying to make up with these 

details?”) Dan “apakah semua materi dalam paragraf 
mendukung ide pokok yang dimaksud? (“Does all or 

most of the materials support this main idea?”) 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Cheryl%20Frasca
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(main ideas) dari teks di atas adalah pada awal paragraf. Kalimat topik (topic 

sentence) yang merupakan kalimat pertama dari paragraph tersebut 

memberikan kita petunjuk tentang ide pokok yang dikemukakan pengarang 

dari topik. Kalimat-kalimat berikutnya membangun ide pokok dengan 

memberikan detil yang spesifik dari “The air of the earth’s atmosphere”.  

 

d. Ide-ide Pendukung (The Supporting Details) 

Ide-ide pendukung (supporting details) terletak dalam 

kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang 

memberikan penjelasan tambahan atau detail/ rincian dari kalimat 

pokok suatu paragraf. Fungsi kalimat-kalimat penjelas adalah 

menjelaskan, menerangkan, memberikan gambaran dan atau 

memberikan ilustrasi dari kalimat pokok. Untuk menemukan kalimat-

kalimat penjelas dalam suatu paragraf kita perlu untuk: 

• Menentukan detil yang mana yang membantu anda untuk 

menemukan alur cerita. 

• Menentukan detil mana yang membantu anda untuk memahami ide 

pokok.  

• Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ide pokok (siapa, 

apa, kapan, kenapa atau bagaimana/ who, what when, why or how). 

 

1) Jenis-jenis Kalimat Penjelas  

Terdapat dua jenis kalimat penjelas yaitu kalimat penjelas 

utama (major supporting details) dan kalimat penjelas 

tambahan (minor supporting details). Ide pokok dan kalimat 

penjelas utama membentuk kerangka dasar paragraf. Kalimat 

penjelas utama (major supporting details) adalah poin utama 

yang mendukung ide pokok. Yang perlu dicatat adalah paragraf 

sering mengandung kalimat penjelas tambahan (minor 

supporting details) juga. Sementara kalimat penjelas utama 

menjelaskan dan mengembangkan ide pokok, kemudian ide pokok 

tersebut pada gilirannya diperluas dengan kalimat-kalimat 

penjelas tambahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 

paragraph berikut dan temukan ide pokok (main idea) dan kalimat-

kalimat penjelas utama (major supporting details) dan kalimat-kalimat 

penjelas tambahan (minor supporting details) dari paragraf tersebut. 
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Food can be devided into five groups according to the nutrients they 

contain. Bread, cereal, rice and pasta are important sources of carbohydrates. 

They provide energy for us. Fruits and vegetables provide vitamins, minerals, 

and fiber. Those nutrients prevent disease. Foods that come from animals, such 

a meat, poultry, fish, eggs, and dairy products, are a good source of protein. 

The protein is used to build and repair body parts. Fatty foods, such as butter, 

and sweets, including candy and cookies, provide few nutrients. So, this 

category of food should be eaten in tiny amounts  

(Teks diadaptasi dari “The Five Groups of Food” (Microsoft, 2016) 

 

Sudahkah anda menemukan ide pokok (main idea) dan kalimat-

kalimat penjelas utama (major supporting details) dan kalimat-kalimat 

penjelas tambahan (minor supporting details) dari paragraf di atas? Mari 

kita cek jawaban anda. Ide pokok dari paragraph di atas adalah “The 

five groups of food”. Ide pokok ini terletak di awal paragraf.  

Kalimat-kalimat penjelas utama (major supporting details) dari 

paragraf di atas adalah sebagai berikut: (1) Bread, cereal, rice and pasta 

are important sources of carbohydrates. (2) Fruits and vegetables provide 

vitamins, minerals, and fiber. (3) Foods that come from animals, such a meat, 

poultry, fish, eggs, and dairy products, are a good source of protein. (4) Fatty 

foods, such as butter, and sweets, including candy and cookies, provide few 

nutrients. Sedangkan kalimat-kalimat penjelas tambahan (minor 

supporting details) dari paragraf di atas adalah sebagai berikut: (1) They 

provide energy for us, (2) Those nutrients prevent disease. (3) The protein is used 

to build and repair body parts. (4) So this category of food should be eaten in tiny 

amounts. 

 

2) Tipe-tipe Kalimat Penjelas  

Ada beberapa tipe kalimat-kalimat penjelas yang dapat 

digunakan untuk membuat suatu paragraf menjadi padu dan mulus, 

diantaranya:  

• Perbandingan (Comparison) 

Yaitu keadaan di mana satu hal digambarkan mirip dengan hal 

lainnya.  Perhatikan contoh berikut ini:  

Lazy students are like the diligent students in their desire for passing the 

test.  
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• Kontras (Contrast) 

Yaitu keadaan di mana satu hal digambarkan berbeda dengan 

hal lainnya.  Perhatikan contoh berikut ini:  

Lazy students are different from diligent students in their methods of 

studying for the exams.  

• Statistik (Statistics). 

Perhatikan contoh berikut ini:  

Twenty percent of the students are fail in the national exam.  

• Grafik (Graphs) 

Perhatikan contoh berikut ini: 

Figure 6 is the graph showing the number of graduated students. 

• Kutipan dari pihak yang berwenang (Quotations from 

authorities) 

Perhatikan contoh berikut ini: 

Professor Randu admits, “I tell students that if they don’t study hard, 

they won’t pass the test.”  

• Deskripsi yang gamblang (Vivid Descriptions) 

Perhatikan contoh berikut ini: 

The students looked at the announcement board, searched for their grades 

and began to smile (Fry, Ronald W., 2000).  

 

C.  RANGKUMAN (THE SUMMARY) 

Paragraf adalah sekelompok kalimat yang terkait dengan topik tertentu, 

atau tema sentral. Setiap paragraf memiliki konsep kunci atau ide pokok. 

Umumnya kerangka suatu tulisan terdiri atas: satu paragraf pendahuluan 

(introductory), beberapa paragraf isi (body) dan satu paragraf penutup (conclusion).  

Organisasi sebuah paragraf terdiri atas sebuah topik (a topic) yang terletak 

dalam sebuah kalimat topik (a topic sentence), sebuah ide pokok (a main idea) yang 

terletak di dalam sebuah kalimat pokok (a thesis statement), dan ide-ide pendukung 

(supporting details) yang terletak dalam kalimat-kalimat penjelas.  

 

D. LATIHAN KETERAMPILAN-KETERAMPILAN BAHASA 

INGGRIS TERPADU (INTEGRATED ENGLISH SKILLS 

EXERCISES) 

Setelah anda mempelajari teori, sekarang saatnya anda mempraktekkan 

keterampilan mengenali topik, ide pokok, dan ide-ide pendukung dalam suatu 
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paragraf. Di bawah ini adalah beberapa latihan yang dapat anda gunakan untuk 

melatih keterampilan-keterampilan berbahasa Inggris anda. 

 

Petunjuk: 

Bacalah bahan bacaan di bawah ini dengan seksama. Terapkan cara-cara 

membaca yang telah anda pelajari. Sambil membaca, perhatikan kalimat-kalimat 

topik (topic sentences), ide-ide pokok (main ideas) dan kalimat-kalimat penjelasnya 

(supporting ideas) dari bacaan berikut.  

 

THE WATER CYCLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maybe you recycle cans, glass, and paper. Did you know that nature recycles, too? One of 

the things nature recycles is water. Water goes from the ocean, lakes, and rivers into the air. 

Water falls from the air as rain or snow. Rain or snow eventually find their way back to 

the ocean. Nature’s recycling program for water is called the water cycle. 

In Storage 

The water cycle has four stages: storage, evaporation, precipitation, and runoff. Most 

of the water on Earth is in the first stage, storage. Water on Earth gets stored in oceans, 

lakes, rivers, ice, and even underground. The oceans store the majority of this water. 

Evaporation: Into The Air 

Water goes from storage into the atmosphere (the air that surrounds Earth) by a 

process called evaporation. When water evaporates, it changes from a liquid into an invisible 

gas. The gas is called water vapor. Water vapor goes up into the atmosphere. 

LATIHAN 1                           

(EXCERSISE 1)
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Most of the water that gets into the air evaporates from the surface of the oceans. 

Water also evaporates from rivers and lakes. Water can also go from ice caps and icebergs 

into the air. Ice changing into water vapor is called sublimation. 

Precipitation: Back to Earth 

Water returns to Earth as precipitation—rain, snow, or other moisture. 

Precipitation requires ice or liquid water. Water vapor can change into tiny ice crystals or 

drops of water when the air gets cold enough. Clouds are collections of tiny ice crystals or 

water droplets. 

When the ice crystals or drops of water in a cloud get heavy enough, they fall to Earth 

as precipitation. Rain, snow, sleet, and hail are all forms of precipitation. Most precipitation 

falls into the oceans and goes right back into storage. 

Runoff: Moving Around on Land 

Water that falls on land always flows from high places to lower ones. This flow is 

called runoff. Precipitation that falls on land runs downhill. The water cuts channels as it 

flows. Some water seeps into the ground. It fills cracks between rocks. Underground water 

also flows from places that are full to places that have less water. Water from land flows into 

streams. Streams flow down mountains. Streams join together to make rivers and eventually 

the water flows into storage in the ocean. Then the water cycle starts all over again. 

(Teks diadaptasi dari “The Water Cycle” (Microsoft, 2016))  

 

 

Petunjuk: 

Tuliskan kalimat-kalimat topik (topic sentences), ide-ide pokok (main ideas) dan 

kalimat-kalimat penjelas (supporting ideas) yang telah anda identifikasi dari bahan 

bacaan yang telah anda baca di atas dalam kolom berikut. Setelah itu bandingkan 

jawaban anda dengan jawaban teman anda.   

LATIHAN 2                           

(EXCERSISE 2)

Parag-

raph 

Topic 

Sentences 

Main Ideas Supporting Details 

1st  

 

  

 

2nd    
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Petunjuk: 

Ceritakan kembali secara lisan bacaan yang telah anda baca di atas dengan kata-

kata anda sendiri di depan kelas. Mintalah dosen atau teman anda untuk 

menyimak dan memberikan masukan atas cerita yang anda sampaikan.  

Perhatikan contoh percakapan berikut: 

 

 

 

LATIHAN 3                           (EXCERSISE 3)

  

3rd  

 

  

 

4th  

 

  

 

5th  

 

  

 

6th  

 

  

 

7th  

 

  

 

The water goes 
down to earth 
again as rain 

……. 

 

And other liquid 
forms I think 

like snow, dew 
etc 
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E. TES FORMATIF (THE FORMATIVE TEST)  

Sekarang kerjakan evaluasi di bawah ini secara 

individu. Ingat! Do not cheat. Jujurlah kepada diri 

sendiri dengan tidak melihat kunci jawaban ketika 

mengerjakan evaluasi di bawah ini.   

 

Petunjuk: 

Bacalah bahan bacaan di bawah ini dengan seksama. Sambil membaca perhatikan 

kalimat-kalimat topik (topic sentences), ide-ide pokok (main ideas) dan kalimat-

kalimat penjelas (supporting ideas). 

 

OMNIVORE, HERBIVORE, AND CARNIVORE FISH, WHAT'S 

THE DIFFERENCE? 

 
There are many kinds of fish based on what they eat. Just as with mammals, the 

main difference between omnivores, herbivores, and carnivores fish are the foods that an 

animal which belongs to these category eats (1). 

 Carnivores are meat eaters, generally requiring live foods. They have a large mouth 

with sharp pointed teeth that allow them to grasp their prey and tear off large chunks of flesh. 

The carnivores swallowed their foods in a whole rather than ground or chewed first (2). 

Carnivores have a short intestinal tract, and a relatively large stomach designed to 

hold an entire fish. Their digestive systems are lacks of the ability to digest vegetable matter.  

So even though they might eat plants, they cannot derive nutrients from them as other fish do. 

Because they will chase down and eat other fish in the aquarium, carnivores are not suitable 

for a community tank (3). 

Herbivores are on the opposite end of the dietary food chain from carnivores. Although 

herbivores can sometimes be seen eating live foods, the proper diet for an herbivore consists of 

plants, algae, and fruits (4). 

Herbivores have no true stomach. Instead they possess a specialized intestine that is 

capable of breaking down plant matter. Their teeth are flat, which allows them to grind food 

AROWANA

EXAMPLE OF CARNIVORE FISH

MOLLY FISH

EXAMPLE OF HERBIVORE FISH

ANGEL FISH

EXAMPLE OF OMNIVORE FISH

http://freshaquarium.about.com/od/feedingfis1/a/feedinglivefoods.htm
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before swallowing it. Because they lack a stomach for holding large volumes of food, the 

herbivore must eat frequently - at least several times per day. Because herbivores require 

frequent feedings of vegetables and fruits, they are often not the best choice for a community 

tank (5).         

Omnivores eat a variety of meat and vegetable matter. Although omnivores can and 

will eat vegetable matter, they cannot digest some types of grains and plants. Their teeth and 

digestive tract possesses some of the traits of both the carnivore and the herbivore (6). 

Omnivores are the easiest of all fish to feed, as they eat flake foods as well as live 

foods, and everything in between. For that reason, omnivores are an excellent choice for a 

community tank (7). 

(Teks diadaptasi dari “Is Your Fish Omnivore, Herbivore or Carnivore?” (Sharpe, 

Shirlie., 2015)).  

 

Setelah anda membaca teks di atas, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di 

bawah ini dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban yang tepat.  

1. What is the topic of the text above? 

a. The proper diet for fish. 

b. The appropriate fish for the community tank. 

c. The categories of fish based on what they eat.  

d. The types of the fish. 

2. What is the topic sentence of the second paragraph? 

a. Carnivores are meat eaters, generally requiring live foods.   

b. Carnivores are wild beasts, eating raw foods.  

c. Carnivores are ferocious, like to eat floating foods. 

d. Carnivores are predatorious, eating flake foods 

3. Below is one of the supporting details of the second paragraph: 

a. The carnivores like to eat their own species. 

b. The carnivores have a short intestinal tract. 

c. The carnivores’ digestive system is lacks of the ability to digest 

vegetable matter. 

d. The carnivores have a large mouth with sharp pointed teeth.  

4. What is the main idea of the third paragraph? 

a. The carnivores’ nutrients. 

b. The carnivores’ diet. 

c. The carnivores’ digestive system.  

d. The carnivores’ appearance. 

 

http://freshaquarium.about.com/od/feedingfis1/a/feedinglivefoods.htm
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5. Where is the position of the the topic sentence of the third paragraph? 

a. In the first sentence.  

b. In the second sentence. 

c. In the third sentence. 

d. In the fourth sentence  

6. What is the main idea of the fourth paragraph? 

a. Herbivores are algae eaters. 

b.  Herbivores are plants eaters.  

c.  Herbivores are fruits eaters. 

d.  Herbivores are vegetables eaters. 

7. Below are the the supporting details of the fifth paragraph except:  

a. Herbivores’ teeth are flat. 

b. Herbivores are lack a stomach for holding large volumes of food 

c. Herbivores have no true stomach.   

d. Herbivores require frequent feedings of vegetables and fruits. 

8. Where is the position of the the topic sentence of the sixth paragraph? 

a. In the first sentence. 

b. In the second sentence. 

c. In the third sentence. 

d. There is no stated topic sentence in the paragraph.  

9. Below are the supporting details of the sixth paragraph except: 

a. Omnivores are an excellent choice for a community tank.  

b. Omnivores eat vegetable matter  

c. Omnivores cannot digest some types of grains and plants 

d. Omnivores’ teeth and digestive tract possesses some of the traits of 

both the carnivore and the herbivore. 

10. What is the main idea of the last paragraph? 

a. Omnivores eat flake foods. 

b. Omnivores eat everthing.  

c. Omnivores eat live foods 

d. a, b, and c are all wrong.  
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F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT (THE FEEDBACK 

AND FOLLOW-UP) 

Untuk mengukur penguasaan materi anda, setelah mengerjakan evaluasi, 

cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang tersedia di halaman akhir 

pembelajaran ini. Anda dianggap telah dapat memahami materi pembelajaran di 

atas dengan baik jika tingkat penguasaan materi anda mencapai 80% ke atas, 

sehingga anda dapat melanjutkan untuk mempelajari kegiatan pembelajaran 

selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang anda capai di bawah 80%, maka 

anda harus mengulang kembali mempelajari materi pembelajaran ini khususnya 

pada bagian-bagian yang belum anda kuasai. Gunakan rumus di bawah ini untuk 

mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pembelajaran di atas.  

Tingkat Penguasaan =
Jumlah Jawaban Anda yang Benar

10 
 X 100% 

Kriteria Tingkat Penguasaan Belajar 

Baik Sekali = 90% - 100% 

Baik  = 80% - 89% 

Sedang = 60% - 79% 

Kurang = ≤60% 

 

G. KUNCI JAWABAN (THE ANSWER KEY) 

1. C 

2. A 

3. D 

4. C 

5. A 

6. B 

7. C 

8. A 

9. A 

10. D 
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A. PENDAHULUAN (INTRODUCTION) 

Masalah perbendaharaan kosakata (vocabulary) bisa merupakan salah satu 

aspek penghalang terbesar seorang pembelajar  bahasa asing dalam 

berkomunikasi dalam bahasa asing. Contohnya dalam membaca, seorang 

pembaca yang perbendaharaan kosakatanya masih sangat terbatas akan 

cenderung untuk melihat makna dari kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words) 

yang ada dalam bacaan yang sedang dibacanya dalam kamus, karena jika dia tidak 

melihat kamus maka dia tidak akan memahami bahan yang dia baca. Hal ini 

memaksa si pembaca tersebut untuk membaca secara kata per kata jika bahan 

yang sedang dibaca memuat banyak kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words).  

Selain dari alasan tidak praktis karena kita tidak selalu mempunyai atau membawa 

kamus setiap saat dan setiap waktu, yang lebih membuat pusing adalah kadang-

kadang melihat kamus tidak membuat kata-kata yang dicari maknanya sesuai 

dengan makna yang ada dalam konteks bahan bacaan, karena  satu kata dalam 

kamus terkadang mempunyai banyak sekali makna “literal” dan juga makna 

“idiomatik”-nya. Teknik membaca seperti ini tentu saja sangat melelahkan dan 

menyulitkan yang pada akhirnya akan membuat si pembaca cenderung malas 

untuk membaca bahan bacaan yang ditulis dalam bahasa asing karena banyaknya 

kata-kata yang tidak dikenalnya (unfamiliar words). Padahal jika seseorang mau 

PEMBELAJARAN 3 

MENEBAK MAKNA BERDASARKAN KONTEKS 
(GUESSING MEANING FROM CONTEXT) 
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menguasai keahlian berbahasa asing contohnya berbahasa Inggris, maka dia harus 

banyak membaca.  

Guessing meaning from context adalah salah teknik membaca yang bertujuan 

untuk membantu para pembelajar bahasa Inggris yang mengalami kesulitan 

dengan perbendaharaan kosakata mereka yang sangat terbatas khususnya ketika 

sedang membaca bahan bacaan yang ditulis dalam bahasa Inggris dan memuat 

banyak kata-kata yang tidak dikenalnya (unfamiliar words). Teknik ini akan 

mengurangi ketergantungan pada pemakaian kamus dan meningkatkan 

keakurasian penebakan makna dari kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words)  

seiring dengan kemajuan yang dicapai orang tersebut dalam mengaplikasikan 

teknik ini. Teknik ini dapat dipakai untuk membantu  para pembelajar bahasa 

asing menambah perbendaharaan kosakata (vocabulary) mereka dan 

menumbuhkan minat baca dalam bahasa Inggris yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris (English competency) mereka secara 

keseluruhan.  

Setelah mempelajari pembelajaran 3 ini, anda diharapkan dapat: 

1. menjelaskan tentang tehnik guessing meaning from context,  

2. menggunakan teknik  guessing meaning from context untuk memahami makna 

dari kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words) dari suatu bacaan yang 

ditulis dalam bahasa Inggris dan  

3. membuat rancangan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris untuk sekolah 

dasar dengan menggunakan tehnik guessing meaning from context.  

 

B. MENEBAK MAKNA BERDASARKAN KONTEKS (GUESSING 

MEANING FROM CONTEXT) 

1. Guessing Meaning from Context 

Guessing meaning from context adalah salah satu metode pembelajaran bahasa 

Inggris khususnya dalam membaca (reading) yang mengajarkan teknik bagaimana 

menebak makna suatu kata atau serangkaian kata-kata melalui konteks di mana 

kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut berada. Sementara pengertian konteks 

(context) itu sendiri adalah kata, serangkaian kata atau kalimat-kalimat di seputar 

kata-kata. Untuk dapat mengaplikasikan teknik ini kita juga perlu mengetahui 

petunjuk konteks (context clue) yaitu petunjuk dari bagian kalimat atau paragraf 

yang bisa memberikan arahan untuk menebak makna dari kata-kata yang tidak 

dikenal (unfamiliar words).  



 

48 English for College Students of Elementary School Teacher Education Study Program 

Loraine (2008) menuliskan pendapatnya tentang bagaimana  anak belajar 

kosa kata baru dimana terdapat  empat tingkat kemampuan anak dalam ilmu kosa 

kata dilihat dari respon mereka yaitu: 

• Kosa kata yang  belum pernah sebelumnya. 

• Pernah mendengar, tetapi tidak tahu maknanya. 

• Mengetahui makna dari konteks, dan dapat menjelaskan apa yang 

berhubungan dengan kosa kata tersebut.  

• Mengerti kosa kata tersebut dengan baik (Loraine, Susie., 2008).  

Senada dengan pendapat di atas Szeto (2009) menyatakan “the best approach 

to teaching vocabulary is to teach children some strategies for learning the meaning of words in 

context, and then encourage them to read voluminously and from a wide variety of texts and 

genres” (Szeto, Joanna., 2009). Pendapat ini mengandung makna bahwa cara 

terbaik untuk mengajarkan kosakata kepada anak-anak adalah dengan 

mengajarkan strategi-strategi untuk memahami arti/ makna dari suatu kosakata 

dengan meletakkannya di dalam konteks dan kemudian mendorong anak-anak 

tersebut untuk banyak membaca/ memperkaya literasi dari berjenis-jenis teks dan 

genre bacaan.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa cara terbaik untuk 

mempelajari kosakata adalah dengan meletakkan kosakata tersebut dalam suatu 

konteks agar jelas diketahui maknanya. Selain itu kita juga perlu untuk 

memperkaya literasi kita agar terpapar dengan kosakata yang kaya dan beragam. 

Selanjutnya berikut ini akan dijelaskan tentang petunjuk-petunjuk konteks 

dimana suatu kosakata diletakkan agar menjadi petunjuk bagi kita dalam 

memahami makna dari suatu kosakata yang tidak dikenal (unfamiliar words).  

 

2. Petunjuk-Petunjuk Konteks (The Context Clues) 

Ada beberapa jenis petunjuk-petunjuk konteks yang akan mengarahkan 

para pembaca dalam menebak makna suatu kata yang tidak dikenal (unfamiliar 

words) berdasarkan konteks dimana kata tersebut berada. Kathy (2019) mencatat 

ada beberapa petunjuk konteks (the contex clues) yang bisa dipakai para pembaca 

sebagai berikut:  
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a. Kadang-kadang sebuah kalimat menunjukkan suatu definisi dari suatu kosa 

kata yang baru atau informasi tentang kosa kata tersebut. Informasi 

ditunjukkan oleh tanda kurung ( ), tanda pisah (-) atau sesudah tanda koma 

(,). 

         Contoh :  

There were sixty one identical students in the classroom, each one exactly like the 

other. (identical = exactly alike) 

         Yang harus diperhatikan tak jarang tanda-tanda bacaan tersebut di atas 

merujuk kepada contoh-contoh yang langsung menjelaskan makna dari 

kosa kata yang baru. 

         Contoh:   

How will people find enough energy- gas and electricity? (energy = gas and electricity) 

b. Kadang-kadang  makna atau petunjuk yang merujuk kepada makna suatu 

kosa kata baru ada di dalam kalimat atau bagian kalimat yang lain.  

 

Contoh:  

A teacher from a Western country recently visited an elementary school in Asian 

country. In one class she watched sixty young children. (elementary school = a school for 

young children) 

c. Kadang-kadang kita bisa menebak makna dari suatu kosa kata yang baru 

dengan memperhatikan kata-kata yang berlawanan maknanya dalam 

kalimat atau bagian kalimat yang lain. 

         Contoh:  

The students problems have been worsening, not getting better. 

(worsening = not better) 

d. Kadang-kadang kata kata lain dalam sebuag frasa memberikan petunjuk 

makna dari kosa kata yang baru. 

         Contoh:   
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Some people save money (save= action that people can do with 

money). 

e. Banyak kata-kata yang mempunyai makna dasar (basic meaning) juga 

mempunyai makna kedua yang kadang-kadang kurang begitu dikenal.  

         Contoh:  

Rich people travel in a luxurious train with rich dark wood and fresh flowers. 

(Makna dasar dari kata rich adalah “having a lot of money” sedangkan kata rich 

sebelum kata “wood” merujuk kepada makna “high quality”) 

f. Ketika suatu kata adalah suatu bagian dari sebuah frasa maka kata tersebut 

mungkin mempunyai makna yang berlawanan dengan makna kata tersebut 

ketika berdiri sendiri (lepas dari konteks) 

          Contoh:  

We had a busy schedule on our trip that we were always running 

behind schedule (schedule = a time to plan of things to do, behind 

schedule = late, after the planned time) 

g. Perhatikan kata-kata sambung (conjunction)  seperti kata and, but, for example,  

however dll karena dapat membantu merujuk kepada makna dari kosa kata 

baru. 

          Contoh:  

All students should vote for the new class chairman, however many 

do not choose anyone. (vote = choose someone, kata sambung 

however memberikan petunjuk bahwa kata tersebut berlawanan dengan 

kosa kata baru yaitu do not choose anyone).. 

h. Untuk mengetahui  makna dari sebuah kata dalam suatu kalimat atau 

paragraf kita tidaklah harus mengetahui secara pasti definisi dari kosa kata 

yang baru, seringkali mengetahui makna umumnya saja sudah cukup bagi 

kita untuk memberikan gambaran kira-kira makna kata yang baru tersebut 

(Glass, Kathy, 2019) 

 

Berikut adalah contoh penerapan guessing meaning from context dengan 

petunjuk di atas adalah: 

The snake slithered through the grass. He was hunting.  

Apa makna kata slithered ? (a) stopped moving. (b) slept in the grass. (c) ate something. 

(d) moved or travelled. 

Analisis: 

Anda mesti menganalisis makna kata slithered dengan menggunakan logika. 

Pilihan (a) adalah salah karena kalimatnya menjelaskan kata “through” yang 
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menandakan suatu gerakan (movement), pilihan (b) juga salah karena logikanya ular 

tidak tidur ketika dia berburu, pilihan (c) salah karena logikanya juga ular tidak 

makan ketika dia berburu, dia makan setelah berburu (mendapat  buruan), jadi 

yang benar adalah jawaban (d) karena dari kalimat kita tahu kata “through” 

menjelaskan “movement”. 

 

3. Tipe-Tipe Petunjuk Konteks (Types of Contexts Clues)  

Selanjutnya, Ediger dan Pavli (2000) mengklasifikasikan petunjuk konteks 

(the context clues) ke dalam beberapa tipe yaitu: Definisi (Definition), 

Pengulangan kata-kata/ pernyataan (Restatement), Pemberian Contoh 

(Example), Lawan Kata (Contrast, Sebab-Akibat (Cause and Effect),  

Inferensi (Inference), Tanda-tanda baca (Punctuation marks), Persamaan 

kata (Similarity, Kata-kata di sekitar (Surrounding words), Gambar 

(Pictures) Pengalaman dan Latar Belakang Pengetahuan (Experience and 

background knowledge) (Ediger, Anne &., Pavlik., Cherly., 2000). Berikut 

penjelasannya: 

 

a. Definisi (Definition) 

Seorang penulis bisa membantu para pembacanya memahami kata-

kata yang tidak dikenal (unfamiliar words) dari bahan yang ditulisnya dengan 

memberikan definsi dari kata-kata tersebut secara langsung. Beberapa kata-

kata dalam bagan di samping memberikan petunjuk definisi dari kata-kata 

yang tidak dikenal (unfamiliar words), diantaranya adalah dikenal sebagai 

(is/are known as), disebut (is/are called), didefinisikan sebagai 

(is/are defined as), (yang) berarti (mean/ which mean), adalah 

(is/are), digambarkan/ dinyatakan sebagai (is/are describe as).  
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Gambar 3.1 Bagan Word Clues for Definition 

Contoh:  

Oryza sativa, commonly known as Asian rice, is the plant species most commonly 

referred to in English as rice. 

Analisa: 

Kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words) = Oryza sativa 

Petunjuk konteks (contex clues) = known as dan is 

Kata commonly known as Asian rice dan is the plant species 

menunjukkan definisi dari kata Oryza sativa yang terdapat dalam kalimat 

sebelumnya. 

 

b. Pengulangan Pernyataan (Restatement) 

Beberapa kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words) mungkin 

dijelaskan dengan menggunakan kata-kata/ pernyataan lain yang lebih 

dikenal oleh pembaca (restate). Petunjuknya adalah penggunaan kata-kata/ 

pernyataan berikut ini: atau (or), dengan kata lain (in other words), 

yaitu (i.e.),  adalah (dikatakan) (that is/ that was/ to say) dll.  

Contoh: 

Most members of the camel family are found in arid habitats; in other words, they 

are found in dry areas. 

Analisa: 

Kata yang tidak dikenal (an unfamiliar word) = arid (habitats) 

Petunjuk konteks (contex clues) = in other words 

Definition

is/are 
called

is/are 
known 

as

is/are 
defined 

as
mean/ 
which 
mean

is/are

is/are 
describe 

as
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Kata in other words menunjukkan makna dari kata arid (habitats) 

dengan menunjukkan pengulangannya (restate) yaitu dry areas yang 

terdapat dalam kalimat sesudahnya.    

 

 

Gambar 3.2 Bagan Word Clues for Restatement 

 

c. Contoh (Example) 

 
Gambar 3.3 Bagan Word Clues for Example 

Beberapa contoh diberikan kepada para pembaca untuk memahami 

makna dari kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words). Contoh-contoh 

tersebut biasanya mengikuti kata-kata di bawah ini: contohnya (for 

Restatement

or

that 
was

that is

in 
other 
words

to say

i.e

Example

for 
example

such/ 
such as

for instance

like

including

especially
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example/ for instance), seperti (such/ such as), khususnya 

(especially), seperti (like), termasuk (including) dll.  

Contoh : 

At night we sometimes saw some nocturnal animals, such as owls and bats. 

Analisa: 

Kata yang tidak dikenal (an unfamiliar word) = nocturnal (animals) 

Petunjuk konteks (contex clues) = such as (owls and bats) 

Kata such as menunjukkan pemberian contoh dari kata nocturnal 

(animals) yang terdapat dalam kalimat sesudahnya yaitu owls and bats. 

 

d. Lawan Kata (Contrast) 

 

 

Gambar 3.4 Bagan Word Clues for Contrast 

Para penulis seringkali menjelaskan diskusi tulisan mereka dengan 

menunjukkan bahwa satu kata atau sekelompok kata berlawanan dengan 

kata atau sekelompok kata yang lain, atau menunjukkan bahwa kata atau 

sekelompok kata tersebut berarti tidak (negatif). Petunjuk yang mengarah 

kepada makna yang berlawanan diantaranya adalah tetapi/ 

bagaimanapun (but/ however), tidak (yet/ not), di sisi/ di pihak lain 

(on the other hand), walaupun (although), sedangkan (where as) dll.  

Contoh : 

Shanti loves reading novels but her sister Shinta despises it. 

Analisa: 

Kata yang tidak dikenal (an unfamiliar word) = despise 

Contrast

but/ 
however

not

on the 
other 
hand

although

where 
as

yet
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Petunjuk konteks (contex clue) = but 

Kata but menunjukkan lawan kata (contrast) dari kata love yang terdapat 

dalam kalimat sebelumnya. 

 

e. Sebab dan Akibat (Cause and Effect) 

Dalam sebuah tulisan penulis sangat mungkin untuk menggunakan 

hubungan sebab akibat (cause and effect relationships) untuk menolong para 

pembacanya menemukan makna dari kata-kata yang tidak dikenal 

(unfamiliar words) walaupun tidak secara langsung. Kata-kata yang 

memberikan petunjuk dari situasi tersebut diantaranya adalah:  karena 

(because), karena hal ini/ tersebut (because of  this/ that),  maka 

(so), oleh karenanya (therefore), maka dari itu (consequently), 

sebagai konsewensinya (as a consequent) dll. 

 

 

Gambar 3.5 Bagan Word Clues for Cause and Effect 

Contoh : 

After a year in Jogja, Ani ran out of money; therefore, she had to look for a job. 

Analisa: 

Kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words) = ran out of  (money) 

Petunjuk konteks (contex clue) = therefore 

Kata therefore menunjukkan makna dari ran out of money yang 

mengakibatkan subjek mengambil tindakan = Ani had to look for a job. 

 

f. Inferensi (Inference) 

Cause 
and 

Effect

as a 
consequent

consequently

because

because of 
this/ that

therefore

so
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Kadang-kadang  “context clues” tidaklah begitu jelas dikenali karena 

tidak memberikan petunjuk yang jelas. Kita harus mencoba menebak (infer) 

makna dari kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words) dengan melihat 

hubungannya dengan kata-kata yang dikenal (familiar words). 

Contoh : 

My neighbour is so affluent that he can afford the latest model of  car every year. 

Analisa: 

Kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words) =  so affluent 

Jika kita tidak dapat menemukan petunjuk-petunjuk konteks (contex clues) 

secara jelas dinyatakan dalam kalimat maka kita harus melihat secara 

keseluruhan konteks kalimat. Perhatikan kata-kata/ kalimat diletakkan 

sesudah atau sebelum kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words). Sangat 

mungkin kata-kata tersebut menunjukkan hubungan dengan kata-kata yang 

tidak dikenal (unfamiliar words) tersebut sehingga kita bisa menebak makna 

dari kata-kata tersebut dengan lebih mudah.  Dalam kalimat di atas kalimat 

He can afford the latest model of a car every year menunjukkan makna 

dari kata so affluent.  

 

g. Tanda-tanda Baca (Punctuation Marks)  

 

 

Gambar 3.6 Bagan Word Clues for Punctuation Marks 

Tanda-tanda baca (punctuation marks) digunakan untuk menjelaskan 

makna dari kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words). Penulis akan 

menulis kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words) kemudian 

menggunakan tanda baca, kata-kata, frasa-frasa, atau kalimat-kalimat untuk 

Punctuation 
Marks

, 
comma

"  appositives

( ) parentheses

--
dashes

; semi 
colon

: colon
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menjelaskan makna dari kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words). 

Berikut adalah beberapa contoh tanda baca (punctuation marks) yaitu koma 

(, comma), tanda petik (‘’appositive), tanda kurung (  ) parantehese), 

tanda pisah ( - dash), tanda titik koma (; semi colon) dan tanda titik 

dua (; colon).  

Contoh:  

Full-color pictures are printed using only black and three colors: yellow, cyan (a 

light blue) and magenta (a light purple).  

Analisa: 

Kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words) = cyan and magenta  

tanda baca (signal punctuation) = ( )  

tanda baca (signal punctuation) = ( ) menunjukkan secara gamblang makna 

dari cyan = a light blue and magenta = a light purple. 

 

h. Persamaan (Similarity) 

 

 

Gambar 3.7 Bagan Word Clues for Similarity 

Anda dapat menebak makna dari kata-kata yang tidak dikenal 

(unfamiliar words) dengan menggunakan petunjuk seperti persamaan 

(similarity). Persamaan (similarity) akan memberikan makna yang mirip 

dengan kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words). Berikut adalah 

beberapa contoh kata-kata yang menunjukkan persamaan (similarity) yaitu 

Similarity

like

similarl
y

in the 
same 
way

as .... as

the 
same as

just as
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seperti (like), seperti (similarly), dengan cara yang sama (in the same 

way), sama halnya (the same as/ as….as), seperti halnya (just as) dll. 

 

Contoh:  

Reindeer, the same as deer, can be found in North America 

Analisa: 

Kata yang tidak dikenal (an unfamiliar word) = reindeer 

Petunjuk konteks (contex clue) = the same as 

Kata the same as menunjukkan persamaan makna dari reindeer yaitu 

deer 

 

i. Kata-kata di Sekitar Konteks (Surrounding Words) 

Jika anda tidak dapat menemukan petunjuk apapun, maka yang anda 

harus lakukan adalah mencermati kata-kata yang baru tersebut atau 

mencoba menebak kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words) dengan 

cara melihat kata-kata yang ada di sekitar konteks kalimat (surrounding words) 

kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words) tersebut.  

Perhatikan contoh kalimat berikut ini:  

1st grade students are too young to understand that swallowing gum 

can cause medical problems and so they shouldn't be allowed to 

chew it, doctors say.  

Analisa: 

Kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words) = swallowing dan chew   

Petunjuk konteks (contex clue) = Surrounding words: gum, medical 

problem, doctor 

Kata-kata gum, medical problem, doctor yang terdapat di sekitar kata-kata 

swallowing dan chew menunjukkan makna dari kata-kata tersebut.  

 

j. Gambar (Pictures)  

Sebuah gambar bisa menjelaskan sesuatu lebih dari ribuan kata. Jadi 

sebuah gambar bisa membantu untuk menebak kata-kata yang tidak dikenal 

(unfamiliar words). Perhatikan gambar berikut dan cobalah untuk menebak 

makna berdasarkan gambar. Manakah deskripsi yang paling tepat dengan 

gambar berikut? (a) Computer software, (b) computer hardware, (c) microcomputer 

system. 

Analisa: 
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Dari gambar kita bisa melihat semua petunjuk (mis: hard-disk drive, 

keyboard, printer dll) mengarah kepada computer hardware.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Ilustrasi “Computer Hardware” 

 

k. Pengalaman dan Latar Belakang Pengetahuan (Experience and 

Background Knowledge) 

Para peneliti keterampilan membaca menyatakan bahwa pengalaman 

dan latar belakang pengetahuan (experience and background knowledge) 

memainkan peranan penting dalam membaca pemahaman (reading 

comprehension). Sebagai pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing 

(English as a foreign language), anda dapat menghubungkan pengalaman dan 

pengetahuan anda sebelum membaca sebuah teks yang ditulis dalam bahasa 

Inggris. Perhatikan contoh berikut ini:  

Termites, ant-like insects, found in warm countries like Indonesia, 

love to bite and eat most wood and paper. Once they start, they never 

stop until everything is gone or you stop them.  

Analisa: 

Dengan menganalisis kalimat pertama, kita akan mengetahui makna kata 

termite dari pengalaman kita sehari-hari bertemu dengan binatang ini.  

 

Seorang pembelajar bahasa Inggris dapat meningkatkan jumlah kosa kata 

dan teknik membaca secara signifikan dengan mempraktekkan teknik guessing 

meaning from context ini secara berkesinambungan walaupun tentu saja dibutuhkan 

kesabaran dan keuletan dalam melatih ketrampilan untuk menggunakan teknik 

ini. Yang terpenting anda terus berlatih dan jangan cepat putus asa, teruslah 

berlatih setiap hari dan banyak membaca.  Jika tips ini anda terapkan, maka 
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semakin hari kemampuan untuk menebak kosakata yang tidak  dikenal (unfamiliar 

words) akan semakin meningkat, keakurasian tebakan  akan semakin tepat dan 

tingkat ketergantungan terhadap kamus akan semakin berkurang. Setelah anda 

menguasai kosakata yang tadinya anda tidak kenal (unfamiliar words), maka 

aplikasikanlah kosakata yang sekarang menjadi kosakata yang anda kenal (familiar 

words) tadi dalam berbicara (speaking) dan juga dalam menulis (writing).  Dengan 

begitu maka perbendaharaan kosakata bahasa Inggris dan keterampilan 

berbahasa Inggris anda (English skills) akan meningkat secara signifikan.  

 

C. PENERAPAN GUESSING MEANING FROM CONTEXT 

DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DI SEKOLAH 

DASAR (THE APPLICATION OF GUEESING MEANING 

FROM CONTEXT IN THE ENGLISH LANGUAGE 

LEARNING IN ELEMENTARY SCHOOL) 

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pembelajaran bahasa Inggris di 

sekolah dasar salah satu tujuannya adalah memfokuskan pada pengayaan dan 

peningkatan pemahaman kosakata bahasa Inggris. Banyak cara yang bisa 

dilakukan guru dalam memperkaya dan meningkatkan pemahaman kosakata 

bahasa Inggris anak sekolah dasar, salah satunya adalah melalui penyajian bahan 

bacaan sederhana yang ditulis dalam bahasa Inggris. Namun seperti juga 

pembelajar dewasa, anak seringkali mengalami kesulitan dalam memahami isi 

bacaan karena limitasi perbendaharaan kosakata bahasa Inggris, sehingga sulit 

bagi mereka memahami makna dari kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words). 

Untuk membantu para siswa, guru dapat menciptakan beberapa teknik 

pembelajaran kosa kata yang menarik dengan mempergunakan metode guessing 

meaning from context yang tepat bagi siswa sekolah dasar. 

Pembelajaran dengan teknik guessing meaning from context telah terbukti cukup 

efektif dalam membantu para siswa dalam meningkatkan jumlah kosa kata 

mereka, akan tetapi tidaklah semua teknik di atas akan sama efektifnya dan sesuai 

dengan karakter dan kondisi siswa sekolah dasar. Diperlukan kejelian guru dalam 

memilih teknik yang tepat dan sesuai dengan karakter siswanya. Contohnya 

diperlukan modifikasi dalam menerapkan teknik Krin, Szeto mengatakan ketika 

seorang pembelajar bahasa Inggris pemula (English for Young Learner) berhadapan 

dengan kata-kata yang bersifat abstrak dalam konteks, tetapi agak sulit untuk 

mengekstrasi makna dari konteks (walaupun konteks tersebut telah contoh-

contoh yang dapat merujuk kepada makna sebenarnya)  seperti ketika anak 

mengalami kesulitan ketika menginterpretasi kata mass transit dalam kalimat 
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“Jakarta has many mass transit system – transbuses, and commuter trains” maka guru 

bisa memberikan petunjuk tambahan dengan memberikan kartu penjelas 

petunjuk kosakata (clarifying clue card) (Szeto, Joanna., 2009).   

Contoh di bawah ini  adalah penggunaan kartu penjelas petunjuk kosakata 

(clarifying clue card).  Ketika seorang anak berhadapan dengan kosakata yang 

bersifat abstrak, maka makna tidak bisa dipelajari melalui definisi saja. Guru perlu 

untuk menyediakan penjelas (clarify) - tanpa menterjemahkan dalam bahasa 

pertama mereka- berupa contoh maupun non contoh. Misalnya ketika 

memperkenalkan kosa kata “mammal,”, guru dapat mempergunakan kartu 

penjelas petunjuk kosakata (clarifying clue card). Dengan memperhatikan kartu 

tersebut anak-anak akan lebih mudah mengerti konsep makna kosakata yang 

dimaksud.  Setelah itu melalui diskusi, siswa perlu diberi kesempatan untuk 

menggambarkan hewan-hewan lain apa saja yang akan termasuk ke dalam 

kelompok hewan ini. Bahkan jika perlu, siswa  dapat diperlihatkan contoh-contoh 

hewan yang tidak termasuk dalam kagtegori ini sebagai perbandingan.   

 

 

                                             

Mammals like tiger and elephant reproduce by giving birth to a baby 

 

Gambar 3.9 Contoh Clarifying Clue Card 

Rackoczy (2016) memberikan tips dalam pembelajaran guessing meaning from 

context dengan cara yang menarik bagi pembelajar bahasa Inggris pemula seperti 

pada siswa sekolah dasar, 

“Teaching vocabulary in context sounds boring but there are many ways to make it an 
enjoyable and lively experience especially for young and just starting out ESL learners. 
There are three principles involved in teaching and learning vocabulary in context: 
practice, understand, and infer (going beyond the text). ESL vocabulary activities, read 
alouds and games are all art of this vocabulary learning. As a general rule of thumb, 
vocabulary can be taught inductively (through some process of discovery) or deductively 
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(example: providing a picture - 'this is a _________' ). For young ESL learners, this 
is pretty hard to do, but when vocabulary is taught routinely and creatively, it can be a 
fun and enriching experience. Another general rule of thumb is that the discovery process 
has a general appeal to learners especially when the words have been previously taught. 
Next steps: Putting learned words through context. Teachers use a listening 
comprehension story to present the words in another context. (Rakoczy, Christy., 
2016)” 
 

Dari pendapat di atas guru dapat menciptakan beberapa teknik 

pembelajaran kosa kata yang menarik dengan mempergunakan metode guessing 

meaning from context yang tepat bagi siswa sekolah dasar seperti guru dapat 

menggunakan gambar untuk mengkaitkan petunjuk kata kepada kata-kata yang 

spesifik. Untuk anak yang lebih muda, contohnya guru dapat bercerita, 

memainkan permainan, atau memberikan bahan cerita tentang binatang-binatang 

di perkebunan untuk memperkenalkan siswa dengan kosa kata tentang binatang 

yang ada di perkebunan. Tips yang lain yang bisa dipergunakan adalah:  

 

CARA CONTOH 

Personalisasi 

 

Guru dapat bertanya: "Do you have a pet at home?" atau, 

"What animal do you like the best?" 

Guru memberi 

nomor pada setiap 

gambar 

Siswa mengatakan nomer dari setiap kata yang 

diucapkan oleh guru atau hanya menunjukkan nomer 

dengan jarinya jika guru mengiginkan untuk mereduksi 

kebisingan kelas.  

Interaktif 

 

Siswa maju ke depan kelas untuk meletakkan binatang-

binatang di tempat yang tepat seperti yang 

diperintahkan guru. 

Berpikir tentang 

makna suatu kata 

Guru memberikan gambaran tentang kata dan siswa 

menebak makna kata dari konteks.  

Menggunakan 

imajinasi 

Misalnya para siswa membayangkan mereka sedang 

berada di suatu peternakan, para siswa diberikan waktu 

sepuluh menit untuk mengarang suatu cerita 

menggunakan sebanyak-banyaknya kosakata.  

 

Kegiatan-kegiatan di atas selain menarik dan menyenangkan, juga akan 

membuat para siswa sekolah dasar mudah untuk mengembangkan keterampilan 

mereka dalam menebak makna dari kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words), 

yang pada akhirnya akan menambah perbendaharan kosakata bahasa Inggris 

http://newteachersupport.suite101.com/article.cfm/teaching_creative_thinking
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mereka. Di bawah ini akan diberikan beberapa contoh rencana pelaksaaan 

pembelajaran (RPP/ lesson plan) sederhana yang melibatkan permainan menebak 

makna kata (guessing words game) yang dapat dipakai untuk pembelajaran bagi anak 

sekolah dasar di kelas tinggi, dan contoh rencana pelaksaaan pembelajaran (RPP/ 

lesson plan) sederhana yang melibatkan permainan mencocokkan gambar dengan 

kata yang tepat (matching words game) yang dapat dipakai untuk pembelajaran bagi 

anak sekolah dasar di kelas rendah.  

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan Permainan Menebak Kata 

untuk Sekolah Dasar Kelas Tinggi 

(Lesson Plan with Guessing Words Game for Upper Class of 

Elementary School) 

A. Tujuan Pembelajaran 

 * Memperkaya perbendaharaan kosa-kata bahasa Inggris  

 * Melatih keterampilan menggunakan tehnik guessing meaning from context. 

 * Melatih keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan dalam 

bahasa Inggris. 

B. Langkah-langkah Pembelajaran 

 * Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang terdiri atas misalnya 

satu kelompok 5 orang siswa.  

 * Sebelum memulai permainan siswa diberitahu bahwa untuk menebak 

satu gambar. Para siswa hanya diberi waktu paling lama 3 menit.  

 * Perwakilan dari kelompok 1 akan maju ke depan kelas dengan posisi 

punggung membelakangi papan tulis.  

 * Salah seorang anggota dari kelompok 1 yang lain akan menempelkan 

suatu gambar dari gambar yang sudah disediakan, misalnya gambar 

binatang, di punggung teman yang maju tadi.  

 * Kemudian masing-masing kelompok pertanyaan kepada kelompok 1, 

misalnya Is it a person?, Is it a farm animal?. Mengingat keterbatasan 

waktu satu kelompok hanya diberi kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan maksimal 3 pertanyaan.  

 * Selanjutnya anggota-anggota kelompok 1 lainnya harus menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh kelompok-kelompok lain tersebut. 

Dalam permainan ini guru boleh memberikan peraturan apakah 

pertanyaan yang diajukan hanya yes/ no question saja atau WH Question 

atau boleh keduanya. 
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 * Kelompok yang menebak gambar yang ditempel di punggung 

anggota kelompok 1 dengan benar akan mendapat nilai 100. Jika 

waktu telah habis dan gambar tidak tertebak maka nilai 100 menjadi 

milik kelompok 1.  

 * Kemudian permainan berlanjut dengan tebakan dari kelompok 2 dan 

begitu seterusnya sampai seluruh kelompok mendapat giliran. 

 * Kelompok yang memperoleh nilai terbanyak di akhir permainan 

dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menentukan hukuman 

(penalty) bagi kelompok dengan jumlah nilai terendah.    

C. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 

 * Individual Flashcards 

 * Double tape/ isolasi 

 * Jam/ Weker/ Stopwatch 

 

    

Gambar 3.10 Contoh Flashcards for Guessing Words Game  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan Permainan Mencocokan 

Kata untuk Sekolah Dasar Kelas Rendah  

(Lesson Plan with Matching Words Game for Lower Class of 

Elementary School) 

A. Tujuan Pembelajaran 

 * Memperkaya perbendaharaan kosa-kata bahasa Inggris  

 * Melatih keterampilan menggunakan tehnik guessing meaning from context. 

 * Melatih motorik dan daya imaginasi 

B. Langkah-langkah Pembelajaran 

 * Para siswa diminta untuk bekerja secara berpasangan. 

CARD  1

A COW

CARD 2

A 
DOLPHIN
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 * Masing-masing pasangan siswa diberikan matching flashcards yang 

berbeda-beda. 

 * Para siswa diminta untuk mencocokkan gambar dengan kata-kata 

yang sesuai dalam waktu paling lama 3 menit. 

 * Setelah itu para siswa diminta untuk mewarnai flashcards mereka. 

 * Pasangan siswa yang telah menyelesaikan tugas menempelkan 

flashcards di tempat yang telah disediakan. 

 * Guru mencek pekerjaan siswa dan memberikan penghargaan pada 

pasangan siswa yang paling dahulu menyelesaikan tugas dengan 

benar dan memajangkan hasil karya mereka. 

C. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 

 * Matching Flashcards 

 * Double tape/ isolasi 

 * Crayon/ Pensil warna 

 * Jam/ Weker/ Stopwatch 

 

 

Gambar 3.11 Contoh Matching Flashcard 

 (“Matching Flashcards,” 2019) 

D. RANGKUMAN (THE SUMMARY) 

Guessing meaning from context adalah salah satu metode pembelajaran bahasa 

Inggris khususnya dalam membaca (reading) yang mengajarkan teknik bagaimana 
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menebak makna suatu kata atau serangkaian kata-kata melalui konteks di mana 

kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut berada. Sebuah konteks (a context) itu 

sendiri adalah kata, serangkaian kata atau kalimat-kalimat di seputar kata-kata. 

Untuk dapat mengaplikasikan teknik ini kita juga perlu mengetahui petunjuk 

konteks (context clue) yaitu petunjuk dari bagian kalimat atau paragraf yang bisa 

memberikan arahan untuk menebak makna dari kata-kata yang tidak dikenal 

(unfamiliar words).   

Ada beberapa macam petunjuk-petunjuk konteks (the context clues)  yang 

umumnya diketahui yaitu: definisi (definition), pengulangan kata-kata/ pernyataan 

(restatement), pemberian contoh (example), lawan kata (contrast), sebab-akibat (cause 

and effect), inferensi (inference),  tanda-tanda baca (punctuation marks), persamaan kata 

(similarity), kata-kata di sekitar (surrounding words), gambar (pictures) dan pengalaman 

dan latar belakang pengetahuan (experience and background knowledge). 

Metode guessing meaning from context ini dapat diterapkan pada pembelajaran 

bahasa Inggris di sekolah dasar khususnya untuk membantu para siswa sekolah 

dasar dalam memahami kosakata bahasa Inggris (English vocabularies) yang baru 

mereka pelajari. Dalam hal ini guru bisa memakaibanyak cara antara lain dengan 

berdialog interaktif, memainkan permainan, mempergunakan gambar dll. Untuk 

membantu siswa memahami makna kosakata bahasa Inggris yang baru mereka 

pelajari guru bisa mempergunakan kartu penjelas petunjuk kosakata (clarifying clue 

cards).  

 

E. LATIHAN KETERAMPILAN-KETERAMPILAN BAHASA 

INGGRIS TERPADU (INTEGRATED ENGLISH SKILLS 

EXERCISES) 

Setelah anda mempelajari teori, sekarang saatnya anda mempraktekkan 

ketrampilan menggunakan metode guessing meaning fom context untuk mengenali 

makna dari kata-kata yang tidak dikenal (unfamiliar words).  Di bawah ini adalah 

beberapa latihan yang dapat anda gunakan untuk melatih keterampilan-

keterampilan berbahasa Inggris anda. 
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Petunjuk:  

Bacalah bahan bacaan di bawah ini. Terapkanlah metode guessing meaning 

from context untuk memahami isi bacaan dan mengidentifikasi makna dari kata-

kata yang diberi garis bawah. Kemudian tuliskan kembali kata-kata yang 

diberigariswahi tersebut pada kolom yang telah disediakan beserta dengan 

maknanya. Jangan lupa untuk memperhatikan keseluruhan isi cerita (context) yang 

dapat membantu anda untuk menemukan petunjuk-petunjuk konteks (context 

clues). Ingatlah untuk menghindari melihat makna dari kata-kata tersebut dalam 

kamus.  

THE ATMOSPHERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Every time you take a breath, you are inhaling Earth’s atmosphere (1). You 

cannot see, smell, or taste Earth’s atmosphere. It is the air all around you. Other planets 

also have an atmosphere. An atmosphere is a blanket of gases that wraps around a planet 

or any other object in space (2).  

Earth’s Atmosphere is Air 

Earth’s atmosphere is made up of a mix of gases called air. Air contains more 

nitrogen than any other gas. Nitrogen makes up 78 percent of the air. Oxygen, the gas 

that is most important for keeping you alive, makes up 21 percent. Earth is the only planet 

to have so much oxygen in its atmosphere. Water vapor and other gases are also present in 

LATIHAN 1                          

(EXCERSISE 1)
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small amounts in Earth’s atmosphere. The pull of gravity holds the atmosphere in place. 

Without gravity, the air in Earth’s atmosphere would float off into space (3). Gravity is 

the force that also keeps you from floating away from Earth. 

The Weight of Air 

Air has weight. You cannot feel the weight of air, but all the air in the atmosphere 

presses downward. This weight is called atmospheric pressure (4). Atmospheric pressure 

depends on how much gas is in the atmosphere. The higher you go, the less air there is and 

the lower the atmospheric pressure gets. The atmosphere is heaviest and the atmospheric 

pressure highest close to Earth. 

Differences in air temperature close to Earth form areas of high and low pressure. 

Warm air is light and rises upward. It makes low-pressure areas. Cold air is heavy and 

sinks (5). It makes high-pressure areas. 

Weather and The Atmosphere 

Air in the atmosphere is always moving. You can feel air blowing on your face. 

You can see air scattering autumn leaves and making tree branches sway (6). Moving air 

is called wind. The wind blows where areas of high and low atmospheric pressure meet. As 

warm air rises, cold air rushes in to take its place. 

Big areas of high and low atmospheric pressure cause storms. Thunder-storms often 

occur where big areas of high and low pressure come together. Huge thunderclouds form in 

these places. Water vapor in the atmosphere makes clouds. Water vapor (7) is a gas. As 

the gas cools, it turns to liquid water. The water falls to Earth as rain or snow. 

A Layer Cake of Air 

Earth’s atmosphere extends about 6,000 miles (9,600 kilometers) above the 

surface of Earth, where we live. You can think of the atmosphere as having several layers. 

Most of our weather comes from winds, temperature changes, and water vapor in the layer 

nearest Earth’s surface. This layer is called the troposphere. Most of the clouds you see in 

the sky are floating in the troposphere. 

The stratosphere is the layer above the troposphere (8). Jet airplanes fly in the 

stratosphere because there are few clouds up so high and the ride is usually less bumpy. 

Earth’s ozone layer is in the stratosphere. The ozone layer absorbs, or soaks up, harmful 

rays from the Sun. These harmful rays would probably destroy life if they reached Earth’s 

surface. 

The atmosphere gets thinner and thinner in the next layers up, the mesosphere and 

thermosphere. The top layer of Earth’s atmosphere is the exosphere. The atmosphere ends 

here, about 6,000 miles (9,600 kilometers) above Earth’s surface. The thin air here 

gradually merges with outer space (9). 

Atmospheres on Other Planets 
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Any planet that has gas around it has an atmosphere. Mercury, the planet closest 

to the Sun has almost no atmosphere. Pluto, the planet farthest from the Sun, is so cold 

that sometimes its atmosphere freezes. The gases in Pluto’s atmosphere turn to ice. 

There are colorful bands of clouds in the atmospheres of some planets. A gas called 

methane makes the atmospheres of Neptune and Uranus look smooth and blue. Jupiter 

has a swirling storm in its atmosphere called the Great Red Spot that may be like a giant 

hurricane (10). 

(Teks diadaptasi dari “The Atmosphere” (Microsoft, 2016)) 

 

NO UNFAMILIAR 

WORDS 

MEANING 

1. inhale  

2. blanket  

3. float off  

4. atmospheric pressure  

5. sink  

6. sway  

7. water vapor  

8. the stratosphere  

9. merge  

10. hurricane  

 

Petunjuk:  

Secara berpasangan mintalah teman anda untuk membacakan jawabannya 

atas tugas dari Latihanketerampilan membaca yang telah dia kerjakan. Simaklah 

dengan baik ketika teman anda membacakan jawabannya, kemudian bandingkan 

jawaban anda dengan jawaban teman anda. Selanjutnya diskusikan dengan teman 

anda jika ada ketidaksesuaian antara jawaban anda dengan jawaban teman anda. 

LATIHAN 2                           

(EXCERSISE 2)
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Kemukakan argumen anda. Jika masih ada ketidaksesuaian antara jawaban anda 

dengan jawaban teman anda setelah berdiskusi, anda dapat mengecek makna dari 

kata-kata yang tidak dikenali di kamus atau anda dapat bertanya kepada dosen 

anda. Berikut adalah contoh percakapan/ dialog yang bisa anda kembangkan 

untuk diskusi anda.  

 

 

 

Petunjuk:  

Rubahlah words flashcards di bawah ini menjadi clarifying clue cards untuk menjelaskan 

unfamiliar words yang terdapat dalam words flashcards agar dapat dimengerti oleh 

siswa-siswa sekolah dasar. Pastikan clarifying clue cards yang anda buat mengandung 

ilustrasi dan konteks kalimat sederhana yang jelas dan relevan dengan unfamiliar 

words yang ditargetkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN 3                           

(EXCERSISE 3)

In my opinion the 

hurricane is 

……… You can 

look at the context 

clue in sentence 

…….. talking 

about the……… 

But I think the 

context clues lead 

to …….. the 

meaning. 

MAMMAL 

DIG 

OMNIVORE 

THROW 

CATCH 
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F. TES FORMATIF (THE FORMATIVE TEST) 

Sekarang kerjakan evaluasi di bawah ini secara individu. 

Ingat! Do not cheat. Jujurlah kepada diri sendiri dengan 

tidak melihat kunci jawaban ketika mengerjakan evaluasi 

ini.   

Petunjuk:   

Bacalah kalimat di bawah ini dengan seksama kemudian pilihlah satu dari empat 

pernyataan di bawahnya yang paling dekat menggambarkan makna dari kata yang 

digarisbawahi dengan cara memberikan tanda silang (X) pada jawaban anda. 

Perhatikan petunjuk-petunjuk konteks yang ada (context clues).  

1. The tiger's roar could be heard in villages far away.  

What does roar probably mean?  

a. food a tiger eats  

b. a tiger's dream  

c. a tiger's ear  

d. a sound a tiger makes  

2. My absent-minded teacher loses his keys, his book and his boardmakers 

almost every day!  

What does it mean to be absent-minded?  

a.  be hateful  

b.  not pay attention   

c.  be intelligent  

d.  not like someone 

3. Anisah has so many friends because she is a gregarious person.  

What does gregarious probably mean?  

a. introverted, self-contained 

b. shy, quiet  

c. friendly, outgoing 

d. rude, hostile 

4. When Sarah was sick, her voice was almost inaudible. We couldn't hear 

what she was trying to say clearly.  

What does inaudible probably mean?  

a. very loud, easy to hear   

b. very soft, hard to hear   

c. very strange, uncommon   

d. very shy, introverted 
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5. Eggs coagulate; that is, they convert from liquid to solid or semi-solid 

state, usually by the process of heating to a certain temperature. 

 What does the underlined word mean?  

a. convert from liquid to solid  

b. convert from solid to liquid 

c. convert from solid to semi-solid 

d. convert from semi-solid to solid 

6. I can't believe it! Right in the middle of our conversation, Risma turned 

around abruptly and walked out of the classroom!  

What does abruptly probably mean?  

a. formally   

b. slowly  

c. suddenly  

d. quietly 

7. The thought of eating a mouse is abhorrent to most people.  

What does abhorrent probably mean?  

a. horrible  

b. fun  

c. delicious  

d. sweet 

8. After harvesting the apple tress from the school yard, we had an 

abundant amount of apples. We made apple pie, apple sauce, and apple 

juice because we had so many apples!  

What does abundant probably mean?  

a. a shortage   

b. not enough   

c. very red   

d. plentiful   

9. Because his eyes had been sore for a week, Akbar decided to go to an 

oculist for treatment. 

What does the underlined word mean? 

a. an eye glasses shop 

b. a brain surgeon 

c. a teacher 

d. an eye doctor  
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10. Dieticians warn us that we risk losing a lot of the nutrients in vegetables 

if we boil them. 

What does the underlined word mean? 

a. a specialist in food  

b. a person who works in a hospital 

c. a scientist 

d. a person who does an experiment 

 

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT (THE FEEDBACK 

AND FOLLOW-UP)  

Untuk mengukur penguasaan materi anda, setelah mengerjakan evaluasi, 

cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang tersedia di halaman akhir 

pembelajaran ini. Anda dianggap telah dapat memahami materi pembelajaran di 

atas dengan baik jika tingkat penguasaan materi anda mencapai 80% ke atas, 

sehingga anda dapat melanjutkan untuk mempelajari kegiatan pembelajaran 

selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang anda capai di bawah 80%, maka 

anda harus mengulang kembali mempelajari materi pembelajaran ini khususnya 

pada bagian-bagian yang belum anda kuasai. Gunakan rumus di bawah ini untuk 

mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pembelajaran di atas.  

Tingkat Penguasaan =
Jumlah Jawaban Anda yang Benar

10 
 X 100% 

Kriteria Tingkat Penguasaan Belajar 

Baik Sekali = 90% - 100% 

Baik  = 80% - 89% 

Sedang = 60% - 79% 

Kurang = ≤60% 

 

H. KUNCI JAWABAN (THE ANSWER KEY) 

1. D  6. C 

2. B   7. A 

3. C  8. D 

4. B   9. D 

5. A  10.A 

6. C 

7. A 
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A. PENDAHULUAN (INTRODUCTION) 

Dalam pembelajaran terdahulu anda sudah belajar bagaimana menulis 

suatu paragraf. Namun walaupun anda sudah bisa membuat suatu paragraf, tidak 

bisa dihindari suatu waktu anda akan membuat suatu essai yang panjangnya 

beberapa paragraf. Suatu essai lebih panjang dan mengandung lebih banyak ide/ 

gagasan daripada sebuah paragraf yang selama anda telah tulis.  

Para penulis yang kreatif mendapatkan ide-ide untuk menulis dari berbagai 

sumber. Salah satu sumber yang sering dijadikan ide bagi para penulis adalah dari 

bahan-bahan yang mereka baca. Kegiatan membaca dan menulis saling terkait 

erat. Oleh sebab itu tak jarang kita temui seorang penulis yang kreatif adalah juga 

pembaca yang produktif. Semakin banyak kita membaca semakin banyak ide yang 

bisa kita dapatkan sebagai bahan tulisan kita dan akan semakin banyak dan 

semakin sering kita menulis. 

Dan ketika kita sudah mendapatkan ide untuk bahan tulisan kita maka yang 

kita perlukan selanjutnya untuk mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah 

essai yang bagus adalah strategi-strategi menulis.  Strategi-strategi ini essensial 

untuk dipelajari karena sejatinya kegiatan menulis itu adalah kegiatan yang 

dilakukan secara berulang (writing is rewriting). Hal ini berarti bahwa sangat jarang 

terjadi ada satu tulisan yang langsung jadi tanpa proses menulis ulang (untuk 

mengedit dan lain sebagainya).  Penjelasan di bawah ini akan memandu anda 

dalam mengembangkan kemampuan menulis paragraf anda kepada keterampilan 

menulis essai.  

PEMBELAJARAN 4 

MENULIS ESSAI 
(WRITING THE ESSAY) 
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Setelah mempelajari pembelajaran 6 ini, anda diharapkan dapat: 

1. menjelaskan tentang langkah-langkah menulis suatu essai dalam bahasa 

Inggris dan 

2. menulis suatu essai dalam bahasa Inggris dengan menerapkan langkah-

langkah proses menulis suatu essai.  

 

B. MENULIS ESSAI (WRITING THE ESSAY) 

1. Struktur Sebuah Essai (The Structure of an Essay) 

Dalam pembelajaran yang lalu anda telah belajar tentang struktur sebuah 

paragraf. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur 

sebuah essai. Struktur sebuah essai berbeda dengan struktur sebuah paragraf. 

Dalam diagram yang telah anda lihat di atas, anda dapat melihat perbandingan 

struktur dari sebuah paragraf dan struktur dari sebuah essai yang terdiri atas 

beberapa paragraf 

 
Gambar 4.1 The Structure of  a Paragraph VS The Stucture of an Essay (“The 

Structure of a Paragraph VS The Structure of an Essay,” 2019) 
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Sebuah essai adalah sekelompok paragraf yang membahas satu subjek. 

Selanjutnya, perhatikan organisasi paragraph-paragraf yang terdapat dalam 

struktur sebuah essai dalam bagan berikut: 

 

Gambar 4.2 Organisasi Paragraf-paragraf dalam Sebuah Essai 

Dari bagan di atas jelas terlihat bahwa sama halnya seperti suatu paragraf 

yang mempunyai sebuah kalimat topik, badan dan penutup, essai juga mempunyai 

paragraf pembuka (introduction paragraph), paragraf-paragraf badan 

(body of supporting paragraphs) dan  paragraf penutup (the conclusion), 

namun perbedaannya dengan paragraf adalah essai terdiri atas sekumpulan/ 

beberapa paragraph (Warburton, Nigel., 2006) 

 

2. Organisasi Sebuah Essai (The Organization of an Essay) 

Sekarang mari kita bahas organisasi dari sebuah essai secara lebih jelas:   

a. Paragraf Pembuka (Introduction Paragraph) 

Paragraf pembuka (introduction paragraph), memulai essai dan 

mempersiapkan para pembaca akan apa yang harus diikuti. Paragraf ini 

mengandung kalimat pokok (thesis statement), yang menjelaskan ide pokok 

(main idea) dari sebuah essai. Sebuah kalimat pokok (a thesis statement) harus 

cukup luas untuk dapat menjelaskan setiap kalimat topik dalam paragraf-

paragraf badan.   

•Bertujuan untuk 
mengarahkan 
pembaca 

•mengintroduksi 
fokus essai 

•berisi garis 
besar/ ruang 
lingkup essai

•Mengandung 
kalimat pokok 
(thesis 
statement)

Paragraf pembuka 
(introduction 
paragraph)

•Paragraph 1 
berisi Kalimat 
Topik 1 (topic 
sentence 1) , 
kalimat detil 
pendukung  dan 
kesimpulan 
paragraf 1 

•Kalimat Topik 2 
(topic sentence 
2), kalimat detil 
pendukung  dan 
kesimpulan 
paragraf 2 dst

Paragraf-paragraf 
badan (Body of 

supporting paragphs)

•Berisi pernyataan 
kembali kalimat 
pokok (restating 
the thesis 
statement)

•Rangkuman isi 
essai

Paragraf Penutup 
(Conclusion Paragraph)
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b. Paragraf-paragraf Badan (Body of Supporting Paragraphs) 

Paragraf-paragraf badan (body of supporting paragraphs), adalah bagian 

yang paling panjang dari sebuah essai. Setiap paragraf yang terdapat dalam 

badan (body) mengandung satu kalimat topik (topic sentence) yang mendukung 

dan menjelaskan kalimat pokok. 

c. Paragraf Penutup (The Conclusion Paragraph) 

Paragraf penutup (the conclusion paragraph) memberikan sinyal bahwa 

essai telah berakhir dan memberikan gagasan final (final thought) bagi para 

pembaca.  

 

3. Proses Menulis Sebuah Essai (The Process of Writing an Essay) 

Proses menulis sebuah essai terdiri atas beberapa langkah yaitu: 

mempersempit topik, menulis kalimat pokok (thesis statement), 

mengembangkan ide untuk badan (body) essai, dan mengatur paragraf-

paragraf essai (Hennessy, Brendan., 2002). Ingatlah selalu bahwa dalam menulis 

sebuah essai, membuat rencana tulisan dan pre-writing adalah penting karena 

sebuah essai lebih panjang dari sebuah paragraf dan lebih sulit untuk dikelola.  

a. Mempersempit Topik (Narrowing The Topic) 

Seorang penulis essai biasanya memulai essai-nya dengan suatu 

subjek yang luas dan kemudian mempersempitnya. Sebuah essai lebih 

panjang dari sebuah paragraf sehingga memberikan ruang yang cukup luas 

bagi penulis untuk mengembangkan ide; meskipun begitu, suatu essai yang 

baik, sama halnya seperti suatu paragraf yang baik, membahas suatu subjek 

yang cukup spesifik. Mengingat para pembaca essai anda dan tujuan 

penulisan essai juga cukup membantu untuk mempersempit subjek essai.  

Sebagai contoh jika anda diminta untuk membuat suatu essai yang 

panjangnya 200 huruf dengan judul “The First Animals We Have as Pets”, 

maka suatu deskripsi tentang “Animals” secara keseluruhan misalnya, 

terlalu luas. Maka, anda perlu mempersempitnya kepada jenis “Pet 

Animals”, dan kemudian dipersempit lagi misalnya pada “Cats”. Ingatlah 

sekali lagi, anda harus mempertimbangkan topik, para pembaca dan 

tujuan penulisan essai anda, baru anda kemudian memilih topik 

yang anda anggap paling tepat untuk dikembangkan dalam essai 

anda.  
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Gambar 4.3 Contoh Cara Mempersempit Suatu Topik 

b. Menulis Kalimat Pokok (Writing The Thesis Statement) 

Kalimat pokok (Thesis Statement) - seperti halnya kalimat topik (topic 

sentence) dalam sebuah paragraf - memfokuskan lebih jauh pada subjek essai, 

oleh karenanya kalimat pokok (thesis statement) harus jelas (clarity), 

dalam format kalimat, menjelaskan gagasan sentral  penulis (yaitu 

ide pokok atau opini yang akan dibahas dalam essai) dengan kalimat 

yang sederhana (simplicity) dan dapat dimengerti pembaca  

(understandably) dan harus terkait dengan subjek yang akan 

dibahas (relevancy) (Rossiter, Jill., 2006). 

 

 

Gambar 4.4 Elemen-elemen Sebuah Kalimat Pokok  

(Thesis Statement) yang Baik 

Kalimat pokok (thesis statement) harus spesifik mungkin, karena 

dengan begitu penulis fokus pada subjeknya dan memberikan para 

pembacanya ide yang jelas untuk diikuti pada badan (body) essai. Untuk 

membuat suatu kalimat pokok (thesis statement) yang jelas dan spesifik kita 

bisa mengganti kata-kata yang samar/ tidak jelas (vague words) dengan kata-

kata yang lebih jelas/ tegas (exact words) dan mengganti gagasan yang samar 

(vague ideas) dengan informasi yang lebih lengkap. Perhatikan contoh 

berikut ini: 

 

Vague Thesis 

Statement 

The school trip to bali was really bad 

Revised Thesis 

Statement 

The School trip to Bali was disappointing 

because it was raining hard 

 

• Clarity
• Understandably
• Simplicity
• Relevancy

ELEMENTS OF A 
GOOD THESIS 
STATEMENT

PET ANIMALS CATS
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Analisis: 

• Kalimat pokok (thesis statement) yang pertama di atas dianggap tidak 

jelas (vague) karena kata “really bad” yang samar maksudnya. Thesis 

statement tidak memberikan indikasi mengapa penulis mengatakan 

trip tersebut “really bad” atau apa yang akan dibahas selanjutnya dalam 

essai tersebut.  

• Kalimat pokok (thesis statement) yang kedua lebih spesifik. Kata “really 

bad” diganti dengan kata yang maksudnya lebih jelas yaitu 

“dissapointing”. Sebagai tambahan, penulis menambahkan informasi 

yang lebih komplit tentang mengapa trip tersebut “dissapointing”. Dari 

thesis statement ini kita bisa melihat jelas apa yang akan dibahas 

selanjutnya dalam essai tersebut yaitu “the weather upsets the school’s 

plans”  

Kadang-kadang, kita dapat membuat suatu kalimat pokok (thesis 

statement) lebih spesifik dengan menjelaskan subjek essai dalam pembagian/ 

pengklasifikasian. Perhatikan contoh berikut ini: 

 

Vague Thesis 

Statement 

The movie “The Nun” seemed scary. 

Revised Thesis 

Statement 

The costumes, the dialogue, and the plot of 

the movie "The Nun" seemed scary. 

 

Analisis: 

• Kalimat pokok (thesis statement) yang pertama di atas dianggap tidak 

jelas (vague) karena memberikan para pembaca hanya sedikit arahan. 

• Kalimat pokok (thesis statement) yang kedua, sebaliknya, memberikan 

para pembaca gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam essai 

tersebut. Penulis membagi subjek tulisan ke dalam tiga bagian – the 

costumes, the dialogues, dan the plot – dan di dalam essainya nati penulis 

akan menceritakan “the scarries” dari masing-masing bagian. Thesis 

statement ini akan menjadi “gagasan” dari essai.  

 

c. Mengembangkan Ide untuk Badan Essai (Generating Ideas for The 

Body) 

Sebuah kalimat pokok (a thesis statement) mencakup ide pokok dari 

keseluruhan essai, tetapi sesungguhnya paragraf-paragraf pendukung badan essai-

lah yang secara penuh mengembangkan dan mendukung kalimat pokok (thesis 
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statement). Dalam membuat suatu kalimat pokok (a thesis statement), penulis 

seharusnya memberikan beberapa gagasan apa yang akan dibicarakan dalam 

sebuah essai. 

 

Gambar 4.5 Outline Sebuah Essai 

Dalam merancang essainya seorang penulis harus membuat suatu rencana 

atau outline yang mengandung beberapa hal berikut  

(Rossiter, Jill., 2006) 

• Dua atau empat ide pokok untuk mendukung kalimat pokok (thesis 

statement).  

• Dua atau empat kalimat topik yang menyatakan ide-ide tersebut. 

• Sebuah rencana untuk pengembangan setiap paragraf dalam badan essai. 

• Urutan logis dari paragraf-paragraf dalam essai. 

Setiap penulis punya cara tersendiri untuk mengembangkan rencana 

mereka. Beberapa penulis mungkin melakukannya dengan brainstorming atau 

menulis bebas ide-ide mereka, sementara penulis lainnya mungkin langsung 

Ide pokok essai 
(essay's main idea) 

yang dinyatakan 
dalam kalimat 
pokok (thesis 

statement)

Ide pokok paragraf 
pembuka 

(introduction 
paragraph's main 

idea) yang 
dinyatakan dalam 

kalimat topik 1 ( 1st 
topic sentence)

Kalimat-kalimat 
Pendukung (supporting 

details) paragraf 1

Ide pokok paragraf 
isi (body of 

paragraph's main 
idea) yang 

dinyatakan dalam 
kalimat topik 2 ( 

2nd topic sentence)

Kalimat-kalimat 
Pendukung (supporting 

details) paragraf 2

Ide pokok paragraf 
penutup 

(conclusion 
paragraph's main 

idea) yang 
dinyatakan dalam 

kalimat topik 3 ( 3rd 
topic sentence)

Kalimat-kalimat 
Pendukung (supporting 

details) paragraf 3
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menulis kalimat pokok (thesis statement) dan kemudian merencanakan paragraf-

paragrafnya.  

 

1) Curahan Gagasan dan Membuat Kelompok Paragraf (Brainstorming 

and Grouping The Paragraphs) 

 

 

Gambar 4.6 Contoh Brainstorming dengan Topik “Transportation” 

(Kilpatrick, Kelly., 2019) 

Setelah menulis kalimat pokok (thesis statement), beberapa penulis 

melakukan menulis curahan gagasan (brainstroming. Berikut contoh 

brainstorming untuk sebuah essai yang akan membahas tentang transportasi 

(transportation). Seperti yang dapat dilihat dalam contoh di atas, penulis 

menuliskan apa saja ide yang ada dalam kepala mereka yang berhubungan 

dengan kalimat pokok (thesis statement) termasuk ide-ide pokok (main ideas), 

detil-detil spesifik, contoh-contoh dll. Setelah menuliskan seluruh ide, 

langkah selanjutnya adalah menseleksi ide-ide tersebut dan membuang ide-

ide yang tidak mendukung thesis statement dan kemudian mencari “kelompok 

paragraf”. Jika penulis ingin memfokuskan pada alat transportasi darat (land 

transportation) dan dia hanya akan membahas tentang beberapa jenis alat 

transportasi darat maka kelompok paragrafnya akan menjadi seperti 

berikut:  



 

82 English for College Students of Elementary School Teacher Education Study Program 

 

2) Menulis Kalimat Topik dan Merencanakan Paragraf (Writing The 

Topic Sentence and Planning the Paragraphs) 

Kadang-kadang penulis dapat membuat sebuah kalimat topik (a topic 

sentence) dari sebuah kalimat pokok (a thesis statement) secara langsung tanpa 

menuliskan ide-ide terlebih dahulu (without jotting down ideas). Hal ini bisa 

terjadi khususnya jika kalimat pokok itu sendiri sudah memperlihatkan/ 

memberikan indikasi bagaimana badan essai akan diorganisasi atau dibagi. 

Kalimat topik seperti itu membuat perencanaan paragraf-paragraf essai 

menjadi suatu pekerjaan yang mudah karena penulis telah membagi subjek 

ke dalam beberapa bagian atau ide-ide pendukung (Team, Open 

Textbooks., 2019) 

(Team, Open Textbooks., 2019). Perhatikan contoh di bawah ini: 

Kalimat Pokok (Thesis Statement): 

Because of the school’s many problems, the foundation should hire a new headmaster to 

fix the problems. 

Kalimat pokok (thesis statement) di atas sudah berisi dua ide pokok 

(main ideas) yaitu 1) the school has many problems, 2) that a new headmaster should 

be hired.  Ide pokok pertama menerangkan adanya masalah, dan yang kedua 

menerangkan pemecahan masalahnya. Dari kalimat pokok (thesis statement) 

tersebut, seorang penulis logikanya bisa membuat dua paragraf untuk 

badan essai, dengan masing-masing paragraf menjelaskan idenya masing-

masing secara detil. Maka penulis dapat menulis dua kalimat pokok dan 

kalimat topik sebagai berikut: 

 

Kalimat Pokok  

(Thesis Statement) 

Because of the school’s many problems, the 

foundation should hire a new headmaster to fix the 

problems. 
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Kalimat Topik  

(Topic Sentence) 

The school most crucial problems are the 

undisciplined staffs and the poor school’s facilities.  

Kalimat Topik  

(Topic Sentence) 

A new headmaster could fix the problems. 

 

Kalimat-kalimat topik di atas mungkin membutuhkan revisi nanti, 

bagaimanapun kalimat-kalimat topik tersebut akan memandu penulis untuk 

mengembangkan lebih jauh setiap paragraf.  Contoh di bawah ini 

memperlihatkan sebuah rencana essai yang utuh, dengan begitu sekarang 

penulis mempunyai sebuah rencana yang jelas untuk menulis draft awal dari 

essainya.  

 

Kalimat Pokok  

(Thesis 

Statement) 

Because of the school’s many problems, the foundation 

should hire a new headmaster to fix the problems. 

Kalimat Topik  

(Topic Sentence): 

The school most 

crucial problems 

are the 

undisciplined 

staffs 

Problem 1:  

The undisciplined staffs 

Some administration staffs often play truant 

Some teachers often come late to school 

Most of the staffs don’t wear the uniforms. 

and the poor 

school’s facilities. 

Problem 2: 

The poor school’s facilities. 

Most school’s facilities are old 

The school are lack of learning facilities 

The facilities maintenance is poor 

Kalimat Topik  

(Topic Sentence): 

A new headmaster 

could fix the 

problems and 

Step 1: 

Establishing a good human resources management 

system 

Study why do some staffs often play truant, teachers 

often come late to school and staffs don’t wear the 

uniforms. 

Improving the school’s human resources management 

system 
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establishing a good 

facilities maintenance 

system.  

Step 2: 

Establishing a good facilities maintenance system 

Reinventoring the school’s facilities 

Review the facilities budgeting 

Reorganize the school facilities system 

Penutup 

(Conclusion) 

It is a prove that hiring a new headmaster is the solution 

to the school’s many problems. 

 

Dalam contoh di atas, perhatikan bagaimana penulis dapat 

mengembangkan paragraf pertama dalam badan essai dengan memberikan 

contoh dari The undisciplined staffs yaitu some administration staffs 

often play truant, some teachers often come late to school dan most 

of the staffs don’t wear the uniforms. Dalam hal ini penulis dapat 

mengbangkan paragrafnya mejadi paragraf proses, yaitu menggambarkan 

langkah-langkah that a new headmaster could fix the school’s 

problem. Sebagai catatan dapat melihat jenis-jenis paragraf yang telah anda 

pelajari dalam mata bahasa Inggris terdahulu, yang berguna untuk 

pengembangan paragraf anda.  

 

4. Mengatur dan Menghubungkan Paragraf-paragraf dalam Essai 

(Ordering and Lingking The Paragraphs in The Essay) 

Sebuah essai seperti halnya sebuah paragraf, harus mempunyai koherensi 

(keterpaduan), yang artinya paragraf-paragraf dalam essai tersebut harus diatur 

dalam suatu urutan yang jelas, logis dan satu sama lain saling mengikuti seperti 

lingkaran.  

a. Mengatur Paragraf (Ordering The Paragraphs)  

Paragraf-paragraf dalam essai anda harus diatur dalam suatu urutan 

yang logis (logical order). Tipe urutan yang biasanya digunakan untuk 

mengatur paragraf-paragraf dalam sebuah essai adalah: urutan waktu, 

urutan ruang, dan urutan kepentingan (time order, space order and 

order of importance). Essai tentang suatu subjek yang dapat dibagi ke 

dalam langkah atau bagian, harus diatur berdasarkan urutan waktu (time 

order). Urutan ruang (space order) biasanya dipakai dalam essai deskriptif. Dan 

seorang penulis yang berkeinginan untuk menulis bagian yang paling 

penting pada akhir tulisan atau awal tulisan akan menggunakan urutan 

kepentingan (order of importance). 
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Seringkali, seorang penulis mengatur paragraf-paragraf dalam 

essainya hanya megacu kepada urutan yang masuk akal dan bisa diterima 

oleh pembaca pada umumnya. Contoh jika anda mau menulis tentang 

“Shinta and Jojo have much in common”, dan anda berencana menulis tiga 

paragragraf pendukung dengan kalimat topik di atas maka urutan kalimat 

topik yang masuk akal adalah:  

They have the same taste in clothes 

They have similar career goals. 

People tell them that they look alike. 

Alasan 

Karena “taste in clothes” dan “look” keduanya membahas kesamaan fisik, 

maka akan logis kiranya jika ke dua paragraf ini diletakkan berdekatan. Dan 

juga masuk akal jika ke dua paragraf ini menjadi dua paragraf awal karena 

dengan begitu para pembaca bisa mengimajinasikan ke dua orang tersebut 

dalam kepala mereka, selagi para pembaca membaca essai.  

Sebagai tambahan jika thesis statement anda dibagi ke dalam dua, tiga 

atau empat bagian, maka paragraf-paragraf dalam badan essai harus 

mengikuti urutan dari thesis statement tersebut, kalau tidak nanti pembaca 

anda akan bingung. Di bawah ini anda bisa melihat contoh urutan yang 

logis dari susunan rencana paragraf-paragraf untuk sebuah essai:   

Paragraf pembuka dan 

Kalimat Pokok 

(Introduction and Thesis 

Statement) 

Raisa and Isyana have much in common 

Kalimat Topik (Topic 

Sentence) 

People tell them they look alike 

Kalimat Topik (Topic 

Sentence) 

They have the same taste in clothes 

Kalimat Topik (Topic 

Sentence) 

They have similar career goals 

Conclusion  

 

b. Menghubungkan Paragraf-paragraf (Lingking The Paragraphs)  

1) Ulangi kata-kata kunci atau ide-ide dari kalimat pokok  

Kalimat-kalimat topik (topic sentences) dalam rencana essai di 

bawah ini mengulangi kata-kata kunci dari kalimat pokok (thesis 
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statement). Perhatikan bahwa dalam kalimat topik yang pertama kata 

“these films” dan “glamorous” mengulangi dengan kata-kata dari thesis 

statement dengan menggunakan sedikit kata yang berbeda. Coba 

sekarang anda tebak apa kata-kata yang terdapat dalam kalimat topik 

yang mengulangi kata-kata kunci dari thesis statement? 

 

Kalimat Pokok  

(Thesis 

Statement) 

There are advantages and disadvantages of 

keeping reptile as home pets. 

Kalimat Topik  

(Topic Sentence) 

The advantages of pet reptiles are easy to care 

because they don’t eat often and low cost of 

maintenance. 

Kalimat Topik  

(Topic Sentence) 

However, some kinds of the pet reptiles are not 

suitable for home with young kids because they are 

hard to be domesticated and dangerous to kids. 

 

2) Mengacu kepada kata-kata atau ide-ide dari paragraf 

sebelumya. 

Hubungkan kalimat pertama dari sebuah paragraf yang baru 

dengan paragraf sebelumnya, dengan mengacu kepada kata-kata atau 

ide-ide yang ada pada akhir paragraf. Perhatikan bagaimana penulis 

menghubungkan dua paragraf berikut ini: 

 

Lubang Buaya (Crocodile Well) is a site of the murder of seven army 

officers during the 1 October coup attempt of the 30 September Movement. 

They were Brigadier General Sutoyo Siswomiharjo, Brigadier General 

Donald Izacus Panjaitan, Major General R.Suprapto, Army Commander 

Lieutenant General Ahmad Yani, Major General M.T.Haryono, Major 

General Siswondo Parman, and First Lieutenant Pierre Tandean. It is 

located on the outskirts of Jakarta near the Taman Mini Indonesia Indah. 

Lubang Buaya was established by the idea of Indonesian 2nd 

president, Soeharto. Soeharto inaugurated this monument on October 1st 

1981. That is why in Indonesia we honor that day as “The Sacred Day of 

Pancasila” because one of the purposes of Communist Party of Indonesia was 

to change Pancasila to be more communist. Pancasila contains a lot of points 

that contrasting the idea of communism especially the first and the second 



 

 

87 English for College Students of Elementary School Teacher Education Study Program 

 

principle of Pancasila, which are “Believe in God and only God” and “Just 

and Civilized Humanity”. Communist people don’t believe in God and 

religion.  

(Teks diadaptasi dari “Lubang Buaya a A Historical Source” 

(Puspasari, Veny Adilia., 2015)).  

 

3) Menggunakan kata-kata Sambung (Conjunctions/ 

Transitional Expressions) 

Kata-kata sambung (conjunctions/ transitional expressions) 

digunakan di dalam sebuah paragraf dan di antara paragraf-paragraf 

dalam sebuah essai untuk memperlihatkan hubungan antar kalimat/ 

hubungan antar paragraf.  Penggunaan kata-kata sambung akan 

membantu anda dalam membuat kejelasan (clarity), keterbacaan/ 

kemudahan untuk membaca (readability) dan koherensi struktural 

(structural coherence) dari tulisan anda. Berikut beberapa contoh kata-

kata sambung (conjuctions) yang bisa anda gunakan: 

 

CONJUNCTIONS 

for yet when unless than 

and so while if but 

nor as though whereas where 

or it once after Since 

before  whether   

 

5. Menulis dan Merevisi Essai (Writing and Revising The Essay) 

a. Menulis Draft Awal (Writing the Prelimenary Draft) 

Pastikan bahwa anda mempunyai suatu rencana atau outline yang 

jelas yang darinya anda dapat membuat draft awal anda. Rencana ini harus 

mencakup kalimat pokok (thesis statement) anda, dua atau tiga kalimat topik 

untuk mendukung kalimat pokok (thesis statement), detil dan fakta untuk 

mengembangkan setiap paragraf dan urutan-urutan paragraf yang logis. 

Ketika menulis draft jangan lupa untuk menyisakan ruang untuk koreksi 

nanti. Tuliskan seluruh ide anda dan hindari mentok pada kalimat atau kata 

tertentu. Ketika anda sudah selesai menulis draft, sisihkan draft tersebut 

untuk beberapa jam atau beberapa hari.  
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b. Merevisi Essai (Revising the Esay) 

Untuk merevisi essai anda, bacakan kepada essai tersebut kepada diri 

anda sendiri dengan perlahan dan cermat- disarankan untuk membaca 

dengan suara keras. Bayangkan diri anda sebagai pembaca yang belum 

pernah membaca essai tersebut sebelumnya.Sambil anda membaca, garis 

bawahilah kalimat-kalimat yang anda tidak mengerti, buatlah gambar 

panah, beri tanda pada garis tepi masalah-masalah tersebut. Gambar di atas 

memperlihatkan beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang dapat anda 

tanyakan pada diri anda sendiri sebagai bahan untuk revisi atas essai anda 

(Hennessy, Brendan., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah kalimat pokok saya jelas? 
2. Apakah badan essai sepenuhnya mendukung kalimat pokok? 
3. Apakah essai mempunyai kesatuan: apakah setiap paragraf 

berhubungan dengan kalimat pokok? 
4. Apakah essai mempunyai koherensi: apakah paragraf-paragraf 

mengikuti urutan logis? 
5. Apakah bahasa yang digunakan tepat, ringkas dan segar? 
6. Apakah kalimat-kalimat saya bervariasi dalam panjang dan 

jenisnya? 
7. Apakah essai mempunyai kesimpulan dan tidak mengambang? 
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Jika memungkinkan tanyalah “reviewer teman” (peer reviewer) – bisa 

teman/ teman sekelas yang anda percaya- untuk membaca essai andaa dan 

memberikan umpan balik. Tentu saja orang ini tidak harus menulis ulang 

atau mengkoreksi essai anda, dia hanya perlu bagian mana yang sudah jelas 

dan bagian mana yang masih membingungkan. Untuk memandu “peer 

reviewer”, anda bisa bertanya kepada teman anda pertanyaan-pertanyaan 

seperti contoh di atas tentang essai anda (Hennessy, Brendan., 2002). 

6. Proofreading dan Menulis Draft Final (Proofreading and Writing the 

Final Draft) 

Selanjutnya, dengan cermat baca ulang/ proofread draft essai anda. 

Perhatikan gramatika dan ejaannya. Cek sekali lagi; kesalahan verba, penempatan 

koma, dll. Jika anda tidak yakin tentang ejaan dari suatu kata, cek pada kamus. 

Yang terakhir kopi essai anda, dan tulis ulang atau ketik essai anda dengan 

menggunakan satu sisi kertas saja, dan kalau sudah selesai, proofread/ baca ulang 

draft final anda. Di bawah ini anda bisa melihat contoh proses revisi sebuah essai: 

 

 

 

1. Apa yang anda suka dari tulisan ini? 
2. Apa yang menjadi ide pokok/ main point? 
3. Bagian mana yang perlu untk dikembangkan (dari kalimat-

kalimat yang tidak jelas, ide pendukung yang hilang, urutan yang 
kacau, bahasa yang tidak segar, dll)? Jelaskan dengan spesifik. 

4. Menurut anda apa yang perlu penulis lakukan untuk 
meningkatkan tulisan ini?  
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POTRAIT OF A BIKE FANATIC 

I first realized how serious Diane was when I 

joined her on a long trip one Sunday afternoon. Her 

bike looked new, so I asked her if it was. When she told 

me she had bought it three years ago, I asked her how 

she kept it looking so good. She showed me how she 

took care of it.  

Diane had just about every kind of equipment 

I’ver ever seen. She put on her white crash helmet and 

attached  a tiny rearview mirror on it – the kind the 

dentist uses to check out the backs of your teeth. She 

put a warning light on her left leg. She carried a 

whole bag full of tools. When I looked into it, I coudn’t 

believe how much stuff was in there (wrenches, inner 

tubes, etc)- tools to meet every emergency. I was 

tempted to see if it had a false bottom. 

I had no idea she was such a bike nut. We rode 

thirty miles and I was exhausted. Her equipment was 

something else, but useful because she had a fit and 

was able to fix it, saving our trip. 

She doesn’t look like a bike fanatic, just a normal 

person. You’d never guess  that her bike has more than 

10,000 miles on it. 

As we rode, Diane told me about her travels 

throughout the North-east (Cape Cod, Vermont, Penn, 

New York). Riding to work save her money, kept her in 

save.  Her goal for the next summer was a cross-

country tour over the Rockies! 

Our trip was no big deal to her but to me it was 

something. I might consider biking to work because 
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it keeps you in shape. But basically I’m lazy. I drive a 

car or take the bus. I do like to walk though. 

(Teks diadaptasi dari “A Bike Fanatic” (Fawcett, Susan., &., 

Sandberg, 2016) 

 

 

 

 

 

POTRAIT OF A BIKE FANATIC 

I first realized how serious Diane was when (2) I 

joined her on a long trip(3) one Sunday afternoon 

(1). Her bike looked new, so I asked her if it was. When 

she told me she had bought it three years ago, I asked 

her how she kept it looking so good. She showed me 

how she took care of it (4).  

Revisi:  

1. Tidak ada thesis statement. Tambahkan pembuka yang menarik (introduction 

and thesis statement. 

2. was when ditambahkan kata “bicycling”. Apa yang Diane seriusi tidak jelas 

(gunakan “exact language”). 

3. Cantumkan berapa lama (gunakan “exact language”) misalnya a thirty miles 

trip. 

4. Kembangkan bagian ini; berikan lebih banyak detil (dukung dengan 

“exact language”) misalnya dengan menjelaskan lebih detail bagaimana 

cara Diane merawat sepedanya. 

Diane had just about every kind of equipment 

I’ver ever seen .(5) She put on her white crash helmet 

and attached  a tiny rearview mirror on it – the kind 

the dentist uses to check out (6) the backs of your 

teeth. She put(7) a warning light on her left leg (8). 

Proses 

Revisi 
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She carried (9) a whole bag full of tools. When I 

looked into it, I coudn’t believe how much stuff was in 

there (wrenches, inner tubes, etc), tools to meet every 

emergency. I was tempted to see if it had a false 

bottom (10). 

Revisi: 

5. Tambahkan kata sambung (transitional expression), misalnya dengan 

menambahkan kata sambung “for example”. 

6. Pilihan kata yang kurang tepat untuk sebuah essai perguruan tinggi 

(“exact language”), ganti kata “check out” dengan kata “examine”. 

7. Sambung dengan kalimat sebelumnya dengan menggunakan kata 

“strapped”. 

8. Frasa “on her leg” diganti dengan frasa yang lebih tepat untuk 

menggambarkan posisi yang sebenarnya “just below the knee”. 

9. Buang bagian ini dan sambung kalimat dengan kalimat sebelumnya 

dengan menggunakan kata “to carry”. 

10. Bagian ini dibuat satu paragraph tersendiri tentang “tools” dan 

ditambahkan supporting details.  

I had no idea she was such a bike nut (11). We 

rode thirty miles and I was exhausted. Her equipment 

was something else, but useful because she had a fit 

and was able to fix it, saving our trip (12).  

Revisi: 

11. Buang bagian ini. 

12. Masukkan dalam paragraph tentang “tools” 

She doesn’t look like a bike fanatic, just a normal 

person. You’d never guess  that her bike has more than 

10,000 miles on it (13).  

Revisi: 

13.     Pindahkan bagian ini pada paragraf pembuka (order). 

As we rode, Diane told me about her travels 

throughout the North-east (Cape Cod, Vermont, Penn, 

New York). Riding to work save her money, kept her in 
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save.  Her goal for the next summer was a cross-

country tour over the Rockies! (14) 

Revisi:  

14.  Tambahkan detil (tentang perjalanan yang dilakukan Diane) sehingga 

membuat bagian ini lebih menarik (support, “exact language”).  

Our trip was no big deal to her but to me it was 

something (15). I might consider biking to work 

because it keeps you in shape. But basically I’m lazy. 

I drive a car or take the bus. I do like to walk though 

(16). 

Revisi: 

15.    Tulis kesimpulan yang lebih baik (conclusion).  

16.    Buang kalimat ini karena tidak relevan. Isi dari essai ini adalah tentang 

“Diane” dan “biking”, bukan tentang kebiasaan jelek penulis (unity).  

(Teks diadaptasi dari “A Bike Fanatic” (Fawcett, Susan., &., Sandberg, 2016)) 

 

 

 

 

 

POTRAIT OF A BIKE FANATIC 

 

You’d never guess that the powder-blue ten-speed Raleigh had more than 10,000 

miles on it. And you’d never guess that the tiny woman with the swept-back hair and the 

suntanned forearms had ridden those miles over the last two years, making trips through 

eleven states. But Diane is a bicycle fanatic.  

I first realized how serious Diane was about bicycling when I joined her on a thirty 

mile trip one Sunday afternoon. Her bike looked new, so I asked her if it was. When she 

told me she had bought it three years ago, I asked her how she kept it looking so good. From 

her saddlebag she took the soft cloth that she wiped the bike down with after every long ride 

and the plastic drop cloth that she put over it every time she parked it outdoors overnight.  

Diane had just about every kind of equipment I’ver ever seen. For example, she put 

on her white crash helmet and attached  a tiny rearview mirror on it – the kind the dentist 

uses to check out the backs of your teeth. She strapped a warning light to her left leg, just 

Draft 

Final 
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below the knee.  Then we set off on our trip. Starting at Walden Pond in Concord and 

planning to go to the Wayside Inn in Sudburry and back again before the sun set.  

We were still in Concord when Diane signaled me to stop. “I think I have a flat” she 

said. I cursed under my breath. I was sure that would mean the end of our trip;we’d have to 

walk her bike back to the car and she’d have to take it to the shop the next day. But she 

reached into her saddlebag again, and out came a wrench and a new tube. Before I knew it, 

she took the rear wheel off the bike, installed the new tube, and put the wheel back on. I 

began to wonder what else was in the saddlebag. When I asked, she showed me two sets of 

wrenches, another spare inner tube, two brake pads, a can of lubracating oil, two screwdrivers, 

a roll of reflective tape, extra bulbs for her headlight and tailight, and an extra chain. She 

had so much in the bag, I was tempted to see if it had a false bottom. Diane is one of those 

bicyclists who have tools to meet any emergency and know how to use them.  

As we rode along, Diane told me about her travels throughout the Northeast. She 

had taken her bike on summer vacation on Cape Cod and fall foliage tours in Vermont. 

She had ridden all over Pennsylvania and upstate New York, covering as much as seventy 

miles in a single day. She also rode to and from work every day, which she sad saved money, 

kept her in shape, and helped her start each day feeling good. Her goal for the next summer 

was a cross-country tour.  “All the way”, I asked. “What about  the Rockies?” “I know”, 

she said. “What a challenge!”. 

Our trip took a little less than three hours, but I’m sure Diane was slowing down to 

let me keep up with her. When we got back to the parked car; I was breathing hard and had 

worked up quite a sweat. Diane was aready there waiting for me, looking as if she did this 

every day- which she does.  For Diane, riding a bike is easy and natural as walking is for 

most people. Look out Rockies. 

(Teks diadaptasi dari “A Bike Fanatic” (Fawcett, Susan., &., Sandberg, 2016)) 

 

C.  RANGKUMAN (THE SUMMARY) 

Bagan di bawah ini merangkum semua penjelasan yang telah kita bahas di 

atas, dan dapat anda pergunakannya untuk memandu anda dalam menulis sebuah 

essai (“How to Construct an Essay,” 2019) 
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Alternatif lainnya anda dapat mempergunakan daftar cek berikut ini untuk 

memandu anda apakah anda telah mengikuti semua langkah dalam proses 

menulis sebuah essai. Caranya adalah dengan memberi tanda cek pada kolom di 

bawah ini sebagai kontrol terhadap langkah menulis essai yang anda kerjakan. 

 

CEK NO LANGKAH-LANGKAH MENULIS SEBUAH ESSAI 

 1. Persempit topik untuk memberikan gambaran jelas tentang 

tujuan penulisan kepada para pembaca. Pastikan anda bisa 

membahas topik yang anda pilih dalam sebuah tulisan yang 

efektif. 

 2. Tulis thesis statement yang jelas. Jika anda mengalami kesulitan, 

tulis bebas (freewrite) atau lakukan curahan gagasan (brainstorming) 

dulu baru kemudian persempit topik dan menulis thesis statement. 

 3. Tulis bebas (freewrite) atau lakukan curahan gagasan 

(brainstorming), kembangkan fakta, detil dan contoh-contoh yang 

mendukung thesis statement. 

 4. Rencanakan atau buat outline essai, pilihlah dua atau empat ide 

pokok (main ideas) untuk mendukung thesis statement. 
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 5. Tulis sebuah kalimat topik untuk menjelaskan setiap ide pokok. 

 6. Letakkan paraagraf-paragraf yang anda buat dalam suatu urutan 

yang logis. 

 7. Rencanakan paragraf-paragraf pendukung untuk badan (body) 

essai. 

 8. Tulislah draft pertama dari essai anda. 

 9. Revisi essai anda, ceklah kesatuan dan koherensinya. 

 10. Proofread essai anda secara hati-hati. Perhatikan gramatikanya, 

tanda baca, struktur kalimat, dan ejaannya. 

 

 

D. LATIHAN KETERAMPILAN-KETERAMPILAN BAHASA 

INGGRIS TERPADU (INTEGRATED ENGLISH SKILLS 

EXERCISES) 

Setelah anda mempelajari teori sekarang saatnya anda mempraktekkan 

keterampilan menulis sebuah essai dengan menerapkan langkah-langkah menulis 

essai yang telah anda pelajari. Di bawah ini adalah beberapa latihan yang dapat 

anda gunakan untuk melatih keterampilan-keterampilan berbahasa Inggris. 

 

 
Petunjuk: 

Bacalah essai di bawah ini dan kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di 

bawahnya! 

 

WHERE TO GO ON VACATION: THE BEACH OR THE CITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN 1                           

(EXCERSISE 1)
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(1)It is a fact that not all the people have the opportunity to go on vacation. The ones 

who have the facilities like to go out of town once in a while in order to leave their worries 

behind. When we go on vacation, we have to decide the best place to go according to what we 

have in mind. The purpose of this essay is to contrast the differences between vacation at a 

beach or in a city. We will look at the kinds of activities, the clothing required and the pace 

of life available while vacationing on the beach or in the city. 

(2)The first major difference between vacationing on the beach or in a city is the kind 

of activities you are able to do. On the beach, for example, you can go sailing, fishing, surfing, 

skiing, or take advantage of the sun and lie in the sand to get tan, or even in some cases feed 

sharks and swim with dolphins. On the other hand,   in  a   city you can visit different sites 

such as museums, theaters, important buildings, downtown, among other things. This means 

that you have many places to know and you will need much more time and organization in 

a city than on the beach. 

 (3)Another difference between vacationing on the beach or in a city is the clothing and 

equipment you need to take with you. If you decide to go to the beach, you will have to take 

mainly a bathing suit, shorts, short-sleeve shirts, sandals, sunglasses, goggles, and sun block. 

Considering that you are going to the city where you will have to walk a lot, you will need 

comfortable and casual clothing such as jeans and tennis shoes. You will also have to take 

fancy clothes in case you want to go, for example, to watch a play or to a concert. 

 

 

 

 

 

 

 

(4)The final difference between vacationing on the beach or in a city is the pace of life. 

If you want a relaxing plan, your option will be the beach. When you are on the beach you 

just let things happen while in the city you will have to schedule all your activities in order to 

have time to visit the different sites you want to. 

(5)In conclusion, here you have these differences to consider when deciding where to go 

on vacation. Although both places are interesting and exciting, it all depends on what you 

are looking for. Keep in mind that wherever you decide to go you will enjoy it. 

(Teks diadaptasi dari “Where to Go on Vacation?” (Baack, Erlyn., 2013)) 

 

1. Garisbawahilah kalimat pokok (thesis statement) dalam essai di atas. 

2. Tulislah kalimat topik (topic sentence) paragraf 2? 
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________________________________________________ 

________________________________________________ 

3. Tulislah kalimat topik (topic sentence) paragraf 3? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

4. Tulislah kalimat topik (topic sentence) paragraf 4? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

5. Apakah setiap paragraf dalam badan essai mendukung kalimat pokok (thesis 

statement)? Jelaskan alasan anda! 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

6. Apakah kalimat pokok (thesis statement) mencakup ide pokok (main idea) dari 

setiap paragraf dalam badan (body) essai? Jelaskan alasan anda! 

________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

 

Petunjuk: 

Secara berpasangan mintalah teman anda untuk membacakan jawabannya 

atas tugas dari pelatihan keterampilan membaca yang telah dia kerjakan. Simaklah 

dengan baik ketika teman anda membacakan jawabannya, kemudian bandingkan 

jawaban anda dengan jawaban teman anda. Selanjutnya diskusikan dengan teman 

anda mengapa kalimat-kalimat yang anda digarisbawahi dalam artikel di atas 

termasuk kalimat pokok dan kalimat-kalimat topik, kemukakan alasan anda. 

Berikut adalah contoh percakapan/ dialog yang bisa anda kembangkan untuk 

diskusi anda.  

 

LATIHAN 2                          

(EXCERSISE 2)
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Petunjuk: 

Tulislah tiga kalimat topik (topic sentences) untuk masing-masing kalimat pokok 

(thesis statement) di bawah ini. Pastikan bahwa masing-masing kalimat topik 

mendukung kalimat pokok dan dapat dikembangkan menjadi satu paragraf yang 

baik. Jangan lupa berikan contoh/ detil untuk masing-masing kalimat topik. 

Kemudian kembangkan kedua kerangka essai menjadi dua essai singkat yang 

masing-masing terdiri atas beberapa paragraf.  

Kalimat Pokok (Thesis 

Statement) 

Before you buy a computer do these three things 

Kalimat Topik  

(Topic Sentence) 

Firstly, 

Examples,  

Kalimat Topik  

(Topic Sentence) 

Secondly, 

Examples,  

Kalimat Topik  

(Topic Sentence) 

And finally  

Examples 

Penutup (Conclusion)  

 

LATIHAN 3                          

(EXCERSISE 3)

The topic 
sentence of 
the second 

paragraph is 
………… 

 

What do you think 
is the topic 
sentence of 

paragraph 2? 
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Kalimat Pokok (Thesis 

Statement) 

Studying in group has both advantages and 

disadvantages. 

Kalimat Topik  

(Topic Sentence) 

The advantages are  

Details 

Kalimat Topik  

(Topic Sentence) 

The disadvantages are  

Details  

Penutup (Conclusion)  

 

E. TES FORMATIF (THE FORMATIVE TEST)  

Sekarang kerjakan evaluasi di bawah ini secara individu. 

Ingat! Do not cheat. Jujurlah kepada diri sendiri dengan 

tidak melihat kunci jawaban ketika mengerjakan 

evaluasi ini.  

Petunjuk: 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang (x) 

pada jawaban yang tepat! 

1. Look at the framework of an essay below:  

Thesis 

Statement 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Topic 

Sentence 1 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Topic 

Sentence 2 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Conclusion Energy flows from plants to bigger and bigger 

animals through the steps of eating and being eaten.  

Which thesis statement is appropriate for the above essay’s framework?  

a. The example of a food chain is the fish eats the insect and the finally 

the fish is being eaten by us.  

b. The top of the food chain in the tropical rainforest consists of 

pythons, big cats and big dogs. 

c. A food chain is the way energy goes from one living thing to another 

through food.  

d. A simple food chain could start with a grass which eaten by rabbit.  
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2. Which sentence is appropriate to become the first topic sentence of the 

above essay’s framework? 

a. Plants store the energy in their leaves and stems. 

b. Plants are the first step in most food chains.  

c. Plants use the energy in sunlight to make their own food 

d. Plants are called primary producers.  

3. Which sentence is appropriate to become the second topic sentence of 

the above essay’s framework? 

a. Animals eat the plants that use the Sun’s enery to grow.  

b. Animals that eat other animals are secondary consumers. 

c. Animals store the energy in their bodies. 

d. Animals that eat plants are primary consumers. 

4. Which title is appropriate for the essay with the above framework? 

a. The Environment Chain 

b. The Food Chain  

c. The Animal Chain 

d. The Energy Chain 

5. Below topic sentences are relevant with the thesis statement 

“There are many kinds of habitats”, except: ……… 

a. Humans destroy the habitats rapidly.  

b. Some habitats are along seashores. 

c. Some habitats are high up in mountains or on flat prairies. 

d. Other habitats are are in dense forests, in sandy deserts, or in the 

deep sea. 

6. The appropriate topic sentence for the thesis statement “There are three 

bad effects of cigarette smoking besides the broadly mentioned possibility 

of developing cancer or dying” is ........... 

a. The effects of cigarette smoking can be a permanent bad health.  

b. The bad effects of cigarette smoking beside developing cancer or 

dying are the smell of smoke, the stained teeth, and the cost of doing 

it. 

c. The cigarette smoking can cause three kinds of cancer namely lung 

cancer, throat cancer and tongue cancer.  

d. The bad effects of cigarette smoking can make people die. 

 

7. Below supporting details sentences are relevant with the topic sentence 

“Cats are the ideal housepet” except:  
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a. Cats are low maintenance, civilized companions.  

b. People who have small living quarters or less time for pet care should 

appreciate these characteristics of cats.  

c. Many people who have plenty of space and time still opt to have a 

cat because they love the cat personality. 

d. Cat cannot be trained. 

8. The appropriate supporting details sentence for the topic sentence “The 

school cafetaria’s service is too slow” is: 

a. The students love to eat in the school cafeteria. 

b. The school cafetaria’s service is the worst. 

c. The students have to wait more than 30 minutes for their meals 

order.  

d. Students can order food from the cafeteria by phone.  

9. The appropriate revised for the vague topic sentence “Watching TV is a 

good point” is: 

a. Watching TV is a good point to become your routine habit. 

b. Watching TV is a good point because you can get a lot of new 

information, learn the new knowledge and travel to other parts of 

the world without really go there.   

c. Watching TV is a good point because you could get a lot of benefits 

from it. 

d. Watching TV is a good point to spend your spare time.  

10. The appropriate revised for the vague topic sentence “The movie was so 

bad” is: 

a. The movie was so bad because I don’t like it 

b. The movie is not recommended to be watched. 

c. The plot, setting and the actors’ acting in the movie were terrible.  

d. The actors in the movie were terribly ugly. 

 

F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT (THE FEEDBACK 

AND FOLLOW-UP) 

Untuk mengukur penguasaan materi anda, setelah mengerjakan evaluasi, 

cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang tersedia di halaman akhir 

pembelajaran ini. Anda dianggap telah dapat memahami materi pembelajaran di 

atas dengan baik jika tingkat penguasaan materi anda mencapai 80% ke atas, 

sehingga anda dapat melanjutkan untuk mempelajari kegiatan pembelajaran 

selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang anda capai di bawah 80%, maka 
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anda harus mengulang kembali mempelajari materi pembelajaran ini khususnya 

pada bagian-bagian yang belum anda kuasai. Gunakan rumus di bawah ini untuk 

mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pembelajaran di atas.  

Tingkat Penguasaan =
Jumlah Jawaban Anda yang Benar

10 
 X 100% 

Kriteria Tingkat Penguasaan Belajar 

Baik Sekali = 90% - 100% 

Baik  = 80% - 89% 

Sedang = 60% - 79% 

Kurang = ≤60% 

 

G. KUNCI JAWABAN (THE ANSWER KEY) 

1. C 

2. B 

3. A 

4. B 

5. A 

6. B 

7. D 

8. C 

9. B 

10. C 
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A. PENDAHULUAN (INTRODUCTION) 

Di sekolah-sekolah dasar di Indonesia bahasa Inggris dipelajari sebagai 

bahasa asing (English as a foreign language) dalam mata pelajaran muatan lokal 

(mulok). Dalam kurikulum 2013 yang baru diterapkan kedudukan bahasa Inggris 

di sekolah dasar dapat sebagai mata pelajaran muatan lokal (mulok). Hal ini 

dicantumkan dalam lampiran II peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia no 81 A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013 

pedoman pengembangan muatan lokal. Dalam peraturan tersebut pada pasal IV 

dinyatakan bahwa muatan lokal dapat diberikan pada tingkatan sekolah dasar 

sebagai bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses 

pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk 

membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat 

tinggalnya. Sedangkan pasal V menyatakan ruang lingkup/ jenis muatan lokal 

dapat berupa bahasa Inggris, bahasa daerah dan lain-lain yang disesuaikan dengan 

kebutuhan daerah setempat. Khusus untuk bahasa Inggris, pemberian muatan 

lokal bahasa Inggris dalam perundangan tersebut dimaksudkan untuk 

peningkatan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan peserta didik dan untuk 

mendukung pengembangan potensi daerah seperti potensi pariwisata dan 

meningkatkan kemampuan berwirausaha (Tim, 2013). 

Merujuk pada perundangan tersebut maka setiap sekolah-sekolah dasar 

dapat memutuskan untuk memasukkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran 

PEMBELAJARAN 5 
PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS  

DI SEKOLAH DASAR 
(THE ENGLISH LANGUAGE LEARNING                                    

IN ELEMENTARY SCHOOL) 
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muatan lokal di mana kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah 

setempat. Seperti di kota-kota besar dimana kebutuhan akan penguasaan 

keterampilan berbahasa Inggris untuk keperluan komunikasi sehari-hari 

merupakan sesuatu yang tak bisa ditawar mengingat bahasa Inggris- yang 

merupakan bahasa global yang paling banyak dipakai- merupakan salah satu kunci 

dalam komunikasi global.   Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, yang merupakan 

kota megapolitan dimana penggunaan bahasa Inggris jamak ditemui dalam 

komunikasi sehari-hari.   

Tujuan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar yang terutama adalah 

pada penguasaan dan peningkatan jumlah dan pemahaman kosa kata (vocabulary 

building) untuk menunjang penguasaan keempat keterampilan berbahasa Inggris, 

yaitu berbicara (speaking), menyimak (listening), membaca (reading) dan menulis 

(writing).  Hal ini dimaksudkan agar apabila siswa melanjutkan jenjang 

pendidikannya, mereka telah mempunyai cukup kosakata dasar bahasa Inggris 

untuk dapat dipergunakan dan dikembangkan dalam pembelajaran keempat 

keterampilan berbahasa Inggris di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh 

sebab itu pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar lebih difokuskan pada 

pembelajaran untuk penguasaan kosa kata dasar yang banyak. 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 point penting terutama karena para murid murid-murid 

sekolah dasar kita adalah para pemula (beginners) dalam mempelajari bahasa 

Inggris. Dan sebagai maklumnya pembelajar pemula, masalah limitasi dan 

pemahaman kosakata (English vocabularies) menjadi masalah yang signifikan dalam 

mempelajari dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing.  Dengan 

mempelajari kosakata bahasa Inggris yang mereka bisa praktekkan sejalan dengan 

aktifitas mereka sehari-hari pembelajaran menjadi bermakna (meaningful) dan 

pemahaman akan kosakata tersebut akan mudah dicapai anak.  

Namun tentu saja kita semua memahami untuk mencapai kebermaknaan, 

pembelajaran kosakata tidak bisa diberikan secara individu dan parsial tetapi 

diintegrasikan dengan keempat keterampilan berbahasa lainnya. Terkait dengan 

hal tersebut,  dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa Inggris di 

sekolah dasar, guru perlu mencari metode pembelajaran yang sesuai dengan 

karakter dan perkembangan siswa sekolah dasar. Karakter siswa sekolah dasar 

secara umum bisa digambarkan sebagai mempunyai rasa ingin tahu yang kuat 

serta senang bermain dan meniru. Untuk itu pembelajaran bahasa Inggris di 
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sekolah dasar haruslah bersifat menggembirakan dan interaktif dimana 

mengutamakan pembelajaran dua arah serta lebih menekankan pada 

keterampilan siswa agar dapat menggunakan keterampilan-keterampilan 

berbahasa Inggris terlebih dahulu daripada menekankan pada keakurasian dari 

grammar saja. Pembelajaran tentang tatabahasa Inggris (grammar) sebaiknya tidak 

diberikan dalam bentuk hafalan tetapi diberikan secara terintegrasi dengan 

pembelajaran kosakata dan keempat keterampilan bahasa Inggris misalnya dalam 

bentuk tanya jawab sehari-hari, dan dalam wacana yang langsung diberikan 

sebagai suatu bentuk bahasa yang utuh dan bermakna (Suyanto, Kasihani., 2008). 

Selanjutnya jika anak membuat kesalahan maka koreksi harus dilakukan secara 

tepat yang tidak akan menurunkan rasa percaya diri anak. Poin ini penting untuk 

dipahami untuk menghindari siswa takut/ menjadi tidak suka akan 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 pembelajaran 

yang cocok dan sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris di 

sekolah dasar sebagai inspirasi bagi anda mahasiswa PGSD yang notabene adalah 

calon guru sekolah dasar dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris 

yang tepat dan sesuai untuk sekolah dasar.  

Setelah mempelajari pembelajaran 5 ini, anda diharapkan dapat: 

1. menjelaskan tujuan dan latar belakang pembelajaran bahasa Inggris untuk 

sekolah dasar, 

2. menjelaskan tentang pembelajaran keterampilan-keterampilan bahasa 

Inggris untuk sekolah dasar dan 

3. membuat rancangan pembelajaran keterampilan-keterampilan bahasa 

Inggris untuk sekolah dasar. 

 

B. PEMBELAJARAN KETERAMPILAN-KETERAMPILAN 

BAHASA INGGRIS DI SEKOLAH DASAR (THE ENGLISH 

LANGUAGE SKILLS LEARNING IN ELEMENTARY SCHOOL) 

1. Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggris di Sekolah Dasar (The 

English Language Vocabularies Learning at Elementary School) 

Pembelajaran kosakata adalah langkah pertama dan merupakan dasar 

dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing (English as a foreign 

language). Dan sepanjang hidupnya seorang pembelajar bahasa akan terus belajar 
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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 (vocabularies learning) di sekolah dasar bisa 

dimulai dengan kosakata yang ditemui anak dalam penggunaan sehari-hari dan 

bersifat “here” and “now”. Dan semakin berkembang keterampilan berbahasa 

Inggris dan kosakata para siswa, memungkinkan bisa diberikan kosakata yang 

dikenal sebagai kosakata tingkat tiga (tier 3 words). Kosakata jenis ini mungkin 

jarang dijumpai siswa dalam percakapan sehari-hari tetapi sangatlah penting para 

siswa memahami beragam kosakata dan bagaimana untuk menggunakannya 

secara tepat dalam konteks yang sesuai.  

Dalam pembelajaran kosakata di sekolah dasar adalah sangat penting untuk 

memperkenalkan para siswa bagaimana menggunakan strategi pembelajaran 

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 (repated practice) dan juga melalui permainan yang menyenangkan (joyful 

games).   

Berikut beberapa bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan kosakata 

bahasa Inggris (English language vocabularies skills learning) yang sesuai untuk dapat 

dilakukan dengan siswa-siswa sekolah dasar antara lain: 

a. Membaca Nyaring untuk Menyimak Kosakata (Reading Aloud to 

Listen to The Vocabularies) 

Dalam pembelajaran kosakata, kegiatan membaca nyaring (reading 

aloud) dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan menyimak kosakata 

dari bahan bacaan yang dibaca nyaring oleh guru. Adalah penting bagi para 

siswa untuk menyimak bagaimana suatu kata diucapkan atau dieja dengan 

pengucapan dan ejaan bahasa Inggris yang benar dan sesuai dengan 

konteksnya (the right pronunciation and spelling) untuk membuat mereka dapat 

mengerti sebuah jalinan cerita yang koheren. Dalam kegiatan pembelajaran 

ini guru bisa memperkenalkan suatu atau beberapa kosakata baru kepada 

para siswa, dan memberikan contoh bagaimana mempergunakannya pada 

konteks yang tepat. Untuk mempertajam pajanan kosakata baru tersebut 
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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 akan semakin besar 

dan dengan sendirinya akan menambah perbendaharaan kosakata baru 

mereka. 

Sebagai inspirasi bagi guru, selain dengan membacakan buku cerita, 

kegiatan membaca nyaring (reading aloud) untuk memperkenalkan kosakata 

baru ini bisa juga 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Contoh Sajak Pembelajaran Kosakata untuk Sekolah 

Dasar Kelas Rendah (Mark, 2019)  

Namun sebelum membacakan suatu puisi guru perlu berhati-hati dalam 

memilih puisi yang mudah dimengerti dengan konteks yang jelas untuk 

dapat dimengerti 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 dapat 

dipilih sajak/ puisi yang pendek dengan konteks yang sederhana sedangkan 

untuk siswa di kelas tinggi puisi yang dipilih bisa lebih panjang dengan isi 

konteks yang lebih kompleks. Contoh sajak di samping dapat dibacakan 

secara nyaring oleh guru untuk pembelajaran kosakata di kelas rendah 

sekolah dasar. 
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b. Pembelajaran Kosakata Kontekstual (Contextual Vocabulary 

Learning) 

Pembelajaran kosakata kontekstual (contextual vocabulary learning) 

adalah cara yang paling efektif untuk “menanamkan” suatu kosakata baru 

kepada para siswa, namun cara ini memakan waktu yang lama dan butuh 

kesabaran (Papplardo, Gaetan., 2019). Pemikiran ini dilandasi oleh 

bagaimana cara anak-anak belajar kosakata untuk dapat berbicara. Mereka 

belajar dan meniru dari orang dewasa, dari kakak, orangtua dan orang-

orang di lingkungan mereka. Kenyataan ini menegaskan bukti bahwa 

bahwa anak-anak memperoleh kosakata baru tersebut tidak dari lembar 

kerja (worksheet), atau menghafal suatu kosakata, namun dari menyimak 

percakapan dan kemudian menirunya. Dari awalnya menyimak percakapan, 

kemudian baru anak-anak akan belajar dari buku. Dari sinilah guru bisa 

belajar bahwa cara yang paling tepat untuk memperkenalkan dan 

“menamankan” suatu kosakata baru kepada siswa sekolah dasar adalah 

melalui penggunaannya secara langsung dalam percakapan. Percakapan 

yang sederhana dengan topik tentang situasi yang dihadapi 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 menyatakan bahwa pembelajaran 

kosakata kontekstual (contextual vocabulary learning) juga mensyaratkan 

pemberian kosakata dalam konteks yang utuh (vocabulary in context), bukan 

pemberian kosakata secara parsial (terpisah-pisah) sehingga seringkali 

kosakata tersebut 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 bahkan tanpa terjemahan 

langsung dari guru. Pembelajaran kosakata melalui teknik guessing meaning 

from context untuk sekolah dasar dapat dilakukan melalui permainan (games) 

agar pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa sekolah 

dasar. Contoh rancangan pembelajaran kosakata melalui teknik guessing 

meaning from context dapat anda lihat pada pembelajaran pada bab terdahulu 

yang telah anda pelajari. Selain kedua bentuk kegiatan di atas, masih ada 

bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran kosakata bahasa Inggris (English 

language vocabularies learning) lain yang dapat dibuat. Untuk itu guru perlu 
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mengembangkan kreatifitas dalam membuat, mencari dan 

mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan lain yang tepat dan sesuai untuk 

diaplikasikan pada pembelajaran kosakata bahasa Inggris untuk sekolah 

dasar. 

 

2. Pembelajaran Keterampilan Menyimak Bahasa  Inggris di Sekolah 

Dasar (The English Language Listening Skills Learning in  

Elementary School) 

Keterampilan menyimak (listening skills) merupakan kemampuan untuk 

mendengarkan lambang bahasa lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 

apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau 

pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang 

pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan (Tarigan, Hendri Guntur., 1994). 

Keterampilan menyimak merupakan bagian dari keterampilan berbahasa yang 

sangat esensial, sebab keterampilan menyimak merupakan dasar untuk menguasai 

suatu bahasa. 

Ada beberapa bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan menyimak 

bahasa Inggris (English language listening skills learning) yang sesuai untuk dapat 

dilakukan dengan siswa-siswa sekolah dasar antara lain: 

a. Menyimak dan Melakukan Instruksi (Listen and Do The 

Instructions) 

Pembelajaran menyimak bahasa Inggris melalui bentuk kegiatan 

menyimak dan melakukan instruksi (listen and do the instruction) dilakukan 

melalui penggunaan kalimat-kalimat instruksi atau yang biasa dikenal 

sebagai kalimat-kalimat imperatif (imperative sentences). Kalimat-kalimat 

perintah/ instruksi (imperative sentences) merupakan kalimat-kalimat yang 

paling sering kita jumpai penggunaanya dalam percakapan di sekolah dasar. 

Penggunaan kalimat-kalimat ini akan menjadi sebuah alat dari ilmu bahasa 

yang kuat yang dengan penggunaannya guru dapat mengarahkan perilaku 

siswa.  
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Gambar 5.2 Contoh Penggunaan “listen and do instruction” 

Bentuk dari kalimat-kalimat imperatif ini pendek dan mudah untuk 

dimengerti oleh siswa-siswa sekolah dasar karna komprehensinya berujung 

pada penampilan tindakan yang dimaksudkan (language accompaniying actions). 

Perhatikan contoh penggunaan kalimat imperatif (imperative sentence) dalam 

ilustrasi kegiatan pembelajaran menyimak dan melakukan instruksi (listen 

and do the instruction) di atas. 

Para siswa dapat belajar satu bagian dari bahasa dengan cepat dengan 

cara menggerakkan tubuh mereka. Dengan kata lain, dengan menyimak dan 

melakukan suatu tindakan (listen and do the instructions) siswa sekolah dasar 

dapat mengkonstruksi makna bahasa Inggris yang dipergunakan, sehingga 

pembelajaran menjadi bermakna.  

 

b. Menyimak dan Mengulang (Listen and Repeat) 

Seperti halnya cara kita belajar bahasa ibu, cara yang efektif untuk 

meningkatkan keterampilan menyimak adalah dengan cara menyimak dan 

mengulang (listen and repeat). Oleh sebab itu kegiatan pembelajaran ini 

sangat bagus untuk dipakai dalam meningkatkan keterampilan menyimak 

bahasa Inggris siswa sekolah dasar karena secara natural/ alami pun mereka 

sudah menerapkan cara ini ketika mereka belajar bahasa ibu mereka.  

Dengan menyimak pengucapan (pronunciation) suatu kata dalam 

bahasa Inggris dan kemudian mengulangnya, para siswa sekolah dasar akan 

mendapatkan beberapa keuntungan sekaligus. Pertama, para siswa akan 

tahu bagaimana satu kata diucapkan (pronounce) setelah itu mereka juga akan 

tahu apakah pengucapan mereka akan kata tersebut sama dengan 

Open the door, 

please 
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pengucapan kata yang mereka simak atau tidak ketika mereka 

mengucapkan kata tersebut kembali (repeat). Jika pengucapan tersebut jauh 

dari kesamaan maka para siswa sekolah dasar bisa belajar untuk 

mengucapkan kata tersebut berulangkali sampai para siswa dapat 

memproduksi pengucapan dalam bahasa Inggris yang benar (the right 

pronunciation). Di sini guru bisa memodelkan untuk 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 anda sebagai calon guru sekolah 

dasar harus menguasai keterampilan pengucapan (pronunciation) bahasa 

Inggris yang benar karena jika pengucapan yang anda modelkan di hadapan 

siswa sekolah dasar tersebut salah maka merekapun 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 

(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 dan kemudian mengulang 

pengucapannya berulangkali (listen and repeat again and again), maka otak 

mereka membentuk suatu pola penekanan dan tanpa disadari otak akan 

memerintahkan untuk cenderung menggunakan kata tersebut dalam 

percakapan lebih sering di 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-siswa sekolah 

dasar kita adalah para pemelajar pemula bahasa Inggris (beginners). Dan 

seperti maklumnya pemelajar pemula masalah limitasi kosakata menjadi 

masalah yang signifikan dalam mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa 

asing (English as a foreign language). Dengan seringnya menyimak dan 

mengulang suatu kata-kata baru yang dipelajari (new words) dalam bahasa 

Inggris maka akan semakin tinggi kemungkinan penggunaan kata-kata 

tersebut dalam percakapan dan semakin meningkat jumlah kosakata yang 

dimiliki para siswa.  

Yang perlu dicatat dalam kegiatan pembelajaran ini adalah bahwa 

kegiatan pembelajaran menyimak dan mengulang ini (listen and repeat) harus 

dilakukan secara sadar dengan penekanan. Hal ini berarti bahwa 
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pembelajaran ini akan kurang efektif jika bahan yang disimak hanya 

dipaparkan secara sepintas lalu seperti dalam percapakapan (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.   

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 

menyenangkan bagi siswa-siswa sekolah dasar. Hal ini berarti bahwa suatu 

pembelajaran akan lebih mudah dimengerti oleh para siswa jika 

disampaikan dengan cara yang menyenangkan.  

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 ini 

dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, guru harus mampu 

memilih/ menseleksi lagu yang lirik kata-katanya diulang-ulang dan 

diucapkan 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 

peragaan pada bagian-bagian tubuh (parts of body) seperti contoh lagu dI 

bawah ini:   
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Gambar 5.3 Contoh lagu untuk kegiatan “listen and repeat”  

(Mamalisa, 2019) 

Lirik kata-kata yang diulang-ulang dalam lagu akan memberikan 

penekanan 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 mengaktifkan 

psikomotorik mereka.  

 

c. Menyimak Cerita (Listen to the Storytelling) 

Salah satu kegiatan pembelajaran yang sangat disukai siswa sekolah 

dasar dari berbagai usia adalah menyimak cerita (listen to the storytelling). 

Mengapa anak-anak (bahkan orang dewasa juga) suka mendengarkan 

cerita? Alasannya adalah karena cerita yang dibacakan akan 

mengembangkan imajinasi mereka untuk masuk ke dunia dongeng. Setiap 

orang dalam suatu waktu butuh untuk “pergi” dari dunia yang mereka 
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hadapi dan “masuk” dalam dunia imajinasi. Masuk ke dalam dunia imajinasi 

akan membebaskan seseorang dari stress dan beban/ tuntutan hidup.  

Cerita juga mengajarkan kita tentang hidup, tentang diri kita sendiri 

dan tentang 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 yang 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 

keterampilan membaca dan menyimak mereka. Stoyle (2019) 

mengidentifikasi beberapa keuntungan lain dari menyimak cerita yaitu: 

akan meningkatkan partisipasi aktif anak untuk mau mengkomunikasikan 

perasaan dan pikiran mereka, meningkatkan keterampilan bahasa lisan, 

meningkatkan penggunaan imajinasi dan kreatifitas dan yang tidak kalah 

penting adalah meningkatkan hubungan kerjasama diantara para siswa itu 

sendiri (Stoyle, 2019).  

Ketika anak menyimak cerita yang dibacakan oleh guru, adalah 

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.  Semisal mereka nyaman untuk 

duduk lesehan di karpet atau di lantai ketika menyimak cerita, maka guru 

bisa menciptakan kondisi pembelajaran seperti tersebut baik di dalam 

maupun di luar ruang kelas.  

Ketika membacakan cerita untuk anak, guru dapat memodifikasi 

bahasa yang digunakan sehingga sesuai dengan tingkat perkembangan 

bahasa dan pemahaman para siswa sekolah dasar. Guru bisa mengulang 

kata-kata tertentu, untuk memberikan penekanan pada kosakata bahasa 

Inggris (the vocabularies) tertentu yang terdapat di dalam cerita sebagai 

pajanan kosakata 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 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 kosentrasi mereka ketika menyimak 

cerita.  



 

116 English for College Students of Elementary School Teacher Education Study Program 

Dalam memilih cerita yang akan dibacakan, guru bisa berdiskusi dan 

melakukan negoisasi dengan para siswa sekolah dasar. Hendaknya cerita 

tersebut adalah cerita-cerita yang disukai oleh para siswa, mengandung 

pelajaran-pelajaran hidup namun tidak terkesan menggurui, 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.  

 Sebelum membacakan sebuah cerita lakukan tanya jawab dengan para 

siswa tentang cerita yang akan dibacakan sebagai pengarah kepada 

menyimak untuk pemahaman (listening for comprehension). Ajukan beberapa 

pertanyaan dalam bentuk yes/ no questions maupun pertanyaan-pertanyaan 

informasi (WH Questions-What, Who, When, Where, Why) seputar 

pengetahuan sebelumnya (prior knowledge) yang dimiliki anak akan 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. Satu hal yang 

tidak boleh anda lupakan sebagai calon guru sekolah dasar yaitu semakin 

banyak siswa sekolah dasar menyimak bahasa Inggris maka akan semakin 

baik pula keterampilan berbicara (speaking skills) dan menulis (writing skills) 

bahasa Inggris mereka kelak.  

Selain ketiga bentuk kegiatan di atas, masih ada bentuk-bentuk 

kegiatan pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Inggris (English 

language listening skills learning) lain yang dapat dibuat.  Untuk itu guru perlu 

mengembangkan kreatifitas dalam membuat, mencari dan 

mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan lain yang tepat dan sesuai untuk 

diaplikasikan pada pembelajaran keterampilan meyimak bahasa Inggris 

untuk sekolah dasar. 
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3. Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris di Sekolah 

Dasar (The English Language Speaking Skills Learning at 

Elementary School) 

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, H. Douglas., & Lee, Heekyeong., 2015). Bentuk 

dan maknanya tergantung pada konteks di mana dia digunakan. Oleh karenanya 

berbicara (speaking) adalah kunci dari berkomunikasi. Berkomunikasi adalah cara 

seseorang menunjukkan perasaan, pikiran, menanyakan pertanyaan, 

berargumentasi, meminta bantuan, membujuk, menerangkan, dan memberikan 

perintah kepada orang lain.  

Karena alasan di atas, maka pembelajaran keterampilan berbicara menjadi 

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 efisien akan menjadi landasan awal untuk 

meningkatkan keterampilan ini di kelas/ tingkat yang lebih tinggi. Kemampuan 

berbicara bahasa Inggris ini akhirnya akan berkontribusi secara signifikan dalam 

menentukan kesuksesan mereka di dunia internasional kelak.   

Para guru di sekolah dasar dapat membantu untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara dan kompetensi lisan para siswa sekolah dasar secara 

keseluruhan dengan memilih kegiatan-kegiatan pembelajaran keterampilan 

berbicara (speaking skills activities) yang didasarkan pada kebutuhan dan tingkat 

perkembangan bahasa Inggris para siswa usia sekolah dasar, dan 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, maka akan lebih bermakna jika diciptakan 

sebuah situasi di mana siswa dapat mempraktekkan kosakata yang dipelajari 

dalam suatu percakapan yang bermakna dan utuh. Aktifitas seperti ini akan 

membuat para siswa sekolah dasar akan terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran dan pada saat bersamaan akan membuat pembelajaran menjadi 

lebih bermakna dan menyenangkan.  

Di bawah ini adalah contoh beberapa bentuk kegiatan pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Inggris (English Language Speaking Skills Learning) 

yang sesuai untuk dilakukan dengan siswa-siswa sekolah dasar antara lain:  
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a. Melafalkan Huruf, Mengeja Kata, dan Mengucapkan dengan 

Intonasi yang Benar (Pronounce The Alphabets, Spell The Words 

and Speak With The Correct Intonation)  

Ada persamaan antara pola pembelajaran bahasa ibu dan bahasa 

Inggris, tetapi banyak pula perbedaan terutama dalam hal ejaan (spelling), 

ucapan (pronunciation) termasuk tekanan dan intonasi. Dalam hal 

pengucapan/ pelafalan kosakata Bahasa Inggris (pronunciation) contohnya, 

banyak pemelajar muda yang mengalami kesulitan dalam mengucapkan 

bunyi huruf hidup yang panjang seperti pada kata food; room; doom. Begitu 

juga banyak anak-anak usia sekolah dasar yang mengalami kesulitan dalam 

pengucapan diftong /ci/, /au/, /ou/ seperti pada kata away /ewai/, now 

/nau/, dan road /roud/.    

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 karena 

pengucapan/ pelafalan (pronunciation) alphabet 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 pronunciation) sesuai dengan konteks. Setelah para siswa menyimak 

dengan baik kemudian mintalah satu persatu 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 alphabet dengan benar baru guru 

beranjak pada pengenalan pelafalan kata dengan cara yang sama dengan 

pembelajaran alfabet di atas. Dalam hal ini selain melafalkan kata tersebut 

guru juga memodelkan pengejaan (spelling) kata tersebut. Untuk 

menguatkan pemahaman siswa selain mengucapkan, 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 tapi dilafalkan 

/buk/. Kegiatan pembelajaran seperti ini selain menguatkan keterampilan 

pengucapan yang benar para siswa (the right pronunciation) juga nantinya akan 
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berkontribusi besar dalam keterampilan menulis bahasa Inggris mereka 

agar tulisan mereka tidak salah ejaan (misspelled). 

 
Gambar 5.4 Contoh Penggunaan Rising intonation  

VS Falling Intonation 

Selain pengucapan/ pelafalan, guru juga perlu memperkenalkan 

intonasi untuk pengucapan yang tepat. Dalam bahasa Inggris dikenal dua 

macam bentuk intonasi yang berbeda yang diucapkan dengan kalimat-

kalimat pertanyaan (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), sedangkan falling 

intonation dipakai dengan bentuk kalimat pertanyaan yang membutuhkan 

jawaban informasi/ WH (WH Questions - What, Who, Where, When, Why, 

How). Perhatikan dua contoh intonasi yang ditunjukkan dengan tanda 

panah dengan dua bentuk kalimat pertanyaan dalam contoh pada gambar 

di atas.  

 

b. Membuat Percakapan Sederhana (Making a Simple Dialogue) 

Guru bisa melatih keterampilan berbicara siswa (speaking skills) 

dengan cara bertanya jawab dengan siswa, dimulai dengan pertanyaan-

 

 

	

Rising	intonation Falling	intonation

Are	you	Rizki?	

	

Yes,	I	am	

	

What’s	your	name?	

My	name	is	Rizki	
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pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya dan tidak (yes/ no 

questions). Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat haruslah hal-hal yang 

menyangkut aktifitas sehari-hari/ pengalaman para siswa seperti contoh 

berikut:  

“Is this your bag?” 

“Do you know your teacher’s name?” 

“Do you like a cup of hot milk?” 

“Do you have a pet at home?” 

Seiring dengan penambahan 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 yang lebih panjang berupa jawaban informasi. Dalam hal ini guru 

bisa mulai dengan menanyakan tentang keluarga, hobi/ minat, apa yang 

disukai siswa, cita-cita siswa sampai nantinya pendapat para siswa tentang 

suatu hal jika keterampilan berbicara (speaking skills) para siswa telah 

meningkat, 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 mempraktekkannya dalam dialog 

sederhana dengan temannya. Dalam hal ini guru dapat melakukan 

observasi terhadap percakapan yang dilakukan para siswa dan mengkoreksi 

jika para siswa melakukan kesalahan dengan memberikan model yang 

benar. Seiiring dengan semakin seringnya para siswa mempraktekkan dialog 

maka akan semakin kaya kosakata bahasa Inggris yang digunakan dan 

semakin berkembang percakapan dengan beragam topik dan tema yang 

digunakan, sehingga akan semakin berkembang keterampilan berbicara 

(speaking skills) mereka.  
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c. Menceritakan Sebuah Cerita dan Menceritakan Ulang dengan Kata-

kata Sendiri (Telling and Re-telling The Story with Own Words) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Contoh Kegiatan Telling/ Re-telling The Story with Own Words 

Jika dalam kegiatan pembelajaran meyimak cerita (listen to the 

storytelling) gurulah yang membacakan cerita untuk disimak oleh para siswa, 

maka dalam kegiatan menceritakan sebuah cerita (telling the story) ini, 

sebaliknya para siswalah yang bertindak sebagai penutur, dan guru dan 

teman-teman sekelas berganti peran menjadi penyimak cerita para siswa. 

Jenis kegiatan menceritakan cerita ini merupakan kegiatan keterampilan 

verbal yang dapat diterapkan pada pembelajaran bahasa Inggris di sekolah 

dasar untuk mengasah keterampilan berbicara (speaking skills) para siswa 

sekolah dasar. Ditinjau dari sisi pembelajaran bahasa Inggris tujuan dari 

 
 

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 ............. 
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kegiatan ini adalah untuk mencapai berbicara lancar (fluent speaking), 

memperkaya perbendaharaan kosakata (vocabularies enrichment), pengucapan 

(pronunciation), 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 confidence), menghargai diri sendiri (self esteem), saling menghormati 

(respect self and others) dan 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 menorganisasikan suatu 

ide. Hal ini berarti bahwa siswa yang dapat bercerita secara lisan dengan 

baik berkemungkinan akan mampu untuk 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 

peristiwa yang mereka alami sehari hari, misalnya tentang liburan, tentang 

keluarga, kampung halaman, dll. Kemudian siswa dengan dibimbing guru 

memilih satu topik untuk dijadikan tema kegiatan bercerita pada hari itu, 

misalnya tema yang disepakati adalah tentang 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/ kalimat-kalimat yang dapat dipergunakan 

dan dikembangkan siswa dalam kegiatan bercerita tentang kegiatan liburan 

mereka. Berikut adalah salah satu contoh frasa-frasa/ kalimat-kalimat yang 

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 (flashcards pictures) 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 

menyarikan isi bahan yang dibaca atau disimak dalam bentuk parafrase dan 

selanjutnya menceritakan ulang dengan kata-kata sendiri (retelling with own 

words). 
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Keuntungan yang didapat para siswa dari kegiatan menceritakan 

ulang dengan kata-kata sendiri (retelling with own words) selain meningkatkan 

keterampilan berbicara dan pengucapan (speaking and pronunciation skills)  

mereka adalah juga meningkatkan keterampilan menyimak/ membaca 

untuk pemahaman (listening/ reading comprehension), meningkatkan 

keterampilan untuk menulis cerita dan menambah jumlah kosakata para 

siswa sekolah dasar.  

Para siswa sekolah dasar bisa dilatih untuk menguasai keterampilan 

ini. Karena keterampilan ini membutuhkan kemampuan untuk melakukan 

pengingatan kembali (recalling) detil-detil 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-pertanyaan tersebut harus dapat mengarahkan siswa 

untuk menyimpan informasi mengenali detil-detil yang 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 tehnik seperti ini mau tidak mau 

para siswa sekolah dasar akan menyimak atau membaca dengan 

bersungguh-sungguh dan menaruh penekanan perhatian pada detil-detil 

penting tertentu dari bahan yang disajikan.  

Berikanlah waktu yang cukup kepada setiap siswa untuk menguasai 

bahan yang diberikan. Beberapa siswa mungkin membaca/ menyimak 

bahan berulang-ulang sampai mendapatkan komprehensi yang cukup akan 

isi bahan sehingga akan memicu rasa berani dan percaya ketika 

menceritakaan 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 jangan 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 flashcards dll 

yang dapat dipergunkan para siswa ketika melakukan kegiatan 

menceritakan ulang (retelling) (Hagg, Karen., 2019). Sebagai indikator 
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ketercapaian tujuan pembelajaran, guru dapat melakukan asesmen dengan 

cara meminta siswa untuk menceritakan ulang isi bahan yang diberikan, 

dengan kata-kata mereka sendiri tanpa melakukan latihan terlebih dahulu.  

 

d. 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 (improving English 

language speaking skills). Dan seperti yang kita ketahui dalam kondisi seperti 

itu seseorang akan mudah untuk menyerap dan memahami 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/  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-kata dan konteks yang jelas. Selain itu, melakukan permainan 

bahasa lisan  akan menumbuhkan motivasi belajar bahasa Inggris, 

menambah kepercayaan diri dan menantang serta melatih kecepatan dan 

ketepatan siswa. Sementara bagi guru, permainan bahasa lisan (verbal game) 

dapat dipakai untuk mengontrol atmosfir kelas dan mengelola struktur 

pembelajaran keterampilan berbicara (speaking lesson). Permainan akan 

membantu guru untuk dapat lebih mudah menilai/ melakukan asessmen 

terhadap keterampilan berbicara satu persatu siswa dan membuat catatan 

tentang kemajuan mereka untuk data portofolio siswa sementara para siswa 

bersenang-senang.  

Ada banyak kegiatan pembelajaran dengan permainan bahasa lisan 

(verbal games/ speaking games) yang dapat dipakai dalam pembelajaran 

berbicara (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 permainan-permainan tersebut bisa disesuaikan dengan 

kelas dan tingkat perkembangan bahasa Inggris siswa sekolah dasar. 

Sebagai inspirasi bagi anda, calon guru sekolah dasar dalam melakukan 

pembelajaran melalui permainan bahasa lisan, di bawah ini diberikan 

contoh salah satu kegiatan pembelajaran melalui permainan bahasa lisan 
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yang sering dipakai di kelas-kelas berbicara (speaking classes) di sekolah yaitu 

bermain peran (role playing).  

• Bermain Peran (Role Playing).  

Bermain peran (role playing) merupakan cara yang cerdas untuk 

menumbuhkan kreatifitas dan imajinasi para siswa sekolah dasar 

dalam melatih keterampilan berbicara (speaking skills). Dalam 

melakukan bermain peran, para siswa berpura-pura seakan mereka 

berada dalam satu konteks sosial yang bervariasi dan mempraktekkan 

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 kesulitan dalam menjalankan kegiatan ini, guru dapat 

menciptakan suatu situasi sosial yang tidak jauh dari yang dialami apa 

yang dialami/ berdasarkan pada pengalaman anak pada 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 

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. 

1. Sure/ of course 

2. From here/ From the ........ 
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3. You go straight about .......blocks/ You turn right to  

........ street/ You turn left to .......street 

4. Until you find intersection of …….street and …… 

street/ T- Junction/ ..........buliding/ on the corner of the 

…….street and …..street. 

5. Go straight ahead/ go along passing .........building  

6. The building/ ......house is on the corner of ........street/ 

beside .......building/ in front of .......building/ behind 

........building/ the opposite of ...........building.  

 

 
 

 
Gambar 5.6 Denah untuk Permainan “Giving Direction”  

(Saida, 2019) 

Selain keempat bentuk kegiatan di atas, masih ada bentuk-bentuk 

kegiatan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Inggris (English 

language speaking skills learning) lain yang dapat dibuat.  Untuk itu guru perlu 

mengembangkan kreatifitas dalam membuat, mencari dan 

mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan lain yang tepat dan sesuai untuk 

diaplikasikan pada pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Inggris 

untuk sekolah dasar. 
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4. Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa Inggris di Sekolah 

Dasar (The English Language Reading Skills Learning at 

Elementary School) 

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 keterampilan berbahasa 

yang harus dipelajari dan dikuasai oleh para siswa. Keterampilan ini vital untuk 

dikuasai karena apapun mata pelajaran yang dipelajari melibatkan keterampilan 

membaca. Di sekolah dasar, keterampilan membaca bahasa Inggris selain 

bertujuan untuk melancarkan bacaan (fluent reading), memperoleh pengucapan 

kosakata bahasa Inggris yang benar (right pronunciation) juga yang paling penting 

memperoleh pemahaman dari bahan yang dibaca (reading comprehension).  

Ada beberapa bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan membaca 

(English language reading skills) 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 yang lainnya. Hal ini disebabkan karena satu bentuk 

kegiatan membaca akan memberikan penekanan pada penguasaan keterampilan-

keterampilan membaca tertentu (mis, membaca lancar/ fluent reading, membaca 

pemahaman/ reading comprehension dll). Di bawah ini adalah beberapa contoh 

bentuk kegiatan pembelajaran membaca yang dapat dilaksanakan di sekolah dasar 

antara lain:  

a. Membaca Nyaring (Reading Aloud) 

Membaca nyaring (reading aloud) adalah kegiatan membaca yang 

dilakukan oleh guru untuk siswanya, tujuannya untuk meningkatkan 

keterampilan menyimak, memperkaya kosakata, membantu meningkatkan 

membaca pemahaman, dan menumbuhkan minat baca pada siswa. 

Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya manusia mempunyai 

kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri, dan pertimbangan 

secara aksiologis hal ini 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. 

Bagi para siswa sekolah dasar kegiatan pembelajaran membaca 

nyaring (reading aloud) adalah kegiatan yang menyenangkan. Ada beberapa 

keuntungan yang didapat para siswa sekolah dasar dari kegiatan ini antara 
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lain: (1) para siswa akan diperkenalkan terhadap berbagai bentuk dan variasi 

cerita, sastra anak, puisi, novel anak dari berbagai budaya dengan berbagai 

tema yang menarik seperti pertemanan, petualangan, keluarga, keberanian 

dll sehingga akan timbul minat membaca, (2) mendapatkan model 

membaca lancar (fluent reading), (3) mendapatkan kosakata baru bahasa 

Inggris (new vocabularies) disertai dengan model pengucapan yang tepat dan 

jelas, dan (4) terlatih untuk menggunakan strategi pertanyaan (questioning 

strategies) untuk mengeksplorasi konsep dalam cerita.  

Sebelum melakukan kegiatan membaca nyaring (reading aloud) ini guru 

harus menseleksi bahan bacaan yang akan dipergunakan. Guru sebaiknya 

melakukan tinjauan terlebih dahulu (preview) terhadap isi buku untuk 

menyunting 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 anda 

melakukan tinjauan (review) terhadap isi buku rancanglah strategi 

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 misalnya flashcards, peta dll. Perkenalkan strategi guessing meaning from 

context (yang telah anda pelajari dalam pembelajaran terdahulu) untuk 

membantu siswa memahami makna kata-kata yang tidak dikenal dari 

konteks cerita melalui petunjuk-petunjuk konteks (context clues). Perhatikan 

juga panjanganya bahan bacaan harus sesuai dengan waktu yang 

dialokasikan untuk kegiatan membaca nyaring (reading aloud) ini sehingga 

pembelajaran tidak terkesan diulur-ulur atau sebaliknya tergesa-gesa.  

Dalam memilih bahan bacaan, selain memperhatikan bahan bacaan 

yang cocok dan menjadi favorit para siswa, bahan bacaan tersebut juga 

harus menjadi bahan yang disenangi oleh guru, bukan hanya bahan bacaan 

yang harus dipakai karena direkomendasikan (Candler, Laura., 2019) 

. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena jika anda sebagai 

guru sendiri tidak menyukai bahan yang akan dibacakan bagaimana anda 

akan menyakinkan para siswa anda bahwa pembelajaran ini akan 

menyenangkan?. Sedangkan bentuk bahan bacaan yang bisa dipilih sangat 

bervariasi mulai dari sastra anak, fiksi, non-fiksi. Begitupun sumber bahan 

bacaan bisa diambil dari majalah anak, internet (web), artikel koran, dll.  
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Dan pada akhirnya, ketika kegiatan membaca nyaring (reading aloud) 

dilaksanakan, pastikan bahwa anda sebagai guru menggunakan suara, 

mimik, ekspresi, bahasa tubuh (body gesture), nada dan intonasi yang sesuai 

dengan bahan yang anda baca untuk menghidupkan bacaan tersebut. Siswa 

sekolah dasar sangat senang dan tertarik untuk mendengarkan bahan yang 

dibacakan dengan dramatis. Dan seperti yang kita pahami bahwa siswa yang 

tertarik pada bahan yang disimak akan cenderung dapat mempertahankan 

konsentrasinya dengan baik sampai kegiatan selesai dan memperoleh 

pemahaman yang lebih baik akan isi bahan yang dia simak dibandingkan 

dengan menyimak bahan yang dibacakan dengan ekspresi dan suara yang 

datar dan cenderung membosankan.  

 

b. Membaca Bersama (Shared Reading)  

Di kelas-kelas sekolah dasar jamak dilakukan kegiatan membaca 

bersama (shared reading). Membaca bersama (shared reading) adalah kegiatan 

membaca bersama antara guru dan siswa, di mana setiap orang mempunyai 

buku yang sedang dibacanya yang bertujuan agar siswa terampil dalam 

membaca dengan guru sebagai contohnya dan tidak lupa guru 

menggabungkan 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, dan manusia mempunyai keluwesan dan kemampuan untuk 

mengubah dan membentuk keperibadiannya. Kegiatan pembelajaran 

membaca bersama (shared reading) ini akan membuat para siswa 

memperoleh model membaca lancar dengan pengucapan dan intonasi yang 

tepat (Morrow, 2009). Pertimbangan teknologi yang dipergunakan media 

visual diam dan gerak yaitu buku dan 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 karena dengan begitu siswa akan gampang dalam berpartisipasi 

dalam kegiatan ini.  

Teknik pembelajaran membaca bersama (shared reading) ini dimulai 

pertama kali dengan guru membacakan bahan bacaan dan para siswa 

menyimak. Kemudian guru membacakan kembali bahan bacaan dengan 

posisi bahan bacaan diberdirikan menghadap para siswa sehingga para 
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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 kali ini, para siswa bisa mulai berpartisipasi dengan memberikan 

komentar, membuat prediksi cerita, mengulang kosakata bahasa Inggris 

yang diucapkan berulang-ulang dengan pengucapan yang benar (correct 

pronunciation) dan memahami maknanya. Sebagai catatan bagi guru berikan 

perhatian ekstra ketika para siswa membaca/ mengucapkan kata-kata 

tertentu yang sulit 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 pengucapana yang benar.  

 

c. Membaca Terbimbing (Guided Reading)  

Kegiatan membaca terbimbing (guided reading) bertujuan agar siswa 

mampu meningkatkan keterampilan membacanya dan guru hanya sebagai 

pengamat dan fasilitator. Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya 

manusia mempunyai kemampuan belajar dan mengembangkan dirinya dan 

manusia mempunyai keluwesan dan kemampuan untuk mengubah serta 

membentuk keperibadiannya. Sedangkan teknologi pembelajaran yang bisa 

dipergunakan dalam pembelajaran ini adalah media visual diam seperti 

buku. Kegiatan membaca terbimbing ini merupakan perpaduan antara 

kegiatan membaca dan berdiskusi untuk mencapai komprehensi/ 

pemahaman membaca dan memperkaya perbendaharaan kosakata bahasa 

Inggris siswa. Membaca terbimbing (guided reading) membutuhkan 

keterlibatan keterampilan 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 dilakukannya 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 anda pelajari dalam 

pembelajaran sebelumnya dalam bahan ajar ini.  



 

 

131 English for College Students of Elementary School Teacher Education Study Program 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5.7. Contoh Kegiatan Membaca Terbimbing  

(Shared Reading) 

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. 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 

What new words are in the page?”, 
“What do you think the ………..means?” 

“What is story about?” 
“What do you think will happen at the end?” 
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(independent reading). Gambar di atas memperlihatkan beberapa contoh 

pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan.  

 

d. Membaca Mandiri (Independent Reading)  

Kegiatan pembelajaran membaca madiri (independent reading) 

merupakan kegiatan membaca bebas di mana siswa mempunyai 

kesempatan untuk menentukan sendiri bahan bacaannya yang bertujuan 

agar siswa mampu meningkatkan pemahamannya terhadap unsur intrisik 

dan ekstrisik dari buku yang dibacanya. Pertimbangan ontologis pada 

dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk belajar dan 

mengembangkan dirinya dan manusia mempunyai keluwesan dan 

kemampuan mengubah serta membentuk keperibadiannya. Pertimbangan 

teknologi yang dipergunakan adalah media visual diam yaitu buku. 

Kegiatan pembelajaran membaca madiri (independent reading) 

ditujukan untuk membaca pemahaman (reading comprehension).  

Salah satu kemampuan 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 dalam 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 

untuk pemahaman adalah terbatasnya jumlah kosakata bahasa Inggris yang 

mereka ketahui sehingga menyulitkan mereka dalam memahami makna 

kata sesuai konteks dalam bacaan. Seperti yang kita maklumi pemahaman 

dan kosakata itu saling terkait. Siswa yang memiliki jumlah kosakata yang 



 

 

133 English for College Students of Elementary School Teacher Education Study Program 

 

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 untuk diberikan pembelajaran 

yang akan meningkatkan perbendaharaan dan pemahaman kosakata 

mereka. Salah satu cara yang disarankan adalah dengan memakai teknik 

guessing meaning from contex (lihat pembelajaran 4). Setelah para siswa selesai 

dengan kegiatan membacanya, guru dapat meminta siswa untuk 

menceritakan ulang (retelling) bahan yang dibacanya dengan kata-kata 

sendiri sebagai bentuk komprehensi mereka atas apa yang dibacanya.  

Selain keempat bentuk kegiatan di atas, masih ada bentuk-bentuk 

kegiatan pembelajaran keterampilan membaca bahasa Inggris (English 

Language Reading Skills Learning) lain yang dapat dibuat.  Untuk itu guru 

perlu mengembangkan kreatifitas dalam membuat, mencari dan 

mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan lain yang tepat dan sesuai untuk 

diaplikasikan pada pembelajaran keterampilan membaca bahasa Inggris 

untuk sekolah dasar. 

 

5. Pembelajaran Keterampilan Menulis Bahasa Inggris di Sekolah 

Dasar (The English Language Writing Skills Learning at 

Elementary School) 

Keterampilan menulis (writing skills) adalah suatu kemampuan menulis teks 

dengan cara menyambung kata-kata yang koheren di atas kertas. Keterampilan 

menulis sangat dibutuhkan dalam berkomunikasi dan dalam belajar akademik.  

Keterampilan menulis yang baik akan membuat seseorang dapat berkomunikasi 

dan menyampaikan pesan secara efisien dan jelas kepada orang lain dibandingkan 

dengan menyampaikan pesan melalui pertemuan tatap muka atau percakapan 

telefon. Namun harus diakui dari keempat keterampilan 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 pada pemilihan kosakata, kejelasan, koherensi dan organisasi tulisan 

mereka. Kendala-kendala ini sering membuat para siswa frustasi dan malas untuk 

menulis. Walaupun begitu guru dapat membantu siswa untuk mulai mempelajari 

dan mengembangkan keterampilan menulis bahasa Inggris mulai dari usia muda, 

seperti pada siswa usia sekolah dasar.  Dengan begitu siswa akan mempunyai 

landasan keterampilan menulis yang baik sehingga akan memberikan kontribusi 
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besar dalam kesuksesan mereka  di masa depan  terutama sekali dalam bidang 

pendidikan.   

Ada beberapa bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan menulis bahasa 

Inggris (English language writing skills learning) yang sesuai untuk dapat dilakukan 

dengan siswa-siswa sekolah dasar antara lain: 

a. 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 

menenurus.  Untuk itu, dalam melakukan pembelajaran menulis bahasa 

Inggris (writing 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 untuk membantu siswa 

menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana menulisnya dengan 

jelas. Peran  guru disini adalah sebagai pemotivator bukan sebagai pengatur, 

artinya guru disini hanya sekedar memberikan saran bukan mendikte. 

Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya manusia mempunyai 

kamampuan untuk belajar dan mengembangkan dirinya dan manusia 

mempunyai keluwesan dan kemampuan untuk mengubah serta 

membentuk keperibadiannya. Sementara teknologi pembelajaran yang bisa 

dipergunakan adalah media pembelajaran berupa media visual diam seperti 

buku, media media serba aneka yaitu bahan dari internet, dan media belajar 

pada masyarakat yaitu pengalaman. 

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 (re-writing) kosakata atau kalimat-kalimat 

yang ditulis dalam bahasa Inggris. Kegiatan pembelajaran menulis ini 

sesuai dengan tingkat keterampilan 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 

di kelas-kelas rendah dapat mengetahui makna kalimat/ kata-kata yang 
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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 membuat gambar dari kosakata bahasa Inggris.  

Contoh di bawah ini menggambarkan lembar kegiatan siswa 

(worksheets) untuk pembelajaran menulis kosakata bahasa Inggris. 

Perhatikan bahwa pada saat pertama guru bisa memberikan kegiatan 

menulis kosakata bahasa Inggris dalam bentuk menebalkan (thickening) dan 

setelah para siswa lancar dalam menulis, bisa diberikan latihan memilih 

kosakata sesuai gambar dan menuliskan kembali (re-writing).  

 

 

Gambar 5.8 Contoh Worksheet untuk Pembelajaran  

Menulis Kosakata Bahasa Inggris  

(“Vegetables Hand Writing Worksheet,” 2016) 

Sementara kegiatan pembelajaran menulis terbimbing (guided writing) 

di sekolah dasar pada kelas-kelas tinggi (upper classes) dimulai dengan 

melakukan 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. Misalnya jika anda 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?”, 
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“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 food does your family love to cook?”, 

“What does your sister like?”,  dll. 

 Ketika siswa berbicara guru dapat membantu siswa untuk 

mengerucutkan  memilih ide mana dari yang akan mereka buat menjadi 

bahan tulisan. Selanjutnya guru mengintroduksi siswa dengan strategi-

strategi menulis essai sederhana, seperti  drafting, writing the topic sentence dll. 

Beri para siswa waktu untuk melakukan drafting. Berikan bantuan sesegera 

mungkin ketika mereka mengalami kesulitan dalam menulis. Kebanyakan 

siswa sekolah dasar kita mengalami kesulitan menulis karna limitasi/ 

keterbatasan kosakata bahasa Inggris (limited vocabularies) yang dimiliki, oleh 

sebab itu berikan juga contoh kalimat-kalimat sederhana dan kosakata 

(yang bisa dibuat dalam bentuk flashcard) yang bisa dipakai dalam tulisan 

mereka. Jangan lupa ketika siswa mulai menulis untuk selalu memantau 

ejaan (spelling) kata-kata yang menulis.  

Ketika para siswa telah selesai menulis, mintalah mereka untuk 

membaca karya tulis mereka sebagai masukan untuk pengeditan tulisan, 

misalnya ada kata-kata yang tulisannya kurang jelas atau ada ide lain yang 

ingin ditambahkan. Dalam hal ini guru bisa membimbing dan memberikan 

masukan kepada siswa. Setelah proses pengeditan selesai, mintalah para 

siswa untuk membacakan kembali karya tulis mereka dan berikan komentar 

dan masukan sebagai umpan balik (feedback) dan pujian sebagai dukungan 

(encouragement) agar para siswa lebih bersemangat untuk menghasilkan karya 

tulis yang lebih baik lagi di masa mendatang. Dengan memberikan 

dukungan (encouragement) para siswa akan lebih menyenangi kegiatan 

menulis dan akan membuat mereka menulis lebih sering dan lebih banyak. 

Dan dengan begitu keterampilan menulis para siswa akan meningkat.  

 

b. Menulis Mandiri (Independent Writing) 

Kegiatan pembelajaran menulis bebas (independent writing) adalah salah 

bentuk kegiatan menulis yang bertujuan agar siswa dapat meningkatkan 

kemampuan menulis, berpikir kritis, dan kesempatan menulis tanpa adanya 

tekanan dari pihak lain. Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya 
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manusia mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengembangkan 

dirinya dan manusia mempunyai keluwesan dan kemampuan mengubah 

serta membentuk keperibadiannya. Sedangkan teknologi yang 

dipergunakan adalah media visual diam bisa berupa buku, media visual 

gerak yaitu video, media belajar terprogram yaitu komputer, dan media 

belajar pada masyarakat berupa pengalaman. Kegiatan menulis bebas 

(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 

menyediakan buku-buku, gambar-gambar, video, kertas untuk brainstorming, 

drafting, kamus, dll. Agar lebih menarik, para siswa sekolah dasar juga 

disediakan krayon, pensil warna, cat air, pita, manik-manik, kertas warna, 

lem, gunting dll untuk dipakai membuat ilustrasi untuk melengkapi tulisan 

mereka nantinya.  Ketika para siswa mulai menulis guru berkeliling untuk 

mengecek jika ada siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis dan 

memberikan dukungan kepada siswa agar mereka lebih bersemangat dalam 

menulis. Jika siswa mengalami kesulitan dalam menulis, guru bisa 

memberikan bantuan namun tidak mendikte siswa. Ingatlah peran guru di 

sini adalah sebagai fasilitator.  

Setelah tulisan para siswa selesai, ingatkan mereka untuk membaca 

karya tulis mereka guna 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 untuk memperbaiki tulisan mereka. Jangan 

lupa berikan dukungan (encouragement) dan bahkan rewards jika tulisan anak 

bagus (misalnya jika tulisan bagus akan dipajang di majalah dinding 

sekolah) sebagai salah satu cara untuk membangkitkan minat menulis dan 

pelecut semangat bagi para siswa dalam menghasilkan tulisan yang lebih 

baik lagi di masa mendatang.   

Selain kedua bentuk kegiatan di atas, masih ada bentuk-bentuk 

kegiatan pembelajaran keterampilan menulis bahasa Inggris (English 
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Language Writing Skills Learning) lain yang dapat dibuat.  Untuk itu guru perlu 

mengembangkan kreatifitas dalam membuat, mencari dan 

mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan lain yang tepat dan sesuai untuk 

diaplikasikan pada pembelajaran keterampilan menulis bahasa Inggris 

untuk sekolah dasar.  

 

C. RANGKUMAN (THE SUMMARY) 

Tujuan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar yang terutama adalah 

pada penguasaan dan peningkatan jumlah kosa kata (vocabulary building) untuk 

menunjang penguasaan ke empat keterampilan berbahasa Inggris, yaitu 

menyimak (listening), berbicara (speaking), membaca (reading) dan menulis (writing).  

Dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar guru perlu mencari metode 

yang 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.  

1. Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggris (The Vocabulary Learning) 

Bentuk-bentuk kegiatan yang sesuai untuk pembelajaran bahasa 

Inggris di sekolah dasar antara lain:  

1.1. Membaca nyaring untuk menyimak kosakata (reading aloud to listen to 

the vocabularies). 

1.2. Pembelajaran kosakata kontekstual (contextual vocabulary learning). 

2.  Keterampilan Menyimak (Listening Skills) 

Keterampilan menyimak (listening skills) merupakan kemampuan 

untuk mendengarkan lambang bahasa lisan dengan penuh perhatian, 

pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, 

menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah 

disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Bentuk-

bentuk kegiatan yang sesuai untuk pembelajaran bahasa Inggris di sekolah 

dasar antara lain: 

2.1. Menyimak dan melakukan instruksi (listen and do the instructions) 

2.2. Menyimak dan mengulang (listen and repeat) 

2.3. Menyimak cerita (listen to the storytelling) 

3. Keterampilan Berbicara (Speaking Skills) 

Keterampilan berbicara (speaking skills) adalah keterampilan yang 

paling banyak digunakan dalam interaksi sehari-hari. Berbicara adalah 

sebuah proses interaktif membentuk makna yang melibatkan 
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memproduksi, menerima dan memproses informasi. Bentuk-bentuk 

kegiatan yang sesuai untuk pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar 

antara lain: 

3.1. Melafalkan huruf, mengeja kata, dan mengucapkan dengan intonasi 

yang benar (pronounce the alphabets, spell the words, and speak with the correct 

intonation) 

3.2. Membuat Percakapan Sederhana (Making a Simple Dialogue) 

3.3. Menceritakan sebuah cerita dan menceritakan ulang dengan kata-

kata sendiri (telling and re-telling the story with own words) 

3.4. Melakukan permainan bahasa lisan (verbal game playing) 

 

4. Keterampilan Membaca (Reading Skills) 

Keterampilan membaca (reading skills) adalah suatu kemampuan khusus 

yang membuat seseorang dapat membaca secara mandiri dan berinteraksi 

dengan pesan tertulis. Bentuk-bentuk kegiatan yang sesuai untuk 

pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar antara lain: 

4.1. membaca nyaring (reading aloud) 

4.2. membaca bersama (shared reading) 

4.3. membaca terbimbing (guided reading)  

4.4. membaca mandiri (independent reading) 

5. Keterampilan Menulis (Writing Skills) 

Keterampilan menulis (writing skills) adalah suatu kemampuan menulis teks 

dengan cara menyambung kata-kata yang koheren di atas kertas. Bentuk-

bentuk kegiatan yang sesuai untuk pembelajaran bahasa Inggris di sekolah 

dasar antara lain: 

5.1. menulis terbimbing (guided writing)  

5.2. menulis mandiri (independent writing) 

 

D. LATIHAN KETERAMPILAN-KETERAMPILAN BAHASA 

INGGRIS TERPADU (INTEGRATED ENGLISH SKILLS 

EXERCISES) 

Setelah anda mempelajari teori tentang pembelajaran bahasa Inggris di 

sekolah dasar, sekarang saatnya anda mempraktekkan keterampilan membuat 

rancangan kegiatan pembelajaran keterampilan-keterampilan bahasa Inggris 

untuk sekolah dasar dengan mengerjakan latihan-latihan di bawah ini.  
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Petunjuk: 

Pilihlah satu bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Inggris 

untuk sekolah dasar (speaking skills learning activities for elementary school) dari berbagai 

bentuk yang telah anda pelajari di atas. Kemudian buatlah satu rancangan 

pembelajaran (lesson plan) yang berbasis pada bentuk keterampilan yang anda pilih 

untuk kelas-kelas sekolah dasar tertentu. Rancangan pembelajaran anda harus 

secara jelas dan lengkap mengelaborasi tujuan pembelajaran dan langkah-langkah 

pembelajaran. Lengkapi rancangan pembelajaran membaca bahasa Inggris untuk 

sekolah dasar yag telah anda rancang dengan bahan, sumber belajar dan media 

yang sesuai. Setelah itu diskusikan rancangan pembelajaran yang telah anda buat 

dengan teman/ kelompok anda dan dosen. Mintalah saran, masukan dan kritik 

mereka atas rancangan pembelajaran anda dan perbaiki rancangan tersebut 

berdasarkan pada masukan yang anda dapat. 

 

 
Petunjuk: 

Pilihlah satu bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan menyimak bahasa 

Inggris untuk sekolah dasar (listening skills learning activities for elementary school) dari 

berbagai bentuk yang telah anda pelajari di atas. Kemudian buatlah satu 

rancangan pembelajaran (lesson plan) yang berbasis pada bentuk keterampilan yang 

anda pilih untuk kelas-kelas sekolah dasar tertentu. Rancangan pembelajaran anda 

harus secara jelas dan lengkap mengelaborasi tujuan pembelajaran dan langkah-

langkah pembelajaran. Lengkapi rancangan pembelajaran membaca bahasa 

Inggris untuk sekolah dasar yang telah anda rancang dengan bahan, sumber 

belajar dan media yang sesuai. Setelah itu diskusikan rancangan pembelajaran 

yang telah anda buat dengan teman/ kelompok anda dan dosen. Mintalah saran, 

masukan dan kritik mereka atas rancangan pembelajaran anda dan perbaiki 

rancangan tersebut berdasarkan pada masukan yang anda dapatkan. 

 

LATIHAN 1                       

(EXERCISE 1) 

LATIHAN 2                            

(EXERCISE 2) 
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Petunjuk: 

Pilihlah satu bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan membaca bahasa Inggris 

untuk sekolah dasar (reading skills learning activities for elementary school) dari berbagai 

bentuk yang telah anda pelajari di atas. Kemudian buatlah satu rancangan 

pembelajaran (lesson plan) yang berbasis pada bentuk keterampilan yang anda pilih 

untuk kelas-kelas sekolah dasar tertentu. Rancangan pembelajaran anda harus 

secara jelas dan lengkap mengelaborasi tujuan pembelajaran dan langkah-langkah 

pembelajaran. Lengkapi rancangan pembelajaran membaca bahasa Inggris untuk 

sekolah dasar yang telah anda racang dengan bahan, sumber belajar dan media 

yang sesuai. Setelah itu diskusikan rancangan pembelajaran yang telah anda buat 

dengan teman/ kelompok anda dan dosen. Mintalah saran, masukan dan kritik 

mereka atas rancangan pembelajaran anda dan perbaiki rancangan tersebut 

berdasarkan pada masukan yang anda dapat.  

 

 
Petunjuk: 

Pilihlah satu bentuk kegiatan pembelajaran keterampilan menulis bahasa Inggris 

untuk sekolah dasar (writing skills learning activities for elementary school) dari berbagai 

bentuk yang telah anda pelajari di atas. Kemudian buatlah satu rancangan 

pembelajaran (lesson plan) yang berbasis pada bentuk keterampilan yang anda pilih 

untuk kelas-kelas sekolah dasar tertentu. Rancangan pembelajaran anda harus 

secara jelas dan lengkap mengelaborasi tujuan pembelajaran dan langkah-langkah 

pembelajaran. Lengkapi rancangan pembelajaran membaca bahasa Inggris untuk 

sekolah dasar yang telah anda rancang dengan bahan, sumber belajar dan media 

yang sesuai. Setelah itu diskusikan rancangan pembelajaran yang telah anda buat 

dengan teman/ kelompok anda dan dosen. Mintalah saran, masukan dan kritik 

mereka atas rancangan pembelajaran anda dan perbaiki rancangan tersebut 

berdasarkan pada masukan yang anda dapat.  

 

LATIHAN 3                           

(EXERCISE 3) 

LATIHAN 4                          

(EXERCISE 4) 
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E. TES FORMATIF (THE FORMATIVE TEST) 

Sekarang kerjakan evaluasi di bawah ini secara individu. 

Ingat! Do not cheat. Jujurlah kepada diri sendiri dengan 

tidak melihat kunci jawaban ketika mengerjakan 

evaluasi ini. Petunjuk:  

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap 

tepat! 

1. Apa tujuan utama pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar?  

a. Menguasai keterampilan berbicara dan menyimak  

b. Menguasai dan meningkatkan jumlah kosa kata untuk menunjang 

penguasaan ke empat ketrampilan berbahasa Inggris  

c. Menguasai keterampilan membaca 

d. Menguasai keterampilan menulis 

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 

pembelajaran keterampilan berbicara (English speaking skills learning) di SD? 

a. pengucapan (pronunciation)  

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.  Berikut adalah tujuan pembelajaran keterampilan membaca bahasa Inggris 

(reading skills learning) di sekolah dasar kecuali ………………………… 

a. melancarkan bacaan (fluent reading) 

b. memperoleh keterampilan mengedit (editing skills)  
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c. memperoleh pemahaman dari bahan yang dibaca (reading 

comprehension) 

d. memperoleh pengucapan kosakata bahasa Inggris yang benar (right 

pronunciation) 

6. Apa tujuan kegiatan penseleksian 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  

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 mampunya mereka untuk 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 

dalam bahasa Inggris. 

8. Hal-hal berikut  umumnya menjadi kendala bagi para siswa untuk 

menguasai 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) yaitu:  

a. Menulis indah  

b. Menuliskan kembali (re-writing) kosakata bahasa Inggris.   

c. Menulis mandiri (independent writing) 

d. Menulis bebas (free writing) 

10. Hal-hal apa yang bisa dilakukan guru dapat membantu siswa dalam 

kegiatan menulis mandiri (independent writing)?  
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a. Memfasilitasi para siswa untuk dapat menemukan ide dengan 

menyediakan suasana yang enak. 

b. Menyediakan buku-buku, gambar-gambar, video, kertas untuk 

brainstorming, drafting dll.  

c. Memberikan bantuan dan dukungan kepada siswa agar mereka lebih 

bersemangat dalam menulis. 

d. Semua benar. 

 

 

F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT (THE FEEDBACK 

AND FOLLOW-UP) 

Untuk mengukur penguasaan materi anda, setelah mengerjakan evaluasi, 

cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang tersedia di halaman akhir 

pembelajaran ini. Anda dianggap telah dapat memahami materi pembelajaran di 

atas dengan baik jika tingkat penguasaan materi anda mencapai 80% ke atas, 

sehingga anda dapat melanjutkan untuk mempelajari kegiatan pembelajaran 

selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang anda capai di bawah 80%, maka 

anda harus mengulang kembali mempelajari materi pembelajaran ini khususnya 

pada bagian-bagian yang belum anda kuasai. Gunakan rumus di bawah ini untuk 

mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pembelajaran di atas.  

Tingkat Penguasaan =
Jumlah Jawaban Anda yang Benar

10 
 X 100% 

Kriteria Tingkat Penguasaan Belajar 

Baik Sekali = 90% - 100% 

Baik  = 80% - 89% 

Sedang = 60% - 79% 

Kurang = ≤60% 

 

G. KUNCI JAWABAN (THE ANSWER KEY) 

1. B   7. C 

2. C  8. A  9. 

3. D  9. B 

4. D  10. D 

5. B 

6. A 



 

 

145 English for College Students of Elementary School Teacher Education Study Program 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENDAHULUAN (INTRODUCTION) 

Keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris sangat dipengaruhi oleh metode 

pembelajaran bahasa Inggris yang digunakan. Dengan kata lain, penggunaan 

metode pembelajaran bahasa Inggris yang tepat dapat mempengaruhi hasil 

pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar.  Terdapat banyak metode-metode  

pembelajaran bahasa Inggris yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran 

bahasa Inggris di sekolah dasar. Dalam kaitan ini guru harus cermat dalam 

memilih metode pembelajaran bahasa Inggris mana yang cocok digunakan untuk 

pembelajaran yang direncanakannya. Dalam pembelajaran ini anda akan 

mempelajari dua metode yang cocok untuk pembelajaran bahasa Inggris bagi 

siswa sekolah dasar yaitu metode pembelajaran Reaksi Fisik Total (The Total 

Physical Response Method/ TPR) dan pendekatan pembelajaran Whole Language (The 

Whole Language Approach).  

Setelah mempelajari pembelajaran 6 ini, anda diharapkan dapat: 

1. menjelaskan tentang metode pembelajaran Reaksi Fisik Total (The Total 

Physical Response Method/ TPR),  

PEMBELAJARAN 6 

METODE-METODE PEMBELAJARAN 

BAHASA INGGRIS UNTUK  SEKOLAH 

DASAR 

(METHODS OF  ENGLISH LANGUAGE 

TEACHING FOR ELEMENTARY SCHOOL) 
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2. membuat rencana pembelajaran bahasa Inggris untuk sekolah dasar 

berdasarkan metode pembelajaran bahasa Reaksi Fisik Total (The Total 

Physical Response Method/ TPR),  

3. melakukan simulasi pembelajaran bahasa Inggris untuk sekolah dasar 

berdasarkan metode pembelajaran bahasa Reaksi Fisik Total (The Total 

Physical Response Method/ TPR),  

4. menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran Whole Language (The Whole 

Language Approach),  

5. membuat rencana pembelajaran bahasa Inggris untuk sekolah dasar 

berdasarkan pendekatan pembelajaran Whole Language (The Whole Language 

Approach),  

6. melakukan simulasi pembelajaran bahasa Inggris untuk sekolah dasar 

berdasarkan pendekatan pembelajaran Whole Language (The Whole Language 

Approach),  

 

A. METODE REAKSI FISIK TOTAL (THE TOTAL PHYSICAL 

RESPONSE METHOD/ TPR) 

1. Metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response Method/ 

TPR) 

Tujuan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar yang terutama adalah 

pada penguasaan dan peningkatan jumlah kosa kata (vocabulary building) untuk 

menunjang penguasaan ke empat ketrampilan berbahasa Inggris, yaitu berbicara 

(speaking), menyimak (listening), membaca (reading) dan menulis (writing).  Dalam 

pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar guru perlu mencari metode yang 

tepat yang sesuai dengan karakter dan perkembangan siswa sekolah dasar. Dan 

seperti kita ketahui bersama bahwa karakter siswa sekolah dasar secara umum 

bisa digambarkan sebagai mempunyai rasa ingin tahu yang kuat serta senang 

bermain dan meniru. Untuk itu pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar 

haruslah menggembirakan, dan disajikan dengan cara yang mudah untuk dicerna 

oleh siswa sekolah dasar, mengingat bagi kebanyakan siswa di sekolah dasar kita 

bahasa Inggris adalah bahasa asing yang baru mereka pelajari ketika mereka 

duduk di bangku sekolah dasar. Pemilihan metode mengajar yang tepat perlu 

dilakukan untuk menghindari siswa takut/ menjadi tidak suka akan pelajaran 

bahasa Inggris, mengigat kebutuhan berbahasa Inggris untuk masa depan mereka 

yang menjadi syarat utama untuk berkomunikasi dalam dunia global.  Salah satu 

metode pembelajaran bahasa Inggris yang tepat, sesuai dengan karakter dan 

perkembangan siswa sekolah dasar, dan bisa dipergunakan untuk pembelajaran 
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mata pelajaran lain dalam kelas bilingual adalah metode Reaksi Fisik Total (The 

Total Physical Response/ TPR). Metode ini menggunakan aktifitas fisik seperti 

tindakan (action) yang mudah dimengerti dan ditiru oleh para siswa sekolah dasar. 

Penjelasan lengkap tentang metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response/ 

TPR) dapat dibaca dalam penjelasan di bawah ini:  

Metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response/ TPR) merupakan 

sebuah metode pembelajaran bahasa yang dikembangkan oleh James Asher, 

seorang Profesor Psikologi dari Universitas San Jose State University, California 

USA. Metode pembelajaran bahasa yang dikembangkan oleh Asher didasarkan 

pada koordinasi antara pembicaraan (ucapan/ speech) dengan tindakan (aksi/ 

action). Dalam teori pembelajaran bahasa pada anak, Asher (2009) memiliki tiga 

hipotesis yang dipandang berpengaruh yaitu:  

(1) Terdapat bio program bawaan yang spesifik untuk pembelajaran bahasa yang 

menggambarkan sebuah alur yang optimal untuk pengembangan bahasa pertama dan 

kedua, 2) lateralisasi otak menggambarkan fungsi pembelajaran yang berbeda pada 

otak kiri dan kanan, dan 3) stres mempengaruhi aktivitas pembelajaran dan apa yang 

akan dipelajari oleh peserta didik, stres yang lebih rendah kapasitasnya maka 

pembelajaran menjadi lebih baik (Asher, James J., 2009). 

Ketiga hipotesis yang diungkapkan oleh Asher di atas menjadi dasar 

diterapkannya TPR dalam pembelajaran bahasa kedua bagi anak. 

Selanjutnya, Richards dan Rogers (2014) mengungkapkan metode Reaksi 

Fisik Total (The Total Physical Response/ TPR) “is a language teaching method built around 

coordination of speech and action, it attempts to teach language through physical (motor) activity 

(Richards, Jack., C., & Rodgers., 2014)”. Metode Reaksi Fisik Total (Total Physical 

Response/ TPR) merupakan suatu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan 

pada koordinasi antara ucapan/ pembicaraan (speech) dan tindakan/ aksi (action). 

Jadi TPR juga bisa dikatakan suatu metode pembelajaran bahasa yang 

menggunakan aktivitas fisik motorik.  

Pendapat lain mengenai TPR diungkapkan oleh Larsen-Freeman (2011) 

yang mengungkapkan TPR yang juga disebut olehnya the comprehension approach 

atau pendekatan pemahaman merupakan suatu metode pendekatan bahasa asing 

dengan instruksi atau perintah (Diane., Larsen-Freeman, &., Andersen., Marti., 

2011). TPR disebut sebagai pendekatan pemahaman karena dalam penerapannya 

peserta didik diberikan instruksi atau perintah-perintah yang dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. 

Berdasarkan beberapa pendapat maupun pandangan mengenai metode 

Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response/ TPR) dapat disimpulkan bahwa 
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TPR merupakan 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 fisik motorik dan juga merupakan suatu metode 

pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan pemahaman. 

 

2. Prinsip-prinsip Dasar Metode Reaksi Fisik Total (The Basic 

Principles of Total Physical Response Method/ TPR) 

Dalam menerapkan pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan 

metode TPR perlu diperhatikan beberapa prinsip dasar. Prinsip yang ada 

dijadikan pedoman ataupun acuan dalam menerapkan pembelajaran yang 

menggunakan metode TPR. Ada tiga belas prinsip yang mencakup penerapan 

TPR  yaitu:  

“(1) Meaning in the target language can often be conveyed through actions. Memory is 
activated through learner response. The target language should be presented in chunks, 
not just word by word, (2) the students understanding of the target language should be 
developed before speaking, (3) students can initially learn one part of the language rapidly 
by moving their bodies, (4) the imperative is a powerful linguistic device through which 
the teacher can direct student behavior, (5) students can learn through observing actions 
as well as by performing the actions themselves, (6) it is very important that students feel 
successful, (7) students should not be made to memorize fixed routines, (8) correction 
should be carried out in an unobtrusive manner, (9) students must develop flexibility in 
understanding novel combinations of target language chunks, (10) language learning is 
more effective when it is fun, (11) spoken language should be emphasized over written 
language, (12) students will begin to speak when they are ready, (13) students are 
expected to make errors when they first begin speaking. Teachers should be tolerant of 
them. Work on the fine details of the language should be postponed until students have 
become somewhat proficient (Stephenseifret, 2016)”. 
Dari penjelasan di atas bisa disarikan prinsip-prinsip dasar dari 

pembelajaran berbasis Metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response 

Method/ TPR) yaitu: 

(1) Arti dalam bahasa target sering dapat disampaikan melalui peragaan. 

Memori diaktifkan melalui respon pembelajar. bahasa sasaran harus 

disajikan dalam bentuk potongan-potongan, bukan hanya kata demi kata. 

(2) Pemahaman siswa tentang bahasa target harus dikembangkan sebelum 

kemampuan berbicara. 

(3) Para siswa dapat belajar satu bagian dari bahasa dengan cepat dengan cara 

menggerakkan tubuh mereka. 
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(4) Imperatif (kata-kata perintah) adalah sebuah alat ilmu bahasa yang kuat 

yang dengan penggunaannya guru dapat mengarahkan perilaku siswa. 

(5) Siswa dapat belajar melalui pengamatan peragaan dan dengan melakukan 

tindakan sendiri. 

(6) Adalah sangat penting bahwa siswa merasa berhasil. 

(7) Siswa tidak boleh dibuat untuk menghafal rutinitas. 

(8) Koreksi harus dilakukan dalam cara yang tidak mencolok. 

(9) Siswa harus mengembangkan sikap luwes dalam memahami bahasa target 

yang disajikan dalam bentuk potongan. 

(10) Belajar bahasa lebih efektif bila dilakukan dengan cara yang menyenangkan. 

(11) Bahasa lisan perlu ditekankan di atas bahasa tertulis. 

(12) Siswa akan mulai berbicara ketika mereka sudah siap. 

(13) Siswa diperbolehkan untuk membuat kesalahan ketika mereka pertama kali 

mulai berbicara. Para guru harus toleran terhadap mereka. Belajar bagian-

bagian rinci bahasa harus ditunda sampai siswa telah menjadi agak mahir. 

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar dalam menerapkan TPR sebagai sebuah 

metode belajar di atas maka dalam pembelajaran yang menerapkan metode TPR 

siswa melakukan peragaan-peragaan yang diperintahkan oleh guru. Selain itu, 

dalam pembelajaran TPR siswa juga diharapkan dapat bersemangat, mendapatkan 

definisi suatu kata tanpa penterjemahan dari guru, berani berbicara dalam bahasa 

Inggris, memaksimalkan panca indera siswa, dan siswa tidak tegang dalam 

pembelajaran. 

Sementara itu Asher (2016) mengenai kaitan prinsip penerapan TPR 

mengungkapkan:  

“The underlying principle of TPR is that the channels of learning engage all senses: sight, 
hearing, speaking, taste, touch, smell, and all motor activities. Each combination of them. 
Traditional classroom activities disadvantage those learners who are not oriented to the 
particular kinds of stimulation typically individual finds learning easiest through one of 
these channels, or some found in classrooms. Workplace vocational courses, military forces 
etc. have always made use of TPR principles (James, Asher., 2016).” 
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Gambar 6.1 Prinsip-prinsip Penerapan TPR 

Hal yang mendasari prinsip dari TPR adalah pembelajaran TPR 

menggunakan semua panca indera: penglihatan, pendengaran, berbicara, 

merasakan, menyentuh, penciuman, dan semua aktivitas motorik. Setiap individu 

menemukan cara belajar termudah menggunakan satu dari panca indera atau 

kombinasi/campuran dari panca indera. Pada kelas tradisional, aktivitas yang 

dilakukan sangat merugikan siswa karena pembelajaran tidak berorientasi pada 

bermacam-macam keterangan yang merangsang untuk menemukan sesuatu 

dalam kelas. Tempat kerja kursus kejuruan, lembaga militer dan lainnya telah 

menggunakan prinsip dalam TPR.  

Berdasarkan pendapat dan pandangan dari beberapa ahli bahasa di atas 

dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan TPR sebagai suatu metode 

pembelajaran perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut: guru dan peserta 

didik sering melakukan peragaan, menyampaikan tujuan pembelajaran pada awal 

proses pembelajaran, lakukan dengan gerakan tubuh peserta didik, kondisikan 

peserta didik merasa berhasil atas hal yang dilakukan olehnya, peserta didik tidak 

perlu membuat hafalan yang rutin, memperbaiki kesalahan peserta didik 

dilakukan dengan tidak menurunkan kepercayaan dirinya, lakukan pembelajaran 

dengan kondisi peserta didik senang, kemampuan berbicara harus ditekankan dari 

kemampuan menulis, dan menggunakan seluruh panca indera dalam 

pembelajaran.  

 

3. Pembelajaran Bahasa Inggris Terpadu Berbasis Metode Reaksi 

Fisik Total untuk Sekolah Dasar (Integrated English Language 

Learning Based on The Total Physical Response Method for 

Elementary School)   
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Metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response/ TPR) sangat sesuai 

untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar karena 

pembelajaran ini dirancang agar mengaktifkan anak, mengembangkan kreativitas 

sehingga efektif namun tetap menyenangkan. Pembelajaran bahasa Inggris 

dengan metode TPR ini juga bisa dilakukan secara terpadu dengan pembelajaran-

pembelajaran lain yang ada di sekolah dasar seperti dengan pembelajaran IPA/ 

Sains ataupun Matematika. Hal ini tentu sesuai dengan tuntutan pelaksanaan 

kurikulum 2013 yang mensyaratkan pembelajaran tematik terpadu di sekolah 

dasar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Suyanto (2008), secara sederhana pembelajaran bahasa Inggris 

dengan metode TPR dapat dilakukan melalui empat tahap yang dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

(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) 

guru melatih siswa-siswa untuk menirukan dan berlatih. 

(Stage 4) Pada tahap yang keempat yaitu tahap penerapan (applying stage) 

siswa menerapkan dalam situasi yang tepat dengan bantuan atau 

bimbingan guru (Suyanto, Kasihani., 2008). 
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Gambar 6.2 Bagan Empat Tahap Pembelajaran Bahasa Inggris 

 Berbasis Metode TPR 

Sebelum menerapkan keempat tahap di atas dalam pembelajaran bahasa 

Inggris di sekolah dasar, maka terlebih dahulu guru perlu membuat beberapa 

kelengkapan yaitu rencana pembelajaran yang sesuai dengan metode TPR dan 

tema yang ada dalam kurikulum mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar 

serta alat peraga.  Sesuai dengan prinsip TPR alat peraga yang bisa dipakai dengan 

metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response /TPR) diupayakan senyata 

mungkin. Karena TPR lebih memfokuskan pada gerakan maka alat peraga yang 

bisa dipakai adalah tindakan guru (pemodelan), benda benda nyata dan juga 

imperative flashcards. 

Selain menggunakan alat peraga berupa tubuh dan panca indera, 

pembelajaran berbasis metode TPR juga bisa menggunakan realia dan imperative 

flashcards yang berisi perintah-perintah (commands).  Imperative Flashcards selain bisa 

dipergunakan dalam pembelajaran juga bisa dijadikan pajangan kelas (classroom 

display), misalnya berupa pajangan dalam bentuk peraturan dalam kelas (classroom 

rules) untuk memberikan pajanan bahasa Inggris (English exposure) kepada para 

siswa.  Berikut beberapa contoh flashcards yang bisa anda gunakan dan 

kembangkan dalam pembelajaran bahasa Inggris terpadu (dengan pembelajaran 

Matematika atau IPA/ Sains dll) untuk sekolah dasar maupun sebagai display kelas 

yang berbasis metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response Method/ TPR)  

 

4 Stages of 
Vocabulary 

Learning

Stage 1 
Introducing

Stage 2 
Modeling

Stage 3 
Practicing

Stage 4 
Applying
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Gambar 6.3 Contoh Imperative Flashcards untuk Pembelajaran Berbasis  

Metode TPR 

 

4. Rancangan Pembelajaran Bahasa Inggris Terpadu Berbasis Metode 

Reaksi Fisik Total untuk Sekolah Dasar (Integrated English 

Language Learning Lesson Plan Based on The Total Physical 

Response Method for Elementary School)  

Seperti telah dikemukakan di atas sebelum mengaplikasikan metode TPR 

dalam pembelajaran bahasa Inggris di Sekolah dasar, guru perlu membuat 

persiapan yang berupa Rancangan Pembelajaran (Lesson Plan). Rancangan 

pembelajaran ini perlu dibuat sebagai panduan buat guru agar tidak keluar dari 

target pembelajaran yang ingin dicapai. Berikut ini adalah contoh rancangan 

pembelajaran bahasa Inggris dengan metode Reaksi Fisik Total (TheTotal Physical 

count your 
fingers

stand in a line

open your 
mouth

brush your 
teeth

open your book
erase the writing 
from the board
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Response/ TPR) yang melibatkan mata pelajaran IPA/ Sains untuk kelas empat 

sekolah dasar dengan menggunakan tema “Parts of Body”, rancangan instrumen 

tes tertulis dan rancangan instrumen tes unjuk kerja.  

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Inggris Terpadu  

Berbasis Metode Reaksi Fisik Total untuk Kelas 4 Sekolah Dasar 

(An Integrated English Language-Science Lesson Plan  

Based on The Total Physical Response Method/ TPR for 4th Grade of Elementary 

School) 

A. Standar Kompetensi: 

 5. Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam 

konteks kelas.  

B. Kompetensi Dasar: 

 5.2 Merespon instruksi sangat sederhana secara verbal. 

C. Indikator 

 5.2.1 Menyebutkan bagian-bagian wajah dalam bahasa Inggris dengan 

ejaan dan pengucapan bahasa Inggris yang tepat.  

 5.2.2 Menyebutkan bagian-bagian tubuh dalam bahasa Inggris dengan 

ejaan dan pengucapan bahasa Inggris yang tepat. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

 1. Melalui peragaan siswa dapat menunjukkan bagian-bagian wajah 

dan tubuh dengan benar sesuai dengan instruksi yang diberikan 

dalam bahasa Inggris. 

 2. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian wajah dalam bahasa 

Inggris dengan pengucapan dan ejaan yang benar.  

 3. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh dalam bahasa 

Inggris dengan pengucapan dan ejaan yang benar. 

E. Materi Ajar 

 Parts of Body 

F. Metode Pembelajaran 

 The Total Physical Response Method (TPR), demonstrasi, tanya jawab, latihan, 

penugasan. 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

 Pertemuan 1 

 Pendahuluan 
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 1. Siswa bersama sama guru membuka pelajaran. 

 2. Guru menanyakan kabar siswa dan mendata kehadiran siswa. 

 3. Guru mengkondisikan kelas.  

 4. Para siswa diajak melakukan apersepsi dengan cara menyanyikan 

sebuah lagu yang berjudul “My Face” secara bersama-sama 

 Kegiatan Inti 

 5. 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 

modelling). 

 6. Siswa secara acak dipilih untuk menyanyikan lagu disertai dengan 

gerakan di depan kelas’ 

 7. Siswa diberi penekanan kosakata dengan memperagakan gerakan 

sesuai dengan instruksi yang ada pada flashcards 

 8. 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). 

 9. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

 10. Siswa secara berkelompok memainkan permainan match the words 

(tahap applying). 

 11. Siswa diminta untuk mencocokkan kata yang disediakan dengan 

pertanyaan yang ada dalam amplop masing-masing siswa 

 12. Siswa menunjukkan jawaban yang dianggap tepat di depan kelas 

 13. Kelompok terbaik mendapat penghargaan dari guru. 

 14. Siswa mengerjakan LKS untuk dikerjakan secara individu. 

 15. Siswa diberi kesempatan bertanya jika ada yang kurang dimengerti. 

 16. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari 

dan mendapat umpan balik dari guru. 

 Penutup 

 17. Siswa merefleksi kegiatan pembelajaran yang baru diikuti pada hari 

ini 

 18. Siswa diberi tindak lanjut dengan diberikan evaluasi.  
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 19. Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi kepada 

siswa. 

 Pertemuan 2 

 Pendahuluan 

 1. Siswa bersama sama guru membuka pelajaran. 

 2. Guru menanyakan kabar siswa dan mendata kehadiran siswa. 

 3. Guru mengkondisikan kelas (kerapihan dan kesiapan kelas). 

 4. Para siswa diberikan apersepsi dengan menunjukkan beberapa 

gambar bagian tubuh dan mengaitkan materi yang akan diajarkan 

dengan materi yang telah dipelajari 

 Kegiatan Inti 

 5. 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). 

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

 7. Siswa diminta untuk mengikuti gerakan yang diinstruksikan dalam 

flashcards 

 8. 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). 

 9. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

 10. Siswa secara berkelompok mengikuti instruksi yang ada dalam 

flashcards untuk mewarnai gambar yang telah disediakan  

 11. Siswa secara bergantian dalam setiap kelompok mewarnai gambar 

yang disediakan sesuai dengan instruksi yang ada dalam  flashcards 

setiap kelompok 

 12. Siswa secara berkelompok memperlihatkan hasil kerja 

kelompoknya di depan kelas. 

 13. Kelompok terbaik mendapat penghargaan dari guru. 

 14. Siswa mengerjakan LKS untuk dikerjakan secara individu. 

 15. Siswa diberi kesempatan bertanya jika ada yang kurang dimengerti. 
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 16. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari 

dan mendapat umpan balik dari guru. 

 Penutup 

 17. Siswa merefleksi kegiatan pembelajaran yang baru diikuti pada hari 

ini 

 18. Siswa diberi tindak lanjut dengan diberikan evaluasi.  

 19. Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi kepada 

siswa. 

H. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 

 1. Buku Teks Bahasa Inggris untuk Kelas IV Sekolah Dasar 

 2. Flashcards 

 3. Teks lagu  

 4. Papan permainan dan perlengkapannya 

I. Penilaian 

 Teknik Penilaian: 

 1. Unjuk Kerja 

 2. Pengamatan (observasi) 

 3. Penugasan 

 4. Test Tulis 

J. Instrumen: 

 1. Lembar Pengamatan 

 2. LKS 
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Gambar 6.4 Contoh Instrumen Tes Berbasis Metode TPR 

 

5. Rangkuman (The Summary) 

Metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response /TPR) merupakan 

metode pembelajaran bahasa yang didasarkan pada koordinasi antara 

pembicaraan (ucapan/ speech) dengan tindakan (aksi/ action) dan juga merupakan 

suatu metode pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan pemahaman. 

Metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response Method /TPR) sangat sesuai 

untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar karena 

example:                         
write down your name

1. __________

2. ___________ 3. ___________

4. ___________ 5. ____________
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pembelajaran ini dirancang agar mengaktifkan anak, mengembangkan kreativitas 

sehingga efektif namun tetap menyenangkan.  

Dalam menerapkan pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan 

metode TPR perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar implementasi TPR yaitu 

guru dan peserta didik sering melakukan peragaan, menyampaikan tujuan 

pembelajaran pada awal proses pembelajaran, lakukan dengan gerakan tubuh 

peserta didik, kondisikan peserta didik merasa berhasil atas hal yang dilakukan 

olehnya, peserta didik tidak perlu membuat hafalan yang rutin, memperbaiki 

kesalahan peserta didik dilakukan dengan tidak menurunkan kepercayaan dirinya, 

lakukan pembelajaran dengan kondisi peserta didik senang, kemampuan 

berbicara harus ditekankan dari kemampuan menulis, dan menggunakan seluruh 

panca indera dalam pembelajaran 

Pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dengan metode TPR dapat 

dilakukan melalui empat tahap yaitu tahap pengenalan (introducing stage), tahap 

pemodelan (modeling stage), tahap latihan (practicing stage) dan tahap penerapan 

(applying stage).  Selain pemodelan, media bantu/ alat peraga yang sesuai yang bisa 

digunakan guru dalam pembelajaran berbasis TPR ini adalah imperative flashcard. 

 

6. Latihan Keterampilan-Keterampilan Bahasa Inggris Terpadu 

(Integrated English Skills Exercises) 

Setelah anda mempelajari teori pembelajaran bahasa Inggris dengan 

metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response Method/ TPR), sekarang 

saatnya anda mempraktekkan keterampilan mengaplikasikan teori tersebut dalam 

pembelajaran untuk siswa sekolah dasar. Di bawah ini adalah beberapa latihan 

yang dapat anda gunakan untuk melatih ketrampilan anda. Jika anda mengalami 

kesulitan, anda boleh berdiskusi dengan dosen/ rekan anda ketika mengerjakan 

latihan-latihan ini.  

 
Petunjuk: 

Buatlah satu rancangan pembelajaran bahasa Inggris/ lesson plan dengan 

memakai metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response Method/ TPR) 

untuk sekolah dasar untuk satu kali pertemuan. Sesuaikan rancangan 

pembelajaran saudara dengan tema/ topik yang ada pada kurikulum bahasa 

Inggris di sekolah dasar. Lengkapi rancangan pembelajaran anda dengan media 

LATIHAN 1                           

(EXERCISE 1) 
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yang sesuai. Setelah selesai, bacalah lesson plan anda dihadapan dosen/ teman anda 

dan mintalah masukan dari mereka atas lesson plan yang telah anda buat.  

 
Petunjuk: 

Simulasikan rancangan pembelajaran bahasa Inggris dengan memakai 

metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response Method/ TPR) untuk sekolah 

dasar yang telah anda buat di hadapan kelompok anda/ di depan kelas. 

Diskusikan dan mintalah masukan dari dosen/ teman anda atas simulasi 

pembelajaran yang telah anda lakukan.  

 

7. Tes Formatif (The Formative Test) 

Sekarang kerjakan evaluasi di bawah ini secara individu. 

Ingat! Do not cheat. Jujurlah kepada diri sendiri dengan 

tidak melihat kunci jawaban ketika mengerjakan evaluasi 

ini.   

 

Petunjuk:  

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

1.  Apa arti dari pendekatan dalam pembelajaran bahasa? 

a. Seperangkat aturan pembelajaran bahasa 

b. Seperangkat grammatika pembelajaran bahasa 

c. Seperangkat teori bahasa dan belajar bahasa yang saling terkait 

d. Seperangkat aturan-aturan baku dalam pembelajaran bahasa yang 

harus diikuti.  

2. Ciri metode/ pendekatan pembelajaran yang baik untuk dipilih yaitu:  

a. mengundang rasa ingin tahu para peserta didik. 

b. menantang para peserta didik untuk belajar,  

c. mengaktifkan mental, fisik, dan psikis para peserta didik 

d. Semua benar 

3. Metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response/ TPR) didasarkan 

pada………… 

a. koordinasi antara membaca dan menulis. 

b. koordinasi antara ucapan dan menulis. 

LATIHAN 2                          

(EXERCISE 2) 
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c. koordinasi antara ucapan dan tindakan. 

d. koordinasi antara menyimak dan menulis. 

4. Mengapa Metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response/ TPR) 

disebut juga the comprehension approach? 

a. Karena dalam penerapannya peserta didik diberikan instruksi atau 

perintah-perintah yang akan dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang disampaikan. 

b. Karena peserta didik akan dapat memahami isi bacaan (reading 

comprehension) dengan benar. 

c. Karena pemahaman akan tata bahasa (grammar) yang benar 

merupakan tujuan dari pembelajaran dengan metode ini. 

d. Semua benar  

5. Tujuan pembelajaran berbasis Metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical 

Response/ TPR) adalah ……… 

a. peserta didik berani berbicara dalam bahasa Inggris 

b. peserta didik bisa memaksimalkan penggunaan panca indera dalam 

pembelajaran 

c. peserta didik bisa memahami kosakata (vocabularies) tanpa 

penterjemahan dari guru 

d. Semua benar 

6. Apa hal yang mendasari prinsip pembelajaran bahasa Inggris berbasis 

Metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response/ TPR)? 

a. Pembelajaran berbasis metode TPR mensyaratkan penggunaan 

media canggih. 

b. Pembelajaran berbasis metode TPR melibatkan penggunaan semua 

panca indera. 

c. Pada pembelajaran berbasis metode TPR, guru tidak boleh 

mengkritik peserta didik. 

d. Pelaksanaan pembelajaran berbasis metode TPR harus dilakukan 

secara berkelompok.  

7. Berikut ini adalah adalah alasan mengapa Metode Reaksi Fisik Total (The 

Total Physical Response/ TPR) cocok digunakan sebagai salah satu metode 

pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar 

kecuali……………………….. 

a. pembelajaran ini dirancang agar mengaktifkan peserta didik. 

b. pembelajaran ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan 

kreativitas. 
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c. pembelajaran ini akan membuat peserta didik dapat menguasai 

keempat keterampilan berbahasa dalam waktu yang singkat.  

d. pembelajaran ini bersifat menyenangkan.  

8. Bagaimana cara guru dalam melakukan pembelajaran bahasa Inggris 

berbasis Metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical Response/ TPR)? 

a. Dengan menterjemahkan kosakata yang tidak dimengerti peserta 

didik. 

b. Dengan memodelkan peragaan-peragaan dan setelahnya 

menginstruksikan peserta didik untuk menunjukkan peragaan-

peragaan tersebut. 

c. Dengan meminta peserta didik untuk membuat dialog/ percakapan 

dalam bahasa Inggris. 

d. Dengan menginstruksikan peserta didik untuk menulis essai.  

9. Implementasi pembelajaran bahasa Inggris berbasis Metode Reaksi Fisik 

Total (The Total Physical Response/ TPR) di kelas sekolah dasar dilakukan 

dengan cara ………… 

a. introducing, modeling, practicing, dan applying. 

b. introducing, practicing, modeling, dan applying. 

c. modeling, introducing, practicing, dan applying. 

d. practicing, introducing, modeling, dan applying. 

10. Berikut ini adalah alat-alat peraga yang bisa dipakai dalam pembelajaran 

bahasa Inggris dengan Metode Reaksi Fisik Total (The Total Physical 

Response/ TPR):   

a. tindakan guru (pemodelan). 

b. benda benda nyata. 

c. flashcards. 

d. Semua benar.  
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8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut (The Feedback and Follow-up) 

Untuk mengukur penguasaan materi anda, setelah mengerjakan evaluasi, 

cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang tersedia di halaman akhir 

pembelajaran ini. Anda dianggap telah dapat memahami materi pembelajaran di 

atas dengan baik jika tingkat penguasaan materi anda mencapai 80% ke atas, 

sehingga anda dapat melanjutkan untuk mempelajari kegiatan pembelajaran 

selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang anda capai di bawah 80%, maka 

anda harus mengulang kembali mempelajari materi pembelajaran ini khususnya 

pada bagian-bagian yang belum anda kuasai. Gunakan rumus di bawah ini untuk 

mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pembelajaran di atas.  

Tingkat Penguasaan =
Jumlah Jawaban Anda yang Benar

10 
 X 100% 

Kriteria Tingkat Penguasaan Belajar 

Baik Sekali = 90% - 100% 

Baik  = 80% - 89% 

Sedang = 60% - 79% 

Kurang = ≤60% 

 

9. Kunci Jawaban (The Answer Key) 

1. C 

2. D 

3. C 

4. A 

5. D 

6. B 

7. C 

8. B 

9. A 

10. D 
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B. PENDEKATAN WHOLE LANGUAGE (THE WHOLE 

LANGUAGE APPROACH) 

1. 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 nasionalnya 

seperti Australia, New Zealand, Kanada dan Amerika Serikat mengajarkan bahasa 

secara terpisah-pisah. Goodman (2014) menyatakan bahwa sejak sekitar tahun 

1980-an, negara-negara tersebut mulai menerapkan pendekatan whole language 

pada pembelajaran bahasa (Goodman, Ken., 2014) . Edelsky (1991), Froese 

(1990), Goodman (1986), dan Weafer (1992) di dalam Santosa (2004) menyatakan 

bahwa whole language adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang 

menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh atau tidak terpisah-pisah (Puji, 

Santosa., 2004). Oleh karena itu, pembelajaran keterampilan berbahasa dan 

komponen bahasa seperti tata bahasa dan kosakata disajikan secara utuh 

bermakna dan dalam situasi nyata atau autentik. 

Pembelajaran tentang penggunaan tanda baca, umpamanya, diajarkan 

sehubungan dengan pembelajaran keterampilan menulis. Demikian juga 

pembelajaran membaca dapat diajarkan bersamaan dengan pembelajaran 

berbicara, pembelajaran sastra dapat disajikan bersamaan dengan pembelajaran 

membaca dan menulis ataupun berbicara. 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.  Semuanya 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. 

Robert dalam Santosa (2004) menyatakan bahwa pendekatan whole language 

didasari oleh paham konstruktivisme yang menyatakan bahwa anak membentuk 

sendiri pengetahuannya melalui peran aktifnya dalam belajar secara utuh (whole) 

dan terpadu (integrated) (Puji, 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 untuk siswa agar mereka dapat belajar 

dengan baik. Satu hal yang perlu kita ingat seperti apa yang ditegaskan oleh 
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Lamme dan Hysmith dalam Santosa (2004) bahwa fungsi guru dalam kelas whole 

language berubah dari fungsi desiminator informasi menjadi fasilitator (Puji, 

Santosa., 2004). 

 

2. Komponen-komponen Pendekatan Whole Language (The Whole 

Language Aoproach Components)  

Terdapat delapan komponen whole language yang jika kita perhatikan juga 

sesuai untuk pembelajar pemula seperti pembelajar di sekolah dasar seperti 

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) 

(Erlina, 2016). Berikut adalah penjelasannya: 

a. Membaca Nyaring (Reading Aloud)  

Membaca nyaring (reading aloud) adalah kegiatan membaca yang 

dilakukan oleh guru untuk siswanya, tujuannya untuk meningkatkan 

keterampilan menyimak, memperkaya kosakata, membantu meningkatkan 

membaca pemahaman, dan menumbuhkan minat baca pada siswa. 

Pertimbangan ontologisnya adalah  pada dasarnya manusia mempunyai 

kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri. Sedangkan 

pertimbangan aksiologisnya adalah kegiatan pembelajaran ini ditujukan 

kepada para siswa agar mereka dapat meningkatkan kemampuan didiknya 

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 

contohnya tape recorder, dan media audiovisual contohnya compact disc. 

 

b. Menulis Jurnal (Journal Writing)  

Menulis jurnal (journal writing) adalah sarana yang aman bagi siswa 

untuk mengungkapkan perasaannya, menceritakan kejadian disekitarnya, 

menceritakan hasil belajarnya, dan kesempatan menggunakan bahasa dalam 

bentuk tulisan. Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya manusia 

mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri, 

berkembang sesuai dengan faktor hereditas dan faktor lingkungan, dan 

mempunyai keluwesan untuk mengubah dan membentuk keperibadinnya. 
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Sedangkan teknologi pembelajaran yang dipergunakan adalah media visual 

diam contohnya 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 yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dalam hati dalam 

jangka waktu yang cukup lama.  Dalam kegiatan pembelajaran ini para siswa 

diberikan kesempatan untuk memilih buku atau materi yang akan 

dibacanya. Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya manusia 

mempunyai keluwesan dan kemampuan untuk mengubah serta 

membentuk kepribadiannya. Sedangkan pertimbangan epistemologinya 

adalah siswa diberikan kebebasan untuk memilih bahan bacaan yang 

disukainya. Adapun pertimbangan aksiologisnya adalah siswa mampu 

meningkatkan kemampuannya membaca dalam hatinya. Teknologi 

pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran ini adalah media 

visual diam contohnya buku atau teks.  

 

d. Membaca Bersama (Shared Reading)  

Membaca bersama (shared reading) adalah kegiatan membaca bersama 

antara guru dan siswa, di mana setiap orang mempunyai buku yang sedang 

dibacanya yang bertujuan agar siswa terampil dalam membaca dengan guru 

sebagai contohnya dan tidak lupa guru menggabungkan keterampilan 

membaca dan berbicara sebagai kegiatan berbahasa yang utuh dan nyata. 

Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya manusia mempunyai 

kemampuan utnuk belajar dan mengembangkan dirinya, berkembang 

berdasarkan pengaruh hereditas dan lingkungannya, dan mempunyai 

keluwesan dan kemampuan untuk mengubah dan membentuk 

keperibadiannya. Adapun teknologi pembelajaran yang dipergunakan 

adalah media visual diam dan gerak contohnya buku dan video. 

 

e. Menulis Terbimbing (Guided Writing)  

Menulis terbimbing (guided writing) bertujuan untuk membantu siswa 

menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana menulisnya dengan 

jelas sementara guru berperan sebagai pemotivator bukan sebagai pengatur 

artinya guru disini hanya sekedar memberikan saran bukan memberikan 

petunjuk. Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya manusia 
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mempunyai kamampuan untuk belajar dan mengembangkan dirinya dan 

mempunyai keluwesan dan kemampuan untuk mengubah serta 

membentuk keperibadiannya. 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 yaitu pengalaman. 

 

f. Membaca Terbimbing (Guided Reading)  

Membaca terbimbing (guided reading) adalah kegiatan membaca yang 

bertujuan agar siswa mampu meningkatkan keterampilan membacanya dan 

guru hanya sebagai pengamat dan fasilitator. Pertimbangan ontologisnya 

adalah pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan belajar dan 

mengembangkan dirinya dan manusia mempunyai keluwesan dan 

kemampuan untuk mengubah serta 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 di mana siswa mempunyai kesempatan untuk menentukan sendiri 

bahan bacaannya yang bertujuan agar siswa mampu meningkatkan 

pemahamannya terhadap unsur intrisik dan ekstrisik dari buku yang 

dibacanya. Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya manusia 

mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengembangkan dirinya dan 

mempunyai keluwesan dan kemampuan mengubah serta membentuk 

keperibadiannya. Sedangkan teknologi pembelajaran yang dipergunakan 

adalah media visual diam contohnya buku atau teks. 

 

h. Menulis Mandiri (Independent Writing)  

Menulis mandiri (independent writing) adalah kegiatan menulis bebas 

yang bertujuan agar siswa dapat meningkatkan kemampuan menulis, 

berpikir kritis, dan kesempatan menulis tanpa adanya tekanan dari pihak 

lain. Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya manusia mempunyai 

kemampuan untuk belajar dan mengembangkan dirinya dan manusia 

mempunyai keluwesan dan kemampuan mengubah serta membentuk 

keperibadiannya. Sedangkan teknologi pembelajaran yang dipergunakan 

adalah media visual diam contohnya buku, media visual gerak contohnya 



 

168 English for College Students of Elementary School Teacher Education Study Program 

video, media belajar terprogram contohnya computer, ataupun media 

belajar pada masyarakat berupa pengalaman. 

Jika kita perhatikan, semua aktifitas di atas berbasiskan siswa. Namun 

sesuai dengan pengertian whole language semua aktifitas tersebut harus 

melibatkan semua komponen kebahasaan yang dibelajarkan secara utuh. 

Dalam membuat rencana pembelajaran pengajar/ guru tidak boleh lagi 

terkungkung oleh pandangan bahwa bahasa itu terdiri dari aspek 

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis secara sendiri-sendiri 

sehingga lebih senang mengkotak-kotakkannya karna kepentingan guru 

secara birokratik harus memenuhi standar penilaian tiap aspek kebahasaan. 

Rencana pembelajaran harus mengandung kegiatan-kegiatan pembelajaran 

yang secara kolaboratif dapat mencakup semua aspek kebahasaan dengan 

cara yang membuat siswa dapat berpatisipasi secara aktif, kreatif dengan 

cara yang efektif dan menyenangkan. Kelas yang menerapkan pembelajaran 

berbasiskan whole language adalah merupakan 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, Ken., 2014). Strategi 

penilaian yang guru dapat lakukan dalam hal ini adalah melalui penilaian 

proses dan fortofolio. 

 

3. Ciri-ciri Kelas Whole Language (The Characteristics of The Whole 

Language Classroom) 

Goodman (2014) mencatat ada tujuh ciri yang menandakan kelas whole 

language yaitu: 

a. Kelas yang menerapkan 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 
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Peran guru di kelas whole language hanya sebagai fasilitator dan siswa 

mengambil alih beberapa tanggung jawab yang biasanya dilakukan oleh 

guru. 

e. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran bermakna 

Dalam hal ini interaksi guru-siswa adalah multi-arah. 

 

f. Siswa berani mengambil risiko dan bebas bereksperimen 

Guru tidak mengharapkan kesempurnaan, yang penting adalah 

respon 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 diri dan melihat perkembangan diri. Siswa yang 

mempresentasikan hasil tulisannya mendapatkan respon positif dari 

temannya. Hal ini dapat membangkitkan rasa percaya diri (Goodman, Ken., 

2014).   

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, tidak capek karena alur lalu lintas proses pembelajaran 

didominasi oleh proses belajar siswa. 

 

4. Ciri-ciri Khusus Pendekatan Whole Language (The Special Features 

of The Whole Language Approach) 

Setiap pendekatan pembelajaran memiliki karakter atau ciri-ciri khusus 

yang terjadi dan tampak di kelas. Ciri khusus pendekatan whole language sebagai 

berikut: 

a. Para siswa akan mempelajari unsur kebahasaan secara simultan atau 

serempak saat pembelajaran keterampilan berbahasa berlangsung dalam 

konteks pemakaian bahasa yang sebenarnya. 

b. Para siswa mempelajari bahasa sama dengan membangun makna sesuai 

dengan konteks. 

c. Perkembangan bahasa siswa merupakan suatu proses pembentukan 

kemampuan personal sosial (Goodman, Ken., 2014). 

Pendekatan pembelajaran whole language merupakan pendekatan yang menuntut 

proses pembelajaran keterampilan bahasa terpadu dengan aspek-aspek lainnya. 
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Belajar bahasa akan berlangsung dengan mudah karena sifatnya padu, nyata, 

relevan, bermakna, dan berfungsi dalam konteks berbahasa yang sebenarnya. 

Pendekatan yang mengacu pada learning to do – belajar sambil bekerja serta 

keterpaduan, keautentikan mendasari pendekatan whole language. 

 Ada beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan guru dalam 

pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dengan menggunakan pendekatan 

whole language diantaranya adalah:  

• Mempersiapkan rancangan pembelajaran membaca dengan menulis atau 

menyimak dengan menulis atau berbicara dengan menulis. 

• Melakukan apersepsi atau rangsangan terhadap siswa mengenai materi 

pembelajaran yang disajikan. Rangsangan bisa dilakukan dengan cara 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan tanya jawab sekitar materi yang 

akan disajikan. 

• Memberikan kebebasan kepada siswa secara individu atau kelompok dalam 

memecahkan masalah yang dihadapinya. 

• Memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dengan teman atau 

kelompoknya mengenai masalah yang ditemukan selama belajar. 

• Memperbaiki dan meluruskan hasil pemecahan masalah yang dikemukakan 

siswa.  

• Melakukan evaluasi proses selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil 

pekerjaan siswa bisa diperiksa oleh guru atau siswa, atau oleh siswa bersama 

guru. 

• Memberikan pengayaan/refleksi kepada siswa, terhadap hasil belajar siswa. 

Langkah-langkah strategis di atas harus dilakukan berulang-ulang terhadap 

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. 

 

5. Penilaian dalam Kelas Whole Language (The Assessments in The 

Whole Language Classroom) 

Dalam kelas whole language  guru senantiasa memperhatikan kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa. Secara informal selama pembelajaran berlangsung guru 

memperhatikan 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 
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penilaian saat siswa bermain selama waktu istirahat. Kemudian, 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. 

 

6. Pembelajaran Bahasa Inggris Terpadu Berbasis Pendekatan Whole 

Language di Kelas-kelas Sekolah Dasar (Integrated English 

Language Learning Based on The Whole Language Approach in 

Elementary School Classes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 di 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 
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English language skills) dan juga bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran-mata 

pelajaran lain yang diberikan secara utuh dan bermakna dalam situasi yang nyata 

dan autentik. Maka pembelajaran bahasa Inggris dapat juga disajikan sekaligus 

dengan materi pelajaran lain, umpamanya bahasa-matematika, bahasa-IPS, 

bahasa-sains, bahasa-keterampilan.   

Di sekolah dasar saat ini telah mulai diterapkan kurikulum 2013 yang 

mensyaratkan pembelajaran yang bersifat tematik terpadu. Hal ini tentu saja 

membuat pembelajaran berbasis pendekatan whole language akan sangat cocok dan 

relevan untuk diterapkan di sekolah dasar.   Materi untuk pembelajaran berbasis 

pendekatan whole language bisa dikemas dalam satu tema (tematik) yang melibatkan 

bahan bacaan.  

7. Rancangan Pembelajaran Bahasa Inggris Terpadu Berbasis 

Pendekatan Whole Language untuk Sekolah Dasar (Integrated 

English Language Lesson Plan Based on The Whole Language 

Approach for Elementary School) 

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 – yang dalam 

hal ini sangat dimungkinkan dalam pembelajaran berbasis pendekatan whole 

language- sebagai panduan buat guru agar tidak keluar dari target pembelajaran 

yang ingin dicapai. Berikut ini adalah contoh rancangan pembelajaran bahasa 

Inggris terpadu (dengan mata pelajaran Matematika dan Keterampilan) berbasis 

pendekatan Whole Language untuk kelas lima sekolah dasar.  

  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Inggris, Matematika dan SBDP 

Terpadu Berbasis Pendekatan Whole Language untuk kelas V Sekolah Dasar 

(An Integrated English, Maths and Arts Lesson Plan  

Based on The Whole Language Approach for 5th Grade of Elementary School) 

A. Tujuan Pembelajaran 

 1. Dapat membaca nyaring teks bacaan bahasa Inggris yang 

disediakan dengan ucapan dan pengejaaan bahasa Inggris yang 

tepat.  

 2. Dapat mengenali kosakata (vocabularies) yang digariswahi yang 

terdapat pada bacaan yang telah disediakan sebelumnya.   
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 3. Dapat mengenal arti kosakata (vocabularies) yang terdapat dalam 

bahan bacaan berdasarkan konteks kalimat.  

 4. Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata 

tanya informasi: what, when, where, dan how. 

 5. Dapat membaca angka yang ditulis dalam bahasa Inggris dengan 

ucapan dan pengejaaan bahasa Inggris yang tepat.  

 6. Dapat mengenali pengukuran kata benda (noun measurement) yang 

ada pada bahan bacaan resep. 

 7. Dapat melatih keterampilan pemecahan masalah matematika 

(mathematical problem solving).  

 8. Dapat melakukan instruksi yang ada pada bahan bacaan resep 

dengan tepat. 

 9. Dapat menceritakan kembali informasi baru yang telah dipelajari 

secara lisan, maupun tulisan. 

B. Metode Pembelajaran 

 The Whole Language Approach, demonstrasi, tanya jawab, latihan, 

penugasan. 

C. Langkah-Langkah Pembelajaran 

 1. 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 siwa 

untuk menuliskan kata tersebut dalam kertas mereka. 

 2. 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.  

 3. 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 ditampilkan guru. Kegiatan ini dilakukan 

secara berulang-ulang sampai para siswa dapat mengucapkan dan 
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mengeja kata-kata yang ada dalam bahan bacaan dengan tepat (say 

and repeat activity).  

 4. Guru menanyakan isi bahan bacaan yang tadi telah dibaca dengan 

suara nyaring oleh para siswa dengan pertanyaan-pertanyaan 

informasi; what, when, where, dan how. 

 5. Para siswa diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

informasi what, when, where, dan how dengan jawaban yang lengkap 

dan benar.  

 6. Para siswa diberikan arahan untuk kegiatan tambahan hari itu yaitu 

memasak omelet 

 7. Secara berkelompok para siswa diminta untuk memprediksi dan 

melakukan brainstorming yaitu:  

 8. Mendiskusikan bahan-bahan apa yang akan dipakai untuk 

memasak omelet serta ukurannya (nouns and nouns measurements). 

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

omelet. 

 10. Mendiskusikan langkah-langkah dalam memasak omelet. 

 11. Dengan dibantu arahan dari guru para siswa mempersiapkan alat-

alat dan bahan memasak omelet, dan selanjutnya mempraktekkan 

memasak omelet sesuai dengan instruksi dalam resep.  

 12. Mendiskusikan dengan para siswa konsep membuat dua resep 

(doubling recipe). Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melatih 

keterampilan pemecahan masalah matematika para siswa 

(mathematical problem solving).  

 13. 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.  

 14. Para siswa diminta untuk menceritakan secara lisan resep omelet 

yang telah mereka buat di depan kelas atau secara berpasangan. 

D. Alat/ Bahan/ Sumber Belajar 

 1. Kamus 

 2. Bahan Bacaan: The Egg dan The Omelet Recipe 

 3. Buku Teks Bahasa Inggris kelas V 

 4. OHP/ LCD Projector/ Komputer 
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 5. Kertas 

 6. Spidol OHP.  

 7. Alat-alat memasak omelet 

 8. Bahan-bahan untuk memasak omelet 

E. Penilaian 

 Teknik Penilaian: 

Penilaian dari pembelajaran ini bisa diambil guru dari aspek-aspek 

berikut: 

 1. Resep omelet yang ditulis para siswa 

 2. Jawaban lisan para siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

menggunakan kata tanya informasi: what, when, where, dan how 

tentang isi bahan bacaan. 

 3. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pemecahan masalah 

matematika (mathematical problem-solving questions). 

 4. Kegiatan diskusi yang dilakukan para siswa. 

 5 Unjuk kerja mempraktekkan resep omelet. 

F. Instrumen: 

 1. Lembar Pengamatan 

 2. LKS 

 

Berikut adalah contoh bahan bacaan yang bisa dipakai dengan rancangan 

pembelajaran di atas 

 

THE EEG 

 

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 ingridients for you meal. 

People eat eggs during all meals times. You can eat eggs for breakfast, for lunch, for 

dinner, or even for just a snack between the meals times. When you eat eggs for breakfast in 
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the morning, it wiil help you not o feel so hungry during the day at school. Eggs can be eaten 

all day long.  

 

THE OMELET RECIPE 

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 

 
How to cook: 

 

 

Gambar 6.5  “How to Make The Perfect Omelet”  

(Team, Cooking Channel., 2019) 

1. Prepare 
the 

ingridients 
and tools

2. Crack your 
eggs into a 

bowl and add 
a splash of 
water and 

salt and 
pepper 

3. Heat a 
nonstick pan 

and add 
enough 
butter

4. Pour the 
egg mixture 
into the hot 

pan

5. Using the 
spatula, 
gently 

scramble the 
egg mixture

6. Add the 
toppings

7. Fold the 
Omelet

8. Flip and 
serve your 

Omelet
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8. Rangkuman (The Summary) 

Whole language adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang 

menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh atau tidak terpisah-pisah.   Oleh 

karena itu, pembelajaran 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.  Pendekatan 

pembelajaran whole language merupakan pendekatan yang menuntut proses 

pembelajaran keterampilan bahasa terpadu dengan aspek-aspek lainnya. 

Pendekatan yang mengacu pada learning to do – belajar sambil bekerja serta 

keterpaduan, keautentikan mendasari pendekatan whole language. 

Ada 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 adalah sebagai fasilitator.  Kelas 

Whole Language selalu penuh dengan display benda-benda hasil karya siswa.  

Penilaian yang tepat untuk pendekatan Whole Language adalah melalui penilaian 

proses dan fortofolio. 

9. Latihan Keterampilan-Keterampilan Bahasa Inggris Terpadu 

(Integrated English Skills Exercises) 

Setelah anda mempelajari teori pembelajaran bahasa Inggris dengan 

pendekatan Whole Language, sekarang saatnya anda mempraktekkan keterampilan 

mengaplikasikan teori tersebut dalam pembelajaran untuk siswa sekolah dasar. Di 

bawah ini adalah beberapa latihan yang dapat anda gunakan untuk melatih 

ketrampilan anda. Jika anda mengalami kesulitan, anda boleh berdiskusi dengan 

dosen/ rekan anda ketika mengerjakan latihan-latihan ini.  
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Petunjuk: 

Buatlah satu rancangan pembelajaran bahasa Inggris/ lesson plan dengan 

memakai pendekatan Whole Language untuk sekolah dasar untuk satu kali 

pertemuan. Sesuaikan rancangan pembelajaran saudara dengan tema/ topik yang 

ada pada kurikulum bahasa Inggris di sekolah dasar. Lengkapi rancangan 

pembelajaran anda dengan media yang sesuai. Setelah selesai, bacalah lesson plan 

anda dihadapan dosen/ teman anda dan mintalah masukan dari mereka atas lesson 

plan yang telah anda buat.  

 

Petunjuk: 

Simulasikan rancangan pembelajaran bahasa Inggris dengan memakai 

pendekatan Whole Language untuk sekolah dasar yang telah anda buat di hadapan 

kelompok anda/ di depan kelas. Diskusikan dan mintalah masukan dari dosen/ 

teman anda atas simulasi pembelajaran yang telah anda lakukan.  

 

10. Tes Formatif (The Formative Test) 

Sekarang  kerjakan evaluasiI  di bawah ini secara individu. 

Ingat! Do not cheat. Jujurlah kepada diri sendiri dengan 

tidak melihat kunci jawaban ketika mengerjakan  evaluasi  

ini.  

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. 

LATIHAN 1  

(EXERCISE 1) 

LATIHAN 2                           

(EXERCISE 2) 
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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. Dalam kelas whole language pembelajaran keterampilan-keterampilan 

berbahasa dan komponen-komponen bahasa seperti tata bahasa dan 

kosakata disajikan secara .............. 

a. utuh. 

b. bermakna.  

c. dalam situasi nyata atau autentik. 

d. semua benar. 

3. Fungsi guru dalam kelas Whole Language adalah …………… 

a. deseminator informasi. 

b. fasilitator. 

c. tutor. 

d. 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: 

a. untuk membantu siswa menemukan apa yang ingin ditulisnya. 

b. untuk membantu meningkatkan keterampilan menyimak siswa.  

c. untuk membantu siswa mengungkapkan perasaannya.  

d. untuk membantu siswa memilih buku yang ingin dibacanya. 

6. Media yang bisa dipakai dalam pembelajaran menulis terbimbing (guided 

writing) adalah sebagai berikut kecuali  

a.  peragaan  

b.  buku 

c.  sumber dari internet 

d.  pengalaman 

7. Di bawah ini merupakan salah satu ciri kelas Whole Language yaitu:   

a. Siswa tidak diperbolehkan untuk membuat kesalahan. 

b. Kelas yang menerapkan whole language penuh dengan barang cetakan.  
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c. Guru harus mengkoreksi siswa pada saat siswa membuat kesalahan 

pada saat itu juga. 

d. Interaksi dalam pembelajaran dilakukan satu arah. 

8. Mengapa guru-guru cenderung untuk mengkotak-kotakkan keterampilan 

berbahasa ketika membuat rencana pembelajaran? 

a. Karena para guru senang mengkotak-kotakkan keterampilan 

berbahasa. 

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 

penilaian 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 pembelajaran 

bahasa Inggris di sekolah dasar dengan menggunakan pendekatan whole 

language diantaranya adalah: 

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.  

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: 

a. portofolio dan unjuk kerja  

b. Tes tulis dan unjuk kerja 

c. Tes essai dan unjuk kerja 

d. Tes tulis dan portofolio 
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11. Umpan Balik dan Tindak Lanjut (The Feedback and Follow-up) 

Untuk mengukur penguasaan materi anda, setelah mengerjakan evaluasi, 

cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang tersedia di halaman akhir 

pembelajaran ini. Anda dianggap telah dapat memahami materi pembelajaran di 

atas dengan baik jika tingkat penguasaan materi anda mencapai 80% ke atas, 

sehingga anda dapat melanjutkan untuk mempelajari kegiatan pembelajaran 

selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan yang anda capai di bawah 80%, maka 

anda harus mengulang kembali mempelajari materi pembelajaran ini khususnya 

pada bagian-bagian yang belum anda kuasai. Gunakan rumus di bawah ini untuk 

mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pembelajaran di atas.  

Tingkat Penguasaan =
Jumlah Jawaban Anda yang Benar

10 
 X 100% 

Kriteria Tingkat Penguasaan Belajar 

Baik Sekali = 90% - 100% 

Baik  = 80% - 89% 

Sedang = 60% - 79% 

Kurang = ≤60% 

 

12. Kunci Jawaban (The Answer Key) 

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: Pemelajar Pemula 
Para pemelajar yang baru pertama kali mempelajari bahasa Inggris.  
 

Body of Supporting Paragraphs: Paragraf-paragraf badan 

Paragraf-paragraf badan (body of supporting paragraphs), adalah bagian yang paling 

panjang dari sebuah essai. Setiap paragraf yang terdapat dalam badan (body) 

mengandung satu kalimat topik (topic sentence) yang mendukung dan menjelaskan 

kalimat pokok. 

 
Brainstorming: Curahan Gagasan  
Menuliskan/ menuangkan secara bebas ide-ide yang melintas/ terpikirkan 
tentang suatu topik pada saat itu juga. 
 
Cloze Test: Tes Rumpang 
Tes rumpang (cloze test) yang dikembangkan oleh Taylor (1953) adalah 
sejenis tes dalam bentuk wacana dengan sejumlah kata yang dikosongkan 
(rumpang) dan pengisi tes diminta mengisi kata-kata yang sesuai di tempat yang 
kosong itu  
 

Conclusion Paragraph: Paragraf Penutup  

Paragraf penutup (the conclusion paragraph) memberikan sinyal bahwa essai telah 

berakhir dan memberikan gagasan final (final thought) bagi para pembaca.  

 
Context Clues: Petunjuk-petunjuk kontek 
Petunjuk-petunjuk konteks adalah bagian kalimat atau paragraf yang bisa 
memberikan arahan untuk menebak makna dari kata-kata yang tidak dikenal 
(unfamiliar words)  
 
Compound Sentence: Kalimat majemuk 

GLOSSARIUM 

(THE GLOSSARY) 
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Sebuah kalimat majemuk (a compound sentence) mengandung dua klausa independen 
(two independent clauses) yang dihubungkan oleh sebuah kata hubung (a coordinator/ 
a conjunction) 
 
Complex Sentence: Kalimat Komplek 
Sebuah kalimat kompleks (a complex sentence) memiliki sebuah klausa independen 
yang dihubungkan oleh satu atau lebih klausa dependen. Sebuah kalimat 
kompleks selalu memiliki sebuah kata hubung subordinator seperti because, since, 
after, although, atau when atau sebuah relative pronoun seperti that, who, atau  which. 
 
Compound-Complex Sentence: Kalimat majemuk-komplek 
Kalimat majemuk-komplek (a compound-complex sentence) terdiri atas kalimat 
majemuk dan kalimat komplek. Sebuah kalimat majemuk-komplek dibuat dari 
dua klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen 
 
Concrete Thinker: Pemikir konkrit 
Karakteristik siswa usia sekolah dasar sebagai pemikir konkrit 
 
English as a Foreign Language: Bahasa Inggris sebagai bahasa asing 
Penggunaan atau studi bahasa Inggris sebagai bahasa asing oleh bukan penutur 
asli bahasa Inggris (non-native English speaker). 
 
Falling Intonation: Intonasi dengan suara menurun 
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 
agar siswa mampu meningkatkan keterampilan membacanya dan guru hanya 
sebagai pengamat dan fasilitator.  
 
Guided Writing: Menulis Terbimbing  
Kegiatan pembelajaran keterampilan menulis yang bertujuan untuk membantu 
siswa menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana menulisnya dengan 
jelas dengan peran guru sebagai pemotivator bukan sebagai pengatur.  
 
Guessing Meaning from Context: Menebak makna dari konteks 
Guessing meaning from context adalah salah satu metode pembelajaran bahasa Inggris 
khususnya dalam membaca (reading) yang mengajarkan teknik bagaimana 
menebak makna suatu kata atau serangkaian kata-kata melalui konteks di mana 
kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut berada. Sebuah konteks (a context) itu 
sendiri adalah kata, serangkaian kata atau kalimat-kalimat di seputar kata-kata. 
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Main Idea: Ide pokok 
Ide pokok (main idea) terletak di dalam kalimat pokok (thesis statement) yang 
biasanya diletakkan pada awal paragraf, tetapi bisa juga diletakkan pada bagian 
tengah maupun akhir paragraf. 
 
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 memberikan 
perintah (commands), permintaan (requests), melarang (giving prohibitions), 
memberikan ijin (permission) atau memberikan nasehat/ peringatan/ mendesak 
(exhortations). 
 
Independent Reading: Membaca Mandiri   
Kegiatan membaca bebas di mana siswa mempunyai kesempatan untuk 
menentukan sendiri bahan bacaannya yang bertujuan agar siswa mampu 
meningkatkan pemahamannya terhadap unsur intrisik dan ekstrisik dari buku 
yang dibacanya. 
 
Independent Writing: Menulis Mandiri 
Kegiatan pembelajaran keterampulan menulis yang bertujuan agar siswa dapat 
meningkatkan kemampuan menulis, berpikir kritis, dan kesempatan menulis 
tanpa adanya tekanan dari pihak lain. 
 
Introduction Paragraph:  Paragraf Pembuka 

Paragraf pembuka (introduction paragraph), memulai essai dan mempersiapkan para 
pembaca akan apa yang harus diikuti. Paragraf ini mengandung kalimat pokok 
(thesis statement), yang menjelaskan ide pokok (main idea) dari sebuah essai. Sebuah 
kalimat pokok (a thesis statement) harus cukup luas untuk dapat menjelaskan setiap 
kalimat topik dalam paragraf-paragraf badan.   
 
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 dimaksukkan ke dalam tingkat pemula. 
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Level Two/ Pre-intermediate Level 
Anak -anak yang berusia 9 – 12 tahun yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa 
asing dimasukkan kedalam tingkat tingkat lanjutan awal. 
 
Listening Comprehension: Pemahaman menyimak 
Menyimak untuk memperoleh pemahaman atas bahan yang disimak. 
 
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 yang 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 
 

Paragraph: Paragraf 

Paragraf adalah sekelompok kalimat yang terkait dengan topik tertentu, atau tema 

sentral. Setiap paragraf memiliki konsep kunci atau ide pokok. Sebuah paragraf 

adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah. Cara 

penulisan suatu paragraf harus dimulai dengan baris baru. Paragraf dikenal juga 

dengan nama lain alinea.   

 
Prior Knowledge: Pengetahuan yang telah dikurangi sebelumnya 
Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki seseorang sebelum orang tersebut 
mempelajari suatu pengetahuan yang baru. 
 
Reading Aloud: Membaca Nyaring 
Suatu kegiatan keterampilan membaca yang dilakukan guru untuk siswanya yang 
dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan menyimak kosakata, menyimak 
bagaimana suatu kata diucapkan atau dieja dengan pengucapan dan ejaan bahasa 
Inggris yang benar dan sesuai dengan konteksnya (the right pronunciation and spelling) 
untuk membuat mereka dapat mengerti sebuah jalinan cerita yang koheren dari 
bahan bacaan yang dibaca nyaring oleh guru.  
 
Reading Comprehension: Membaca Pemahaman 
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Membaca untuk memperoleh pemahaman atas bahan yang dibaca. 
 
Rewards: Penghargaan-penghargaan 
Penghargaan-penghargaan (rewards) adalah hadiah atau pujian atas pencapaian-
pencapaian (achievements) yang diraih para siswa.  
 
 
Rising Intonation: Intonasi dengan suara meninggi 
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 berbicara dalam bentuk bermain 
peran dalam suatu situasi tertentu.  
 
Simple Sentence: Kalimat sederhana  
Sebuah kalimat sederhana (a simple sentence), disebut juga sebagai sebuah klausa 
independen (an independent clause), berisi subjek (subject) dan kata kerja/ verba (verb). 
Kalimat sederhana (a simple sentence) digunakan untuk mengekspresikan sebuah 
pemikiran yang lengkap (a complete idea) 
 
Shared Reading: Membaca bersama  
Kegiatan membaca bersama antara guru dan siswa yang bertujuan agar siswa 
terampil dalam membaca 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 contries) dimana bahasa Inggris 
dipelajari sebagai bahasa asing dikenal di dunia internasional dengan istilah 
Teaching English as a Foreign Language /TEFL. 
 
Telling and Re-telling 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 cara menceritakan sebuah kisah atau menceritakan suatu kisah 
dengan mempergunakan kata-kata mereka sendiri.  
 
The Total Physical Response Method/ TPR: Metode Reaksi Fisik Total 
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TPR adalah metode pembelajaran bahasa yang dikembangkan oleh James Asher, 
yang juga didasarkan pada koordinasi antara pembicaraan (ucapan/ speech) dengan 
tindakan (aksi/ action) dimana merupakan suatu pembelajaran bahasa 
menggunakan aktivitas fisik motorik dan juga merupakan suatu metode 
pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan pemahaman. 
 
 
 
Thesis Statement: Kalimat pokok 
Kalimat pokok (thesis statement) adalah kalimat yang merupakan inti dari ide atau 
gagasan dari sebuah paragraf. 
 
Topic: Topik 
Sebuah topik (a topic) adalah subjek yang dibicarakan sebuah paragraf. 
 
Topik Sentence: Kalimat topik 
Kalimat yang di dalamnya terdapat topik 
 
Upper Grades: Kelas Tinggi 
Kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. 
 
Vocabulary in Context: Kosakata yang terdapat dalam sebuah konteks kalimat 
Penggunaan/ penempatan kosakata bahasa Inggris dalam suatu konteks 
kebahaasaan yang utuh.  
 
Verbal Game Playing: Permainan bahasa lisan 
Permainan bahasa yang dilakukan secara lisan. 
 
WH Questions: Pertanyaan informasi  
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.    
 
 

  

 

 


