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PEMBELAJARAN 1

r. L atar e ela*a,na, ffl^P/ ts qq@otL$d,,)

Salah satu persyaratan yang cukup menentukan
global seperti sekarang ini adalah penguasaan bahasa
satunya adalah bahasa lnggris. Apalagi penetapan

dalam persaingan
global yang salah
MDGs (Millenium

Developmenf Goals) oleh pemerintah pada tahun 2015, menuntut semua
stakeholder untuk bekerja keras dalam menyiapkan generasi-generasi
bangsa untuk siap berkompetensi dalam pasar global. Salah satu
kompetensi yang disyaratkan untuk dapat bersaing di pasar global adalah
penguasaan bahasa asing global seperti bahasa lnggris. Di banyak negara,
yang bahasa resminya bukan Bahasa lnggris (non English speaking
countries), pengajaran keterampilan berbahasa lnggris sudah jamak
diterapkan tidak saja pada sumber daya manusia yang sudah dewasa
(ad ulthood learning) tetapi juga pada anak-anak (childhood learning).

Di sekolah-sekolah dasar di lndonesia bahasa lnggris dipelajari
sebagai bahasa asing (Engllsh as a foreign language) dalam mata pelajaran
muatan lokal (mulok). Dalam kurikulum 2013 yang baru diterapkan - sama
seperti dalam kurikulum 2006 - kedudukan Bahasa lnggris di sekolah dasar
adalah sebagai mata pelajaran muatan lokal (mulok). Hal ini dicantumkan
dalam lampiran ll peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

1 Gambar dari http://www.slideshare.neUjurgenvanraak/global-english-1 1605745
(diakses 11 Oktober 2014)
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lndonesia no 81 A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013
pedoman pengembangan muatan lokal. Dalam peraturan tersebut pada
pasal lV 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 dldik terhadap potensi
di daerah tempat tinggalnya. Sedangkan pasal V menyatakan ruang lingkup/
jenis muatan lokaldapat berupa bahasa lnggris, bahasa daerah dan lain-lain
yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat. Khusus untuk
bahasa lnggris, pemberian muatan lokal Bahasa lnggris dalam perundangan
tersebut dimaksudkan untuk peningkatan penguasaan Bahasa lnggris untuk
keperluan peserta didik dan untuk mendukung pengembangan potensi
daerah seperti potensi pariwisata dan meningkatkan kemampuan
benvirausaha.2

Namun, dari hasil observasi terhadap pembelajaran Bahasa lnggris
di sekolah dasar sebagai muatan lokal, apabila kita cermati banyak
kelemahannya. Salah satunya yang cukup menonjoldan butuh segera untuk
dicarikan solusi adalah rendahnya kemampuan guru dalam melaksanakan
pembelajaran Bahasa lnggris untuk sekolah dasar. Untuk mengatasi
hambatan tersebut guru/ calon guru sekolah dasar seperti mahasiswa
jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar perlu dibekali dengan pengetahuan
akan pembelajaran Bahasa lnggris yang khusus diperuntukkan bagi bagi
pemelajar sekolah dasar, karena sifat dari pemelajaran Bahasa lnggris
untuk pemelajar usia sekolah dasar yang khusus dan secara spesifik
berbeda dengan pemelajar Bahasa lnggris dewasa.

Dalam rangka membekali para guru/ calon guru dengan
pengetahuan akan pembelajaran Bahasa lnggris yang khusus
diperuntukkan bagi bagi pemeiajar muda di sekolah dasar itulah maka perlu
adanya suatu bahan ajarlbuku ajar yang memuat hal-hal yang berhubungan
dengan para pemelajar Bahasa lnggris dan cara-cara pembelajaran Bahasa
lnggris yang tepat untuk mereka.

fi. T qiua,w da*v l.,ta,nda^at (Ttw Oltiut twe* an d, Th.et
Bewe,ftlt)
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, tujuan

dari tersedianya bahan ajarl buku Ieaching English to Elementary School
Sfudenfs ini adalah tersedianya bahan ajar bahasa Inggris untuk tujuan
khusus yaitu bahan ajarl buku ajar tentang Pembelajaran Bahasa lnggris
bagi guru/ calon guru di Sekolah Dasar.

2 Lampiran ll peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia no
81 A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013 pedoman pengembangan
muatan lokal pasal lV dan V.
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Buku ini bisa dipakai bagi Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah
Dasar, Guru Bahasa lnggris di Sekolah Dasar, Mahasiswa Pendidikan Anak
Usia Dini, dan kalangan umum yang tertarik dengan Pembelajaran Bahasa
lnggris di sekolah dasar. Manfaat tersedianya bahan ajarl buku Teaching
English to Elementary School Studenfs ini adalah bisa dipergunakan
sebagai salah satu buku rujukan bagi mata kuliah-mata kuliah bahasa
lnggris untuk SD di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan juga
sebagai buku referensi bagi pihak-pihak yang tertarik pada pembelajaran
Bahasa lnggris bagi guru/ calon guru sekolah dasar.

Kandungan (content) buku memberikan pengetahuan tentang
bagaimana melaksanakan pembelajaran Bahasa lnggris bagi siswa sekolah
dasar sehingga akan meningkatkan kemampuan para pengguna buku
dalam mengajar Bahasa lnggris untuk sekolah dasar.

fir.

Ruang lingkupi skop bahan/ buku ajar Teaching English to
Elementary schoo/ Sfudenfs ini adalah hal-hal yang terkait dengan
pembelajaran Bahasa lnggris bagi guru/ calon guru sekolah dasar. Bah-an/
buku ajar terbagi ke dalam lima pembelajaran (/essons), di mana setiap
pembelajarannnya 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 setiaf
pembelajaran dalam buku ini juga dilengkapi dengan latihan, evaluasi,

3 Gambar dari http://www.govloop.com/community/blogisuccess-in-government-
re_q u i res-goal s-why-dont-we-have-anyi (d iakses 7 Oktober 20 1 4)- Gambar dari http:i/mi-asm.org/scope/scope.htm (diakses 10 oktober 2014)
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umpan balik dan tindak lanjut serta kuncijawaban. Berikut ini adalah ruang
lingkup pembahasan dari setiap pembelajaran:

Pembahasan 1 membahas tentang pendahuluan yang mencakup
tiga kegiatan pembelajaran yaitu: latar belakang, tujuan dan manfaat perlu
tersedianya suatu bahan ajarl buku yang khusus dirancang untuk
pembelajaran Bahasa lnggris bagi bagi guru/ calon guru sekolah dasar,
serta ruang lingkup buku. Pembelajaran 2 membahas tentang hal-hal yang
harus diketahui tentang pemelajar bahasa lnggris usia sekolah dasar yang
meliputi tiga kegiatan pembelajaran yaitu hakikat, karakter, dan faktor-faktor
yang mempengaruhi pemelajar usia sekolah dasar dalam belajar Bahasa
lnggris. Sementara itu pembelajaran 3 membahas tentang guru Bahasa
lnggris sekolah dasar yang mencakup dua kegiatan pembelajaran yaitu
kriteria guru Bahasa lnggris sekolah dasar dan tugas-tugas utama guru
Bahasa lnggris di sekolah dasar. Selanjutnya pembelaiaran 4 membahas
tentang pembelajaran keterampilan-keterampilan bahasa lnggris yang harus
dikuasai guru untuk pembelajaran Bahasa lnggris di sekolah dasar.
Pembelajaran ini mencakup pembelajaran kosakata Bahasa lnggris dan
keempat keterampilan-keterampilan Bahasa lnggris di sekolah dasar yaitu
pembelajaran keterampilan berbicara, pembelajaran keterampilan
menyimak, pembelajaran keterampilan menulis, dan pembelajaran
keterampilan membaca. Dan yang terakhir, untuk membekali para guru /
calon guru dengan cara pengajaran Bahasa lnggris untuk pemelajar di
sekolah dasar maka pembelajaran 5 menjelaskan tentang beberapa
metode/ pendekatan/ teknik pembelajaran Bahasa lnggris yang bisa
dijadikan pilihan bagi guru di sekolah dasar dalam melaksanakan
pembelajaran Bahasa lnggris di sekolah dasar. Pembelajaran ini terbagi ke
dalam dua kegiatan pembelajaran yaitu hakikat pendekatan, metode dan
teknik dalam pembelajaran bahasa dan Pendekatan Whole Language.

N. Daftar ?wfra*-w (etbil,iogaaphy)

http://mi-asm.org/Scope/scope.htm (diakses 1 0 Oktober 2A14)

http://www.govloop.com/community/blog/success-in-government-requires-
goals-why-dont-we-have-any/ (diakses 7 Oktober 201 4)

http://www.slideshare.neUjurgenvanraak/global-english-1 1605745 (diakses
11 Oktober 2014)

Lampiran ll peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
lndonesia no 81 A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013
pedoman pengembangan muatan lokal pasal lV dan V.
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PEMBELAJARAN 2

f. Intrdu.6uow(Pend,alu,fum,n)
Pembelajaran bahasa lnggris sebagai bahasa asing (English as a

foreign language) di lndonesia secara formal mulai diberikan di jenjang
sekolah dasar. Pemelajar di sekolah dasar rata-rata berada pada rentang
usia 6-12 tahun. Di lndonesia, anak-anak menempuh pendidikan di sekolah
dasar selama 6 tahun yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6 (grade 1 to grade 6).
Kelas 1, 2 dan 3 dikategorikan sebagai kelas rendah (Lower Grades), dan
kelas 4, 5, dan 6 dikategorikan sebagai kelas tinggi (lJpper Grades). Anak-
anak yang berada pada kelas rendah (Lower Grades) berusia antara O - 8
tahun sementara anak-anak yang berada pada kelas tinggi (lJpper Grades)
berada pada rentang usia antara I - 12 tahun. Dengan rentang usia seperti
itu para pemelajar bahasa lnggris di sekolah dasar dikatakan sebagai
pelajar muda (young learners).

Dalam tingkat pembelajaran Bahasa lnggris Scoot dan Ytreberg
dalam suyanto membagi anak-anak sekolah dasar ke dalam dua tingkatan
(levels) yaitu anak-anak yang berusia 5 - 8 tahun dimasukkan dalam tingkat
pemula (Levelone) dan anak -anak yang berusia 9 - 12 tahun dimasukkan
dalam tingkat lanjutan awal (Pre-intermediate/ Level Two).1 Di banyak
sekolah dasar negeri di lndonesia pembelajaran Bahasa lnggris resminya
diberikan mulai kelas 4 sekolah dasar (grade 4), sementara di sebagian
sekolah-sekolah swasta pembelajaran Bahasa lnggris bahkan diberikan dari
semenjak anak berada di kelas 1 (1"t grade). Jika anak-anak pada level two
baru mengenal bahasa lnggris pada saat mereka memasuki kelas 4 maka
mereka juga disebut pemelajar pemula (beginners). Guru yang mengajar
Bahasa lnggris di sekolah dasar harus dapat mengidentifikasi tingkatan ini
dan merancang pembelajaran Bahasa ln$gris yang sesuai untuk tingkat
yang tepat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerajar Bahasa
lnggris di sekolah dasar di lndonesia umumnya adarah pemelajar muda dan
pemelajar pemula {young learners and beginners).

1 Kasihani K. E. Suyanto, Engtish
2008), h.15

for Young Learners, (Jakarta: Bumi Aksara,
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.f.[. lG{dcterWd</ ?etne.lajar Bdw*w lftggrw Ui,w Set-olntv
Da,*ar (Tlw Clwrarl%Lttw of fho a*nnnta*y School,
A W E ngl,L*lv Lamga,w,ge Learne,r y)

Karakteristik adalah ciri khas atau bentuk watak atau tabiat. Secara
umum pemelajar di sekolah dasar berusia antara 6 - 12 tahun. Karakteristik-
karakteristik yang dimiliki oleh pemelajar yang berusia anlara 6 - 12 tahun
sangat mempengaruhi cara pembelajaran mereka baik di sekolah maupun di
luar sekolah. oleh sebab itu para guru/ pendidik perlu merancang/
mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan sifat dan karakter anak-
anak. Karakteristik pemelajar Bahasa lnggris uiia sekolah dasar akan kita
pelajari dalam penjelasan berikut:
1. Para pemelajar bahasa'lnggris usia sekolah dasar cenderung

mempunyai rentang perhatian yang singkat.
Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa umumnya para pemelajar

Bahasa lnggris di sekolah dasar adalah para pemelajar usia muda (young
learner). Dan seperti para pemelajar usia muda yang lain, para pemerajar
bahasa lnggris usia sekolah dasar juga gampang bosan dan cenderung
tidak sabaran khususnya dengan kegiatan-kegiatan yang memakan waktu
panjang/ lama. Begitu juga mereka cepat bosan dengan kegiatan-kegiatan
yang kurang menarik atau kurang sesuai dengan minat dan daya pikir
mereka.

Oleh karena itu, para guru dapat memecah kebosanan para
pemelajar dengan menggunakan teknik pembelajaran yang beragam.
Kegiatan-kegiatan pembelajaran bahasa lnggris seperti menulis sederhana,
menyanyikan lagu, belajar kosakata melalui permainan (games) bisa
diberikan secara berselang-seling dengan cata yang bervariasi dan
disesuaikan dengan minat / bakat para pemerajar akan mengurangi
kebosanan para siswa.

2 Daniel Denvir, Schoo/: lt's Way more Boring than When you were There,
http://www.salon.coml2011l09l14ldenvir_school/ (diakses 10 oktober 2014).
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2. Para pemelajar bahasa lnggris usia sekolah dasar adatah para
pemelajar yang aktif (active learners).
Pemelajar yang aktif cenderung kurang tertarik dengan metode

pembelajaran yang memberikan porsi waktu lebih banyak untuk penyajian
teori sebagai paparan, dimana mereka rebih banyak berperan sebigai
pemelajar yang pasif (passive learner). Mereka lebih menyukai belajar
dengan cara melakukan (learning by doing), dimana aktifitas-aktifitas fiiik
dan mental yang mereka lakukan merupakan bagian integral dari
pembelajaran Bahasa lnggris itu sendiri.

Karena alasan itulah, para guru dapat memirih metode pembelajaran
yang mensyaratkan keterlibatan aktif siswa dalam penggunaanya. Metode
pembelajaran Bahasa lnggris seperti Metode Reaksi Fisik rotal (Totat
Physical Response Method) dapat dipirih sebagai metode pembelajaran
karena mensyaratkan kegiatan-kegiatan fisik dan mental yang banyali dari
guru dan siswa dalam penerapannya. para pemelajar bisa diajak untuk
melakukan pembelajaran Bahasa lnggris melalui permainan (game),
bermain peran (role play), ataupun nyanyian (sing a song). untu[ teoiir
meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran, pada akhir semester guru
dapat melibatkan para pemelajar dalam sebuah kompetisi dari kegialan-
kegiatan yang telah mereka pelajari.

3. Para pemelajar bahasa lnggris usia sekolah dasar suka dipuji/
diberi penghargaan (rewards), terutama ketika mereka telah
mencapai suatu kemajuan/ pencapaian (an achievement).
Pujian dan reward sangat diperlukan oleh pemelajar muda sebagai

pemacu semangat untuk belajar lebih baik lagi. walaupun kebanyakan d-ari
mereka tidak alergi terhadap kritik dan masukan, namun alangkan baiknyajika masukan dan kritik kepada pemelajar usia muda disampaikan dengin
cara-cara dan dengan bahasa yang sesuai dengan pola berpikir pemelijar
usia muda. Anak-anak akan merespon dengan baik pujian/ rewards yang
diberikan guru.

3 Gambar dari http://rolchurchgoa.org/sunday-school/ (diakses 10 oktober zo14).
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Oleh sebab itu, usahakan untuk selalu mendorong mereka mencapai
kemajuan (an achievement) dan hargai usaha mereka dalam mencapainya
dengan memberikan pujian/ rewards yang membangkitkan semangat,
seperti memberikan pujian "Good", "Keep the good work", "Excellenf', "Two
Thumbs Up", dll.

4. Setiap pemelajar bahasa lnggris di sekolah dasar memiliki
pengalaman bahasa yang berbeda satd sama lain.
Latar belakang keluarga, sosial dan lingkungan budaya memberikan

pengalaman bahasa yang unik pada setiap anak. Jika dikelas ada beberapa
anak yang berasal dari latar belakang social yang kaya dengan pajanan
kosakata Bahasa lnggris (English vocabularies exposure) sehingga
mengakibatkan anak-anak tersebut mempunyai kosakata Bahasa lnggris
yang banyak, guru tidak bisa menggeneralisasi semua anak yang ada di
kelas seolah-olah mereka mempunyai pengalaman bahasa yang sama,
karena mungkin saja ada beberapa anak yang berasal dari latar belakang
keluarga yang minim dengan pajanan kosakata Bahasa lnggris (English
vocabularies exposure). Karena setiap anak mempunyai pengalaman
bahasa yang berbeda dengan anak yang lain maka perlakukan setiap anak
sebagai satu unit individual.

Menyadari hal itu, guru bisa memberikan tugas yang berbeda pada
setiap anak disesuaikan dengan tingkat keterampilan bahasa lnggris yang
didapat dari pengalaman bahasa mereka. Contohnya, anak yang memiliki
kosakata Bahasa lnggris yang agak banyak bisa diberikan tugas untuk
mengisi crossword atau puzzle yang memerlukan pengetahuan akan
kosakata yang banyak, sementara anak yang mempunyai kosakata Bahasa
lnggris yang lebih sedikit bisa diminta untuk melakukan tugas yang lebih
sederhana seperti menyebutkan beberapa nama benda di dalam kelas
dalam Bahasa lnggris.

5. Para pemelajar bahasa lnggris usia sekolah dasar mempunyai
sifat cenderung lebih berani dan lebih tidak malu dalam
melakukanl mencoba dan mempelajari hal-hal yang baru
dibandingkan dengan orang dewasa.
Sifat ini sangat menguntungkan bagi para pemelajar usia sekolah

dasar sehingga ketika mereka mengasah keterampilan berbahasa lnggris,
hasil yang mereka dapatkan cenderung lebih baik dan lebih cepat dari
pemelajar dewasa, yang lebih menghindari resiko dan cenderung malu-malu
dalam melakukan tugastugas yang dirasa asing bagi mereka.

Untuk itu, ajak para siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang
menantang seperti melakukan percakapan sederhana dengan orang asing,
merekam suara mereka ketika mempraktekkan keterampilan berbicara
(speaking) dan diperdengarkan di muka kelas, mengulang ucapan-ucapan
sederhana, menirukan pengucapan-pengucapan kosakata Bahasa lnggris
yang telah mereka dengar dari film/ media audio visual di muka kelas dll.
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6. Walaupun para pemelaiar Bahasa lnggris usia sekolah dasar
mempunyai sifat imaginatif, mereka akan merespon bahasa
lnggris dengan baik melalui presentasi benda-benda kongkrit
(benda-benda visual) daripada benda-benda abstrak.
Seperti apa yang dikatakan oleh Piaget dalam McCloskey bahwa

pada usia sekolah dasar (6- 11) tahun seorang anak akan berada pada
tahap operasional konkrita. Karena itu, pada awal pengenalan kosakata baru
(new vocabularies), guru dapat mempergunakan realia/ benda-benda
konkriU flash cardsl gambar-gambar kosakata Bahasa lnggris yang ditemui
para siswa sekolah dasar dalam kehidupannya sehari-hari. Baru nanti
setelah para siswa memahami makna kosakata tersebut, guru dapat
melanjutkan pembelajaran dengan mengaitkan kosakata tersebut kepada
benda-benda yang sifatnya lebih abstrak.

7. Para pemelajar bahasa lnggris usia sekolah
belajar sambil bermain.
Pembelajaran bahasa lnggris akan lebih mudah

pemelajar usia sekolah dasar ketika disampaikan dengan cara-cara yang
menyenangkan (fun ways) seperti melalui permainan (games) karena sifat
anak-anak yang senang bermain. Oleh karenanya Jadikan permainan
sebagai bagian esensialdari pembelajaran Bahasa lnggris anak. Guru dapat
mengatur tingkat kesulitan dari setiap permainan yang disesuaikan dengan
tingat kelas dan keterampilan berbahasa lnggris anak. untuk lebih
menantang para siswa. .Misalnya, permainan "name the things" bisa
diberikan pada siswa di kelas yang lebih rendah kelasnya sedangkan
permainan "Guess by the clues?" bisa diberikan kepada anak pada kelas
yang lebih tinggi.

t Mary Lou McCloskey, Seven lnstructional Principles for Teaching Young Learners
of English, TESOL Symposium, San Diego, 2002.
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8. Para pemelajar Bahasa lnggris usia sekotah dasar senang
menirukan (imitating) dan memperagakan dengan raut muki
(mimicking) apa yang mereka dengar.
Sifat ini membuat para pemelajar Bahasa lnggris usia sekolah dasar

mempunyai keterampilan menyimak (/isfening) yang cukup bagus dan
akurat serta kefasihan dalam pengucapa n (pronunciation) kosakata Bahasa
lnggris yang benar dan tepat. Dengan memiliki sifat ini para siswa akan lebih
mudah diajak untuk melakukan bermain peran (role ptay) dan drama. Guru
dapat memperagakan suatu model drama terlebih dahulu sebagai contoh
atau para siswa dapat diputarkan suatu film/ video dramal bermain peran
sederhana. selain akan mengasah keterampilan menyimak (tistening),
kegiatan-kegiatan ini akan dapat mengasah keterampilan berbicara mereka
{speaking) dengan pengucapan kosakata Bahasa rnggris yang benar dan
tepat (pronunciation) dengan cara pelatihan dan pengulanga n (repeat and
drill exercises

s Gambar dari http:/iwww.general-play.com/app/gp4e83h1f5i0 lFun%zoEnglish%20-
%20languag e o/o2}learning%20game sok2oforoh2okids.html (diakses 10 oktober
2014).
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9. Secara umum para pemelaiar Bahasa lnggris usia sekolah dasar
seringkali lebih menaruh perhatian terhadap diri rnereka sendiri
dibanding terhadap orang lain.
Namun walaupun begitu dalam pembelajaran para siswa seringkali

senang bekerja secara bersama-sama dengan temen-teman sebayanya.
Dalam pembelajaran Bahasa lnggris baik cara pembelajaran secara
individu, berpasangan (peer) maupun berkelompok (group) dapat dilakukan
sesuai kebutuhan dan tujuan pembelajaran.

Dengan mengacu kepada tujuan pembelajaran Bahasa lnggris dari
setiap pertemuan, guru dapat memilih metode pembelajaran yang tepat
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode kooperatif yang
mensyaratkan bekerja secara bersama-sama misalnya dapat dipilih ketika
guru meminta para pemelajar untuk mengerjakan suatu proyek bermain
peran (role-play) atau drama sederhana untuk pertunjukan sekolah.

10. Para pemelaiar Bahasa lnggris usia sekolah dasar memiliki
pengetahuan yang terbatas tentang dunia.
Para pemelajar Bahasa lnggris usia sekolah dasar laiknya para

pemelajar muda, mereka baru belajar mengenal dunia. Oleh karenanya
dalam pembelajaran Bahasa lnggris, guru sangat dianjurkan untuk memilih
dan menseleksi topik-topik pembelajaran yang dapat dipahami dan dekat
dengan dunia anak. Selain itu juga perlu diingat bahwa para pemelajar
Bahasa lnggris usia sekolah dasar dalam belajar Bahasa lnggris memiliki
keterampilan menulis dan membaca yang sangat terbatas.

Oleh sebab kerterbatasan pengetahuan itulah, pada awal-awal
pembelajaran Bahasa lnggris, guru dapat memilih topik-topik yang dekat
dengan dunia keseharian para siswa sekolah dasar seperti "My self', "My
family", "My body" dll. Para siswa bisa diajarkan keterampilan bahasa
lnggris menyimak (listening) dan mengucapkan kosakata dengan benar
$tronunciation) terlebih dahulu. Setelah mereka mampu menguasai
keterampilan-keterampilan tersebut, maka guru dapat melanjutkan
pembelajaran keterampilan-keterampilan yang lain yaitu membaca teks
pendek dan menulis kalimat sederhana. Seiring dengan berkembangnya
keterampilan berbahasa dan pengetahuan anak, topiktopik tersebut
selanjutnya dapat lebih dikembangkan ke arah yang lebih luas dan dapat
diintegrasikan dengan tema-tema dalam mata pelajaran lain yang ada di
sekolah dasar.

6 Gambar dari http://imgarcade.com/1/ugly-looking-kids/ (diakses 17 November
2o'l4l
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My BodU

IIII. Fdotor-fdctor yry l4empe^garuhi,, Pemdajar U$n,
Sekaldt, Da,*ar dd,a,vw tselajar Bd'w,W Ing6f.ty
Gaeory that Infup,nrp domnntary School/ Lq,rnory
in Lwrning,Englirrlv La g.uefr)
Dalam kamus besar bahasa lndonesia "faktof diartikan sebagai hal

(keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya
sesuatu. Ada paling tidak empat faktor yang mempengaruhi pemelajar usia
sekolah dasar dalam mempelajari bahasa lnggris di yaitu:
1. Pengaruh Bahasa lbu/ Bahasa Pertama (Mother Tongue

Language)
Perkembangan bahasa memainkan peranan yang penting dalam

pertumbuhan seorang anak dalam kemampuannya untuk berkomunikasi
dengan orang lain. Bahasa ibu (mother tongue language) adalah bahasa
pertama yang diajarkan dan dikuasai oleh seorang anak yang biasanya
dipelajari anak dari keluarganya. Bagi banyak anak-anak lndonesia yang
tinggal di kota-kota besar bahasa ibu mereka adalah Bahasa lndonesia.

Keterampilan berbahasa dalam bahasa ibu sangat penting untuk
proses belajar berikutnya,.karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara
berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat
proses belajar bahasa lain/ bahasa asing menjadi sulit. Masa-masa usia
sekolah dasar merupakan masa emas berkembangnya kemampuan anak
adalam menguasai bahasa. Kemampuan menguasai bahasa ibu akan
membantu anak dalam mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing
seperti Bahasa lnggris dan juga dalam mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan

i Gambar dari http://www.communication4all.co.uk/http/allaboutme.htm (diakses 10
Oktober 2014).
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lainnya. Oleh karenanya bahasa ibu memiliki peran pusat dalam semua
aspek terutama pendidikan.

Ada persamaan antara pola pembelajaran bahasa ibu dan bahasa
lnggris, tetapi banyak pula perbedaan terutama dalam hal ejaan, ucapan

Qtronunciation) termasuk tekanan dan intonasi, struktur tata bahasa
(grammar) dan kosakata (vocabularies). Perbedaan ini dapat mempengaruhi
proses belajar Bahasa lnggris bagi para pemelajar Bahasa lnggris usia
sekolah dasar.

Dalam hal pengucapan kosakata Bahasa lnggris (pronunciation)
contohnya, banyak pemelajar usia sekolah dasar yang mengalami kesulitan
dalam mengucapkan bunyi huruf hidup yang panjang seperti pada kata food:
room: doom. Begitu juga banyak para siswa yang mengalami kesulitan
dalam pengucapan diftong /cil, /au/, /ou/ seperli pada kala away /ewai/, now
/nau/, dan road /roud/. I Begitu juga dengan struktur tata bahasa lnggris
(gramma) yang memiliki aturan yang berbeda dengan Bahasa lndonesia.
Contohya pengaruh hukum D-M, dalam Bahasa lndonesia yang berlawanan
dengan hukum M-D dalam Bahasa lnggris cukup mempengaruhi banyak
pemelajar usia muda dalam merangkai kosakata (vocabularies). Seperti
yang kita pahami bersama, hukum D-M singkatan dari "diterangkan-
menerangkan", adalah aturan dalam tata bahasa bahasa lndonesia yang
menyebutkan bahwa baik dalam kata majemuk maupun dalam kalimat,
segala sesuatu yang menerangkan selalu terletak di belakang yang
diterangkan, sepert[ kata tas hitam s Sedangkan grammar Bahasa lnggris
memiliki hukum M-D, seperti kata black baq. Pengaruh hukum D-M dalam
Bahasa lndonesia menyebabkan banyak pemelajar usia sekolah dasar
salah merangkai kata menjadi baq black.

2- Latar Belakang Sosial dan Keluarga
Latar belakang sosial mencakup struktur keluarga, afiliasi kelompok

sosial, dan lingkungan budaya memungkinkan terjadinya perbedaan serius
dalam keberhasilan seorang anak dalam mempelajari bahasa lnggris.
Pajanan terhadap bahasa lnggris (English language exposure) yang
diperoleh seorang anak dalam keluarga atau lingkungan sosial yang biasa
menggunakan kosakata Bahasa lnggris. (English vocabularies) dalam
berkomunikasi sehari-hari akan mempengaruhi kecepatan penyerapan
kosakata Bahasa lnggris yang sedang dipelajarinya. Anak-anak yang tinggal
di kota-kota besar misalnya terbiasa mendengar dan menggunakan
kosakata Bahasa lnggris seperti website, game, internet, dvd player,
impossible dll dalam berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan
sosialnya. Mereka juga terbiasa dengan terpaan/ pajanan Bahasa lnggris
(English language exposure) dari berbagai media yang biasa mereka temui
sehari hari seperti film, TV, internet dll. Contoh lain adalah anak-anak yang

8 Suyanto, Op.cit., h.21.
tsutan Takdir Alisjahbana , Tata Bahasa Bahasa lndonesia: Cetakan ke 44,
(Jakarta: Dian Rakyat, 1983), h. 73-75.
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tinggal di desa lnggris (sebuah desa di Kediri, Jawa Timur) misalnya akan
cenderung lebih mudah dalam belajar Bahasa lnggris karena banyaknya
orang yang mempergunakan Bahasa lnggris dalam berkomunikasi sehari-
hari.

Begitu juga dengan anak-anak yang berasal dari keluarga yang
memiliki pendidikan tinggi akan lebih sering terpajan dengan kosakata
Bahasa lnggris yang akan lebih memudahkan mereka dalam mengimitasi
pengucapannya (pronunciation\. Di sisi lain, keluarga dengan kemampuan
ekonomi menengah ke atas dapat menyediakan lebih banyak dan lebih
beragam fasilitas pembelajaran Bahasa lnggris yang akan lebih
memudahkan seorang anak dalam mempelajari Bahasa lnggris, seperti
kamus, DVD, internet, bahan-bahan bacaan, bahkan homestay ke luar
negeri, dibandingkan dengan keluarga yang mempunyai kemampuan
ekonomi menengah ke bawah.

3. Peranan Guru dalam Kegiatan Pembelajaran
Dalam kegiatan pembelajaran, peran pendidik sangat diperlukan

demi kelancaran proses belajar. Pendidik berperan sebagai pembantu,
pendorong dan pembimbing bagi para siswa sekolah dasar dalam belajar
Bahasa lnggris. Oleh karena itu, peran pendidik sangatlah berpengaruh.
Pendidik dapat menggunakan metode - metode yang menyenangkan untuk
membuat anak tertarik belajar berbahasa lnggris. Karena yang dihadapi
adalah para pemelajar usia sqkolah dasar, maka faktor karakter seorang
pembimbing cukup signifikan dalam keberhasilan para siswa dalam
pembelajaran. Para siswa sekolah dasar lebih menyukai guru yang ramah,
berperawakan sabar dan menarik. Para siswa akan mudah menangkap
pelajaran jika mereka merasa senang dan nyaman terhadap orang yang
membimbing mereka.

4. Metode Pembelajaran, Bahan Ajar dan Media Pembelajaran
Keberhasilan pembelajaran bahasa sangat dipengaruhi oleh

pendekatan/ metode pembelajaran, bahan ajar dan media pembelajaran
yang digunakan. Seperti yang kita l<etahui, penggunaan pendekatan
pembelajaran di sekolah dasar yang tepat dapat mempengaruhi
ketercapaian hasil pembelajaran bahasa lnggris yang ditargetkan.
Mengingat bagi kebanyakan siswa sekolah dasar kita, bahasa lnggris
adalah bahasa yang baru diperkenalkan ketika mereka ada di SD maka
dalam pembelajaran guru perlu memilih/ menseleksi pendekatan-
pendekatan/ metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan sifat,
karakter, perkembangan dan cara belajar pemelajar usia sekolah dasar
seperti yang telah diulas dalam penjelasan di atas.

Metode-n
seperti Reaksi Fi
(The Communil
hmmunity Lar4
metode.metode/
sekolah dasar ki
Garra yang sesrE
banyak menel'c
mergutamakan
pernajanan batu
(vocabularies'1 s

hggris siswa (q
agar para sisua
paham para sisw

Begitu ju
rmedia pembelaje
guu clapat mula
Erya berda+
ebagainya mek
Ganbhnya, kita,
hdran, sy{rr -
ilggda badan
pda bagian-bag

* B4rr TPR dai
ffimefl$anil
ryrsef (diakses

Ihed*
futenandr

I
Aftertlis

pl4tc
t nderten

€onced
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Total

Physical

Response

Metode_metode/ pendekatan-pendekatan pemb-elaiaran bahasa

seperti Reaksi nril. ili"r ifi"-i"tut d;;; R;sponse/. IPR)' Kom unikatif

(The communrcrii'J*';igi'g"-..r"'iiiingl iutl' whote Lansuage'

community tanguag-e tz),riirgi cLL,'J;; 6n-lain, dapat diiadikan pilihan

metode-metoo"r pl'nl J;;ft";.;;k;#" p;;;iri"r" n o"nlta I ng sris d i

sekolah dasar ka.rena dalam p"n"'"p"nnya dapat dilakukan dengan ca(a-

cara yang sesuar i"?,*" iil;ki"i "lt*"'iekolah 
dasa.r serta tidak terlalu

banyak meneranxan- padq . p"*unJr"n-- urrtt . teori tetapi lebih

mengutamaran pala pembelaiar'" il;";;'n'- i"nin-menekankan pada

pemajanan oun"JJ"r#g=g;;"G;g';n- exposure;'' peninskatan kosakata

(vocabutaries) r"f,r 
";";;g;t; xeteiampilan-keieramoilan berbahasa

tnggris siswa t"p"rr,inb uid proruni|rtioii, iistening,. re.ading, and writing)

asar para siswa iil;i;;g6una11n1u',n"." iLrr"Sin ounutu baru setelah

paham para slswa'oifitk"nuixln pada grammar sederhana'

Besitu iun'"'tE'in'u; ;il[i"n" dan penssunaan bahan ajar dan

media pembelaja;". i;;"trk pem"rajar eun"i" lridgris. usia sekolah dasar'

guru clapat mulai '"'in+tni" 
g"t9'nasa f nggtiJ helalui alat-alat peraga

berupa benda-benou"]i.inxrit , nasn JJis, "rn',usicl. nyanyian ' dan lain

sebagainya melalui tema-tema vung iJui'o.ngun keieharian anak-anak'

Contohnya, kita dapat mengaiark* p"dil*' t1i*11entang nama buah -

buahan, sayur -"'lv"'n (r'uit" r,ni i"gLtub/es)' maupun nama - nama

anggota badan Or,.,'iri"-fr'inl rr*nif *6l"krkrn nyanyian dan peragaan

prEl n"gL.-bagian tubuh (parts of bodv)'

llfm"tt-:rXillens'shinprimary.wordpress.com 
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r"Jp""tllioiaksei pa"da 1o oktober 2014)

f eacHNS EpguiSfl 1o tLelileflt?f$ JctlooljtudeNts | 1 5



rv. f ang*q*a^a,w ( S ummarY )
Pemb-elajar Bahasa lnggris sekolah dasar adalah pemelajar yang

duduk pada jenjing pendidikan sekolah dasar yang berusia antara 6 sampai

12 tahun. balam pembelajaran Bahasa lnggris untuk pemelajar sekolah

dasar guru harus merancang/ mempersiapkan pembelajaran yang sesuai

dengan- sifat dan karakter anak-anak. Karakteristik-karakteristik pemelajar

ters6but antara lain: mempunyai rentang perhatian yang singkaU mudah

bosan, aktif, suka dipuji/ diberi penghargaan (rewards), mempunyai

p"ngairrnrn bahasa yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lain,

""nI"rung 
lebih belani dan lebih tidak malu-malu ketika melakukan

kegiatan-[egiatan/ tugas-tugas yang asing dibandingkan dengan pemelajar

,"-'a dewasa, imaginatif, pemikir konkrit, suka bermain, suka meniru

(imitating) aan miiicking, lebih'menaruh perhatian terhadap diri sendiri

itiOanOingkan terhadap orang lain, senang bekerja dengan teman sebaya

dan menipunyai pengetahuan dan keterampilan membaca dan menulis yang

terbatas.
Selain karakteristik-karakteristik pemelajar Bahasa lnggris usia

sekolah dasar, guru juga harus memperhatikan faktor-faktor yang

mempengaruhi t<eberhasiian pemelajar usia sekolah dasar dalam

mempelaJari bahasa lnggris antara lain: faktor pengaruh bahasa ibu/ bahasa

pertama,-faktor latar belakang keluarga dan lingkungan sosial, faktor peran

guru dalam kegiatan pembelajaran dan faktor metode pembelajaran, bahan

ajar dan media Pembelajaran.

V. Lafi)^a,tu1afl^o,vv (Ex,erc,6e*)
Setelah mempelajari teori sekarang saatnya anda untuk melakukan

tes untuk mengkonfirmasi pemahaman anda akan teori yang telah anda

pelajari. Di bawah ini ada latihan yang dapat anda gunakan untuk melatih

i<etrimpilan anda. Jika anda mengalami kesulitan, anda boleh berdiskusi

dengan rekan anda ketika mengerjakan latihan berikut.

Petunjuk:
Lakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran Bahasa lnggris di

sekolah dasar dan catatlah apa saja karakteristik pemelajar usia sekolah

dasar yang muncul selama proses pembelajaran dan bagaimana cara guru

menyampiikan pembelajarannya dalam lembar pengamatan berikut.

Seteiah itu diskusikan dan bandingkan hasil pengamatan anda dengan

teman anda. Lengkapi catatan anda setelah diskusi selesai.
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7.
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10.
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vt. T sy F or ma.tw s ( F or ma,fw e T ert)

Sekarang kerjakan tes formatif di bawah ini secara
individu. lngat! Do not cheat. Jujurlah kepada diri
sendiri dengan tidak melihat kunci jawaban ketika
mengerjakan tes ini.
Petunjuk:

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tepat!
1. Siapakah yang disebut sebagai pemelajar sekolah usia sekolah

dasar pada kelompok lower grade?
a. Para pemelajar sekolah dasar kelas 1 , Z dan 3
b. Para pemelajar sekolah dasar kelas 2, 3 dan 4
c. Para pemelajar sekolah dasar kelas 3, 4, dan 5
d. Para pemelajar sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6
Kapan para pembelajar leveltwo disebut sebagai pembelajar
Bahasa lnggris pemula (beginners)?
a. Jika mereka telah mempelajari bahasa lnggris ditaman

kanak-kanak.
b. Jika mereka baru belajar Bahasa lnggris mulai kelas 4 SD.
c. Jika mereka telah mempelajari bahasa lnggris di rumah.
d. Jika mereka telah mempelajari bahasa lnggris mulai kelas 1

SD.
Mengapa para pemelajar Bahasa lnggris usia sekolah dasar
cenderung mempunyai keterampilan menyimak (listening) dan
pengucapan (pronunciation) yang lebih baik jika dibandingkan
dengan pemelajar dewasa?
a. Karena mereka mempunyai lebih banyak waktu untuk belajar.
b. Karena mereka lebih banyak mendapatkan bantuan dan

bimbingan guru dalam pembelajaran.
c. Karena sifat mereka yang suka imitating dan mimicking.
d. Karena mereka melakukan pembelajaran dengan santai.
Para pemelajar Bahasa lnggris usia sekolah dasar senang bermain
oleh sebab itu .

a. Guru harus menyuruh mereka untuk serius ketika belajar.
b. Siswa yang bermain ketika permbelajaran sedang

berlangsung harus dihukum.
c. Membiarkan saja para siswa bermain sesuka mereka di

dalam kelas.
d. Melibatkanpermainan-permainan(games)dalam

pembelajaran.
Bagaimanakah cara guru dalam memecah kebosanan para
pemelajar Bahasa lnggris usia sekolah dasar dalam pembelajaran
Bahasa lnggris?
a. Dengan cara memberikan tugas rumah.

15.

e

t2.

q

3.

4.

5.

L8 | I-eacniNg EN8LTSH to ELeUeNta[lJcHooLJtUdeNtS



h ini secara
epada diri
ban ketika

kolah

ilar

lman

ts 4 SD.
lmah.
ai kelas 1

rlah dasar
ming) dan
bandingkan

tuk belajar.
n dan

t<ing.
lantai.
ng bermain

relajar.

ka di

lnan para
mbelajaran

b. Dengan cara memberikan pembelajaran melalui metode-
metode yang beragam.

c. Dengan cara memberikan tugas menterjemahkan
(translating).

d. Dengan cara memberikan pujian-pujian.
Mengapa para pemelajar Bahasa lnggris usia sekolah dasar perlu
dipuji?
a. Untuk membangkitkan semangat belajar
b. Supaya senang dengan gurunya
c. Untuk mendapatkan nilai yang bagus
d. Supaya mereka tidak marah
Mengapa penting untuk memilih dan menseleksitopik-topik yang
dekat dengan keseharian para siswa usia sekolah dasar?

Karena topik-topik tersebut gampang untuk diajarkan.
Karena topiktopik tersebut sudah terdapat di dalam buku
alar.

c. Karena topiktopik tersebut tidak memerlukan media
pembelajaran yang sulit.

d. Karena topik-topik tersebut mudah dipahami oleh para siswa
usia sekolah dasar.

8. Mengapa penguasaan bahasa ibu (mother tongue language)
berpengaruh dalam penguasaan bahasa kedua/ bahasa asing
seperti bahasa lnggris?
a. Karena bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali

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

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

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

b. Karena anak-anak yang berasal dari keluarga yang
mempunyai kemampuan ekonomi menengah ke atas lebih
mandiri dalam pembelajaran dibandingkan dengan anak-anak
yang berasal dari keluarga yang mempunyai kemampuan
ekonomi menengah ke bawah.

c. Karena anak-anak yang berasal dari keluarga
mempunyai kemampuan ekonomi menengah ke atas

a.
b.

yang
lebih
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10.

banyak mendapatkan akses ke pusat-pusat belajar dan
fasilitas-fasilitas pembelajaran yang lebih lengkap dan
modern.

d. Karena anak-anak yang berasal dari keluarga yang
mempunyai kemampuan ekonomi menengah ke atas lebih
cerdas jika dibandingkan dengan anak-anak yang berasal
dari keluarga yang mempunyai kemampuan ekonomi
menengah ke bawah.

Media pembelajaran apa saja yang digunakan dalam pembelajaran
Bahasa lnggris bagi pemelajar Bahasa lnggris disekolah dasar:

Gambar-gambar
Flash cards
Realia
Semua benar

Vfi . UmPa*tsdila datu TLada*. La,ryifi Geeilnrk a,nd,

foll,otlr, Up)
Untuk mengukur penguasaan materi anda, setelah mengerjakan

evaluasi, cocokkanlah jawaban anda dengan kuncijawaban yang tersedia di

halaman akhir bab ini. Gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui
tingkat penguasaan anda terhadap materi dalam kegiatan pembelajaran di
atas.

Kriteria Tingkat Penguasaan Belajar
Baik Sekall = 90% -100%

VTfi. Ktt'nrfuJr
1.A
2.B
3.C
1.D
5.8
6.A
7-D
&B
9.C
t0. D

a.

b.
c.
d.

Baik
Sedang
Kurang

=80-89%

=<607o
Anda dianggap telah memahami kegiatan pembelajaran di atas, jika

tingkat penguasaan anda mencapai 80 % ke atas dan dengan begitu anda
dapat melanjutkan untuk mempelajari kegiatan pembelajaran selanjutnya.
Namun jika tingkat penguasaan yang anda capai di bawah 80 %, maka anda
harus mengulang kembali kegiatan belajar ini khususnya pada bagian-
bagian yang belum anda kuasai.
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dan

VfiI. Kt r,ytprJ wvt dJa*v (A n weil<ey)
1.A
2.8
3.C
4.D
5.8
6.A
7.D
8.B
9.C
10. D

yang
lebih
foS?l
nomi

jika
anda

anda
qian-
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PEMBELAJARAN 3

f. ?snd.ahilu^a,w (Ivfirod*wfion)
Mengajar Bahasa lnggris di negara-negara yang tidak memakai

bahasa lnggris sebagai bahasa pengantar (non English speaking contries)
seperti di sekolah-sekolah dasar di lndonesia dimana bahasa lnggris
dipelajari sebagai bahasa asing disebut sebagai mengajar bahasa lnggris
sebagai bahasa asing atau yang di dunia internasional dikenal dengan
istilah Teaching English as a Foreign Language (TEFL). Mengajar bahasa
lnggris sebagai bahasa asing (Teaching English as a Foreign Language
IIEFL) di sekolah dasar mencakup mengajar siswa usia sekolah dasar dari
rentang usia 6 sampai 12 tahun. Seperti yang telah anda pelajari dalam bab
terdahulu, para pemelajar bahasa lnggris dalam rentang usia ini memiliki
sifat-sifat khas dan spesifik yang mempengaruhi cara mereka belajar. Hal ini
berakibat pada kriteria guru bahasa lnggris dan cara guru mengajar di
sekolah dasar yang tentunya berbeda dari mengajar bahasa lnggris untuk
rentang usia yang lebih besar/ dewasa (adult teaching). Oleh sebab itu guru
yang mengajar bahasa lnggris sebagai bahasa asing (TEFL) di sekolah
dasar harus mempunyai kriteria-kriteria khusus yang sesuai dengan sifat
dan karakter pemelajar bahasa lnggris di sekolah dasar dan juga harus
mampu memgampu tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang
guru Bahasa lnggris di sekolah dasar.

Il.Krtte,rLw Swrw tsalu,*o lwgqrLu dt Se,bolah, Daa,ar (Ttw
Criterta* of tlnm,enta,ry Schoolr En*lirtW la $,u&W
Tqdv-r)

Ada beberapa kriteria-kriteria yang harus dipunyai oleh seorang guru
Bahasa lnggris di sekolah dasar yaitu:
1. Guru Bahasa lnggris di sekolah dasar harus memiliki sifat sabar

dan kecintaan terhadap anak anak dan dunia anak-anak.
Sabar dan cinta terhadap anak-anak adalah kriteria utama yang

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

Walaupun kelihatannya gampang untuk diutarakan namun bersikap
sabar terhadap para siswa sekolah dasar terkadang sulit untuk dilakukan.
Untuk membantu anda menumbuhkan sikap sabar dalam mengajar para
siswa sekolah dasar Turner memberikan beberapa tips antara lain:1

.t. lngatlah selalu bahwa anda adalah seorang guru Bahasa lnggris
di sekolah dasar

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

lJessica Turner, How To Be a Patient Teacher,
http ://www. howtodoth inqs. com/ed ucatio n/how-to-be-a-patient-teacher
(diakses 3 Oktober 2014)

24 | T-eacnfi8 EN$LTSH to ftelqepilgscilooLshrdeNts

Pelajarilah se
Ada h

dapat anda p
terkontrol dala
nafas anda
melapangkan
berhentilah se
mengamuk di
anda sebagd
Walaupun ini
tetapi berlatih
membuat a
melaksanakan
dalam beraga
bibir anda-
Jadilah satr r
Anak-anak dr
untuk mengd
berbagaisitua
pengalaman I
permainan m
mengobrol, n
menumpal{ra
dan mertgh.l
memastikan h
mereka dafn
Jangan bertr

Wa&nl
nrergonfid d
baik dari dii s
sekolah dM
hari.
.rarlgan hrpe r

Sehlu bersf
ketegargan d
sistra-



ar bahasa
Bng sabar
pap anak-
lrnyai rasa
Flajarinya.
fban atas
lunia akan
Fa sekolah
En materi
p ini akan
pn dalam
hgga akan
ppai hasil
I
I

I bersikap
Hitakukan.
lajar para

r
I
)

fa 
tnssris

Fng guru
ihwa anda
pku yang

[ajar para
pnantang.

]mengajar
[da dapat
frengontrol
fda dalam
lentasikan,
Inantinya.
itebih baik
pOa untuk

Fra stswa
prn sendtn

I menjadi
pikit demi
I

t
I

I

Pelajarilah sedikit ilmu fisiologi manusia.
Ada beberapa tehnik menghela dan menarik nafas yang

dapat anda praktekkan untuk meredakan emosi yang mulai tidak
terkontrol dalam situasi yang menekan dan tegang. Dengan menarik
nafas anda akan memasukkan oksigen segar yang akan
melapangkan jalan pikiran anda. Ketika emosi mulai meninggi,
berhentilah sesaat, dan tariklah nafas dalam-dalam. lngatlah bahwa
mengamuk di hadapan para siswa sekolah dasar akan merusak citra
anda sebagai seorang guru sekolah dasar yang professional.
Walaupun ini lebih gampang untuk dikatakan daripada dilakukan
tetapi berlatih secara teratur untuk menjaga kewaspadaan diri, akan
membuat anda mendapatkan kemampuan untuk dapat
melaksanakan tugas mengajar Bahasa lnggris di sekolah dasar
dalam beragam situasi dengan senyum yang selalu tersungging di
bibir anda.
Jadilah satu dengan anak-anak
Anak-anak akan belajar lebih baik jika mereka diberi kesempatan
untuk mengekspresikan diri. Hal ini akan anda hadapi dalam
berbagai situasi dimana permainan menjadi bagian yang integral dari
pengalaman belajar para siswa sekolah dasar. Dalam melakukan
permainan mungkin para siswa sekolah dasar akan berlarian,
mengobrol, membawa kursi ke ke sana ke mari dan bahkan
menumpahkan sesuatu. Tugas anda bukan untuk memarahi mereka
dan menghukum atas perbuatan mereka. Adalah tugas anda
memastikan bahwa mereka bisa menjalankan kegiatan pembelajaran
mereka dalam cara yang aman.
Jangan berhenti belaiar

Walaupun anda sudah mahir dalam melatih kesabaran dan
mengontrol diri dan emosi anda namun janganlah berhenti belajar
baik dari diri sendiri maupun orang lain karena mengajar para siswa
sekolah dasar selalu penuh kejutan dan tantangan yang baru setiap
hari.
Jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk rileks dan have fun.
Selalu bersikap serius di seti4p kesempatan akan memicu
ketegangan dan akan mudah untuk lekas emosi di hadapan para
siswa.
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2. Guru bahasa lnggris di sekolah dasar harus humoris, ramah,
terbuka dan mau mendengarkan.
Pembelajaran bahasa lnggris di sekolah dasar akan berjalan dengan

baik dan lancar jika dalam pembelajaran terjadi interaksi sosial yang lancar
antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. seperti yang dikatakan
oleh suyanto bahwa interaksi sosial membantu para siswa sekolah dasar
untuk menggunakan bahasa dan membuat mereka untuk saling belajar.3
lnteraksi sosial akan berjalan dengan baik jika komunikasi juga berjalan
dengan baik di kelas. Untuk menjalin komunikasi yang lancar dengan para
siswa sekolah dasar, guru bahasa lnggris di sekolah dasar harus mampu
menjadi sahabat bagi mereka karena sudah menjadi sifat anak-anak usia
sekolah dasar mereka akan dekat jika dengan orang dewasa yang ramah,
humoris dan mau mendengarkan mereka.

siswa sekolah dasar juga akan cenderung tidak malu-maru bertanya
dan mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi daram
pembelajaran jika guru bahasa lnggris mereka mempunyai sifat yang ramah
dan mau mendengarkan. Dengan demikian guru akan dapat dengan lebih
mudah mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar yang dialami para siswa
dan mencarikan solusi/ jalan keluarnya. Keterbukaan dan saring
mendengarkan juga dapat meningkatkan hubungan interpersonal guru dan
siswa sehingga ciiharapkan pembeiajaran bahasa lnggris yang berlangsung
bisa lebih meningkat kualitasnya.

selain itu, keterbukaan antara guru dan siswa juga akan membuat
baik siswa maupun guru mampu menerima kritik yang disampaikan. Guru
yang baik belajar dari kritik dan kesalahan untuk dapat meningkatkan
kualitas pengajarannya.

' 

-, 

Teacher Appreciation Quotes, http://www.ointerest.com/heidiutr/teacher-
?ppreciation-quotes/ (diakses 1 November 201 4)
" Kasihani K. E. Suyanto, English for Young Learners, (Jakarta: Bumi Aksara,
2008), h. 21.
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Selanjutnya, guru sekolah dasar sebaiknya juga seorang yang
humoris. Dengan menyelipkan humor yang tepat dalam pembelajaran, guru
akan dapat mencairkan suasana pembelajaran yang kaku, mereduksi stress
anak dan membuat suasana pembelajaran menyenangkan bagi baik bagi
guru maupun para siswa. Selain itu menurut Lue, penggunaan humor yang
tepat juga dapat membantu siswa dalam memahami konteks-konteks
Bahasa lnggris tertentu dalam pembelajaran, sehingga para siswa dapat
lebih mudah memahami penggunaan bahasa lnggris dalam konteks-konteks
tersebut.5

3. Guru bahasa lnggris di sekolah dasar harus memiliki
pengetahuan yang baik tentang pengajaran bahasa lnggris
sebagai asing untuk anak-anak atau pemelajar pemula
(Teaching English for Children/ Teaching English for young
learnersl
Seperti yang kita pahami bersama mengajar bahasa lnggris sebagai

bahasa asing bagi anak atau bagi pemelajar muda (Teaching English for
Children/ Teaching English for young learners), menggunakan metode-
metode atau strategi-strategi yang berbeda dengan mengajar bahasa
lnggris bagi pemelajar dewasa. Sebagai guru atau calon guru sekolah dasar
kita harus menyadari bahwa bagi anak-anak usia sekolah dasar
perkembangan kognitif yang paling utaqa adalah pada perkembangan
bahasa. Oleh sebab itu guru harus mampu membantu siswa sekolah dasar
untuk mencapai perkembangan bahasa lnggris yang optimal dengan
menggunakan metode-metode dan strategi-strategi pembelajaran yang
cocok dengan karakter dan perkembangan bahasa siswa usia sekolah
dasar.

aGambar http://bigeducationape.bloospot.com/2012 10 09-archive.html
(diakses 20 September 2014).
"Shirley L,ue, Qualities of Good ESL Engllsh
Ieachers,http://www.eslincanada.com/english{contAct.php (diakses 1 0
September 2O14).
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Dalam mengajarkan bahasa lnggris kepada para siswa sekolah

dasar, Suyanto mengutip pendapat Bruner menuliskan bahwa orang dewasa

seperti Seorang guru dapat membantu para siswa dalam proses

pembelajaran Blhasa lnggris dengan memberikan bantuan, arahan atau

petunjuk- setingkat demi setingkat ke pembelajaran yang lebih tinggi. lnilah

yang 
'disebut 

sebagai tehnik scaffolding. McClosklY luga memasukkan

scaifolding dalam prinsip-prinsip pembelajaran Bahasa lnggris^ bagi

pemelajar-muda seperti para'siswa sekolah dasar kita sebagai beriku-to'.;. 'Berikan kesempatan untuk berperan secara aktif dan
menyenangkan dalam pengalaman belaiar.

Para pemelajar muda seperti para siswa sekolah dasar

adalah para "pencari adi" (meaning seekers). Hal ini berarti bahwa

mereka akan belajar dalam kondisi terbaik ketika mereka belajar

sambil melakukan (learning by doing) dalam pengalaman belajar
yang menantang namun tentu saja aman untuk d.ilakukan oleh para

SisG sekolah d1sar. Memang ketika sumber belajar utama adalah
guru dan materi maka kita harus dapat menyediakan input bahasa

t-nggris dan menjadi model bagi para siswa dalam beragam situasi
penggunaan bahasa lnggris. Namun kita harus ingat bahwa adalah

benting bagi para siswa sekolah dasar untuk terlibat secara aktif

ketika konsep pembelajaran sedang dibangun. Oleh sebab itu harus

dapat menyediakan input bahasa bagi para siswa dengan cara-cara
yang tepat dan aman agar mereka dapat menggunakan kesempatan
tersebut untuk mengasah, mengembangkan dan mengaplikasikan
keterampilan berbahasa lnggris mereka dalam konteks kebahasaan
yang tepat.

contohnya, setelah kita memperkenalkan kosakata dan

ekspresi-ekspresi percakapan dalam bahasa lnggris, kita . bisa

meminta kepada para siswa untuk berperan secara aktif dalam
pembelajaran bahasa lnggris dengan pokok bahasan meminta dan

memberikan petunjuk arah (asking and giving directions) dengan
memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengkonstruksi dan
melakukan percakapan (conversation) yang disertai dengan tindakan
memberikan petunjuk arah. Kita bisa melakukan scatfolding dengan
cara memberikan pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar
ketika para siswa berpartisipasi dalam melaksanakan tugas-tugas
atau permainan-permainan bahasa Inggris.
Bantulah para siswa sekolah dasar untuk berlatih dan
mengasah keterampilan-keterampitan berbahasa Inggris mereka
melalui pembelajaran secara berkolaborasi'

Seperti yang kita ketahui bahwa para siswa sekolah dasar
adalah para pemelajar sosial (socla/ learners). Untuk itu, kita harus
memberikan kesempatan kepada para siswa untuk dapat

6 Mary Lou McCloskey, Seven lnstructional Principles for Teaching Young Learners
of English, TESOL Symposium, San Diego, 2002.
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Learners

berkomunikasi dengan guru dan dengan teman-temannya dalam
rangka mendapatkan akses terhadap kosakata (vocabutaries) dan
gramatika bahasa lnggris yang mereka perlukan. salah satu contoh
pembelajaran secara berkolaborasi adalah dalam melakukan tugas
kelompok melaksanakan suatu eksperiment misalnya, para siswa
diminta untuk untuk dapat saling meminta dan memberikan petunjuk
dalam Bahasa lnggris kepada temannya (asking and giving
instructions).
Gunakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang terorganisasi
secara tematik dan multidimensional.

Enright dan McCloskey (1988) dalam McCloskey mengatakan
bahwa kegiatan-kegiatan pembelajaran yang terorganisasi secara
tematik dan multidimensional sangat sesuai dengan gaya belajar
para pemelajar muda seperti para siswa sekolah dasar.
Pembelajaran tematik memberikan kita kesempatan untuk
mengulang dan mendaur- ulang (recycle) bahasa lnggris dan konsep
yang terkait sehingga kita bisa membantu para siswa dalam
memahami hubungan kompleks pada pembelajaran.
Sediakan input yang komprehensif dengan scaffolding.

Ketika seorang siswa sudah bisa menyelesaikan tugas{ugas
dengan sedikit instruksi atau pertolongan atau dengan kata lain dia
dapat melakukannya secara mandiri, maka daerah berkembangan
anak atau yang disebut sebagai ZPD (Zone of proximal
developmenf) oleh Lev Vygotzky - seorang ahli teori dari Rusia- akan
berubah atau berkembang. Kemudian tugas gurulah untuk
memberinya konsep dan tugas yang sedikit lebih sulit. Dan karena
guru harus secara kontinyu dalam menyediakan input dan meminta
oputput yang diperoleh para siswa dari leveli tingkat yang lebih
tinggi. Karena guru secara kontinyu harus fokus pada penyediaan
input dan meminta output tentang apa yang akan dibutuhkan oleh
para siswa dalam tingkat pembelajaran yang lebih tinggi, maka guru
harus menggunakan observasidan assessment berbasis kelas untuk
tahu kemampuan para siswa sekolah dasar dengan baik. Contoh
dari kegiatan scaffolding yang dapat diterapkan untuk melatih
keterampilan membaca dan menulis (reading and writing sk//s) di
sekolah dasar antara lain membaca nyaring (reading aloud), dimana
dari kegiatan tersebut guru dapat membantu para siswa untuk
memahami dan mendiskusikan pola-pola bahasa dan struktur dari
cerita yang dibaca dan setelah mereka paham mereka akan akan
dapat mengembangkan keterampilan menulis mereka.
lntegrasikan Bahasa lnggris dengan konten pelajaran lain di
sekolah dasar.

Sesuai dengan prinsip kurikulum 2013 yaitu pembelajaran
secara integratif, kita bisa mengintegrasikan mata pelajaran-mata
pelajaran lain yang ada di sekolah dasar ke dalam mata pelajaran
Bahasa lnggris, seperti bahasa lnggris - ipa (science), bahasa lnggris
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-ips(socla/)ataupunbahasalnggris-olahraga.(spod)danlain.lain'
iontonnyr'f<iia bisa memasulikan mata pelajaran ipa ketika kita

melaksanakan pembelajaran Bahasa lnggris dengan pokok bahasan

"parts of bod/'. 
Bahasa lnggrisDengan mengintegrasikan mata pelajaran

dengan konten mata"peu]aran lain yang ada.di sekolah dasar kita

akan mendapatkan ueneripa keuntungan. Pertama para siswa akan

dapatmemahamikonsepdarimatapelajaranyangterkait.secara
lebih jelas karena dia telah mempelajari konten tersebut sebelumnya

dalam bahasa lndonesia dan 
'kemudian 

mempelajarinya kembali

dalambarrasalnggris'Keuntunganyangkeduaadalahkitabisa
memfasilitasi masl[nya konsep pemU-etalaran dalam bahasa lnggris

agar lebih *rbun dipinami oleh'para siswa karena konten pelajaran

berdasarkan pro" pengetahuan yang telah me.reka dapatkan' Ketiga

dengan mengintegrasi-kan mapel iain ke dalam mapel bahasa

inggiir, kita ,tIJak"menunda" waktu anak untuk mempelajari konten

mapellainnya.lbaratkatapepatahsekalidayungduatigapulau
terlampaui, kita bisa mengajarkan konten mata pelajaran lain

sekaligus mengajarkan mata pelajaran Bahasa lnggris'

{. Tentukan tujian pembelajaran yang jelas dan berikan umpan

balik(feedback)terhadappencapaianyan.gdiraihsiswa.
Para siswa berhak tahu tujuan dari pembelajaran yang

merekatat<urandanapakahmerekatelahmencapaitujuan
pembelajaran atau apakah mereka masih harus melakukan

beberapa usaha lagi untuk mencapai tuiuan pembelajaran tersebut'

oleh sebab itu kita harus menerangkan tujuan pembelajaran denga.n

bahasa yang jelas dan membeikan setiap siswa umpan nalit1

(feedback) aias t<emaluan dalam belajar yang mereka capai. Melalui

cara yang tepat, kita iuga bisa memberikan bimbingan kepada para

siswaagarmerekadapatSecaramandirimenilaikemajuanyang
telah mereka buat sendiri, sehingga mereka bisa menjadi pemelajar

yang bisa mlmotivasi diri merekJiendiri (self-motivated learners)'
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'Zenge, lack, Just Tell Me: 5 Strategies for Giving Dfficult.Feedback'

difhcult-fsedback/ (diakses l0 Oktober 2014)
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1. Guru bahasa lnggris di sekolah dasar harus pandai bercerita,
menyanyi dan bermain peran atau drama.
Seperti halnya sifat anak-anak lainnya, para siswa sekolah dasar

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

Sebagai contoh dalam memperkenalkan kosakata bahasa lnggris
baru kepada para siswa sekolah dasar, guru yang pandai bermain drama,
bercerita dan bernyanyi akan dapat memainkan sebuah dramai bercerita
(storytelling) yang bisa diselingi dengan nyanyian dengan menggunakan
boneka-boneka dan media visual lainnya dengan baik sehingga membuat
pembelajaran kosakata Bahasa lnggris menjadi lebih menarik perhatian/
fokus perhatian dan minat siswa. Guru yang pandai bercerita, bermain
drama dan bernyanyi juga akan dapat menggunakan suaranya untuk
melakukan tekanan pada kosakata yang dipelajari dengan cara
menjadikannya sebagai kata kunci (keywords) dan diucapkan secara
berulang-ulang pada banyak kesempatan dengan intonasi yang menarik
sesuai dengan karakter tokoh dalam dramalcerita.

Dengan melakukan kegiatan bercerita atau bermain drama seperti itu
ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh baik oleh guru maupun oleh
siswa. Keuntungan yang pertama adalah guru secara tidak langsung akan
dapat "menanamkan" kosakata baru tersebut dalam benak para siswa
dengan lebih mudah. Dengan memperhatikan drama atau cerita yang
menarik yang dibawakan guru dimana guru sebenarnya juga
memperkenalkan kosakata baru dengan cara memakainya dalam cerita/
drama- siswa akan mengingat dengan baik kosakata baru tersebut.
Keuntungan lainnya dengan membawakan cerita atau drama dengan baik,
guru secara tidak langsung telah memberikan petunjuk konteks (context
dues) yang akan membantu para siswa sekolah dasar mendapatkan makna
dari kosakata yang dipelajari tanpa terjemahan langsung (direct translation)
dari guru. Dan keuntungan yang ketiga adalah dengan mendengarkan
cerita/ drama yang dibawakan guru, para siswa sekolah dasar juga
mendapatkan contoh penerapan kosakata yang dipelajari dalam konteks
percakapan yang terdapat dalam alur cerital drama_ Dengan demikian
diharapkan mereka akan dapat menggaplikasikan kosakata yang dipelajari
tersebut dalam konteks komunikasi yang tepat nantinya.

ss-for-giving-
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5. Guru bahasa lnggris di sekolah dasar harus mampu
menginspirasi dan memotivasi para siswa dalam belajar Bahasa
lnggris.
Bagi para siswa sekolah dasar, seorang guru mungkin mempunyai

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

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

kids-free.html (diakses 20 September 2014).
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Pesce memberikan beberapa tips dalam memotivasi dan
menginspirasi para siswa dalam pembelajaran Bahasa lnggris, antara lain:10+ Gunakan sebanyak mungkin referensi dan riteratur yang menarik

bagi para siswa sekolah dasar seperti cerita-cerita yang menarik dan
lain lain.

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

* cari tahu tentang bakat mereka dan berikan kesempatan untuk
mengembangkan bakat tersebut, misalnya jika seorang siswa
berbakat menyanyi maka berikan kesempatan untuk
mempertunjukkan bakat tersebut dengan menyanyi sebuah lagu
berbahasa lnggris (srng a song) di depan kelas dan berikin
penghargaan.

* Gunakan pen pals untuk memotivasi para siswa dalam melatih
keterampilan menulis mereka (writing sk//s).t' Pililah materi bacaan yang sesuai dengan usia para siswa sekolah
dasar.

* Putarkan lagu yang menarik dengan konten lirik yang sesuai dengan
usia para siswa sekolah dasar untuk meningkatkin keterampilan
menyimak mereka (l i ste ni ng sk//s).+ Gunakan media video dalam pembelajaran.

* lntegrasikan tehnologidengan pembeiajaran Bahasa Inggris di kelas.
1 Gunakan permainan-permainan daram pembelajaran giiasa lnggris.* Gunakan realia dalam pembelajaran Bahasa lnggris di kelas.

:_ , Poputer Sayrngs,
(diakses 7 November 2014)
10 claudia Pesce, How to Motivate ESL sfudenfs, http://busyteacher.o19/3644-
how-to-motivate-esl-students.html (diakses zo septemuer zot+1.
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Ada beberapa tugas utama guru Bahasa lnggris di sekolah dasar

antara lain:
1. Merencanakan, dan menyiapkan pembelajaran Bahasa lnggris di

sekolah dasar.
Sepertiumumnyatugasguru.gurulainnya,sebelummelaksanakan

pembelajaran, tugas uir*r"gut,i g"nrs, lnggris di sekolah dasar adalah

untuk merencanakan, dan minyiapkan pemOetalaran Bahasa lnggris' 9lt'.k
itu guru perlu membuat iancangan Pembelajaran (Lesson pllrl.
n"n""ungrn' p"mU"i"j"ran berfungsi sebagai panduan buat guru-agar tidak

keluar dari targef pembelajaran yang ingin dicapai. Rancangan

pembelajaran yang dibuat_ 
- 
disesuiikan dengan metode/ strategi

pembelajaran Ving" dipilih. Dan sesuai dengan kurikulum 2013 yang

n,"ng"nut prinsip- tematik integratif, guru bisa membuat rancangan

p"*6"r"jrrrn Bahasa lnggris yang terintegrasi dengan pembelajaran-

pembelajaran lain yang ada disekolah dasar'
Berikut ini adalah contoh rancangan pembelajaran Bahasa lnggris

dengan metode Reat<si Fisik Total (TheTotal PhysicalResponse/ TPR) yang

melibatkan mata pelajaran IPA/ dains untuk kelas empat sekolah dasar

dengan menggunakan'tema "Parts of Body''sebagai inspirasi bagi anda:
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2- Melaksanakan pembelajaran Bahasa lnggris di sekolah dasar
Dalam melaksanakan pembelajaran bahasa lnggris di sekolah dasar,

guru harus dapat memilih metode pembelajaran bahasa lnggris yang sesuai
dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Seperti yang kita
ketahui ada beragam metode dan tehnik pembelajaran bahasa yang sesuai
untuk diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa lnggris di sekolah
dasar seperti Metode Reaksi Fisik Total (Total PhysicalResponse Methodl
TPR), Pendekatan Komunikatif (Communicative Language Teaching/ CLn,
Pendekatan Kontekstual (Confextual Teaching and Learningl CTL), Whole
Language Approach, The Direct Method dan lain-lain. Dalam hal ini guru
perlu menseleksi metode mana yang sesuai urrtuk pokok bahasan dan
kompetensi yang akan diajarkan.

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

Selanjutnya, Chodijah (2002) dan Pahin dan Power (1990) dalam
Suyanto memberikan beberapa tips untuk guru bahasa lnggris dalam
melaksanakan pembelajaran Bahasa lnggris di sekolah dasar yaitu:''

terutama aturan-aturan yang menyangkut penggunaan bahasa
lnggris.

dengan grammar yang sederhana sehingga mudah untuk dimengerti
para siswa sekolah dasar.
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hdlrasa lrggl11 Suyanto, Op.cit., h.23.

12 Suyanto, Op. cit., hal.33-34.
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Ada beberapa tugas utama guru Bahasa lnggris di sekolah dasar

antara lain:
1. Merencanakan, dan menyiapkan pembelajaran Bahasa lnggris di

sekolah dasar.
Sepertiumumnyatugasguru.gurulainnya,sebelummelaksanakan

pembelajaran, tugas uir*r"gut,i g"nrs, lnggris di sekolah dasar adalah

untuk merencanakan, dan minyiapkan pemOetalaran Bahasa lnggris' 9lt'.k
itu guru perlu membuat iancangan Pembelajaran (Lesson pllrl.
n"n""ungrn' p"mU"i"j"ran berfungsi sebagai panduan buat guru-agar tidak

keluar dari targef pembelajaran yang ingin dicapai. Rancangan

pembelajaran yang dibuat_ 
- 
disesuiikan dengan metode/ strategi

pembelajaran Ving" dipilih. Dan sesuai dengan kurikulum 2013 yang

n,"ng"nut prinsip- tematik integratif, guru bisa membuat rancangan

p"*6"r"jrrrn Bahasa lnggris yang terintegrasi dengan pembelajaran-

pembelajaran lain yang ada disekolah dasar'
Berikut ini adalah contoh rancangan pembelajaran Bahasa lnggris

dengan metode Reat<si Fisik Total (TheTotal PhysicalResponse/ TPR) yang

melibatkan mata pelajaran IPA/ dains untuk kelas empat sekolah dasar

dengan menggunakan'tema "Parts of Body''sebagai inspirasi bagi anda:
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2- Melaksanakan pembelajaran Bahasa lnggris di sekolah dasar
Dalam melaksanakan pembelajaran bahasa lnggris di sekolah dasar,

guru harus dapat memilih metode pembelajaran bahasa lnggris yang sesuai
dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Seperti yang kita
ketahui ada beragam metode dan tehnik pembelajaran bahasa yang sesuai
untuk diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa lnggris di sekolah
dasar seperti Metode Reaksi Fisik Total (Total PhysicalResponse Methodl
TPR), Pendekatan Komunikatif (Communicative Language Teaching/ CLn,
Pendekatan Kontekstual (Confextual Teaching and Learningl CTL), Whole
Language Approach, The Direct Method dan lain-lain. Dalam hal ini guru
perlu menseleksi metode mana yang sesuai urrtuk pokok bahasan dan
kompetensi yang akan diajarkan.

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

Selanjutnya, Chodijah (2002) dan Pahin dan Power (1990) dalam
Suyanto memberikan beberapa tips untuk guru bahasa lnggris dalam
melaksanakan pembelajaran Bahasa lnggris di sekolah dasar yaitu:''

terutama aturan-aturan yang menyangkut penggunaan bahasa
lnggris.

dengan grammar yang sederhana sehingga mudah untuk dimengerti
para siswa sekolah dasar.
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12 Suyanto, Op. cit., hal.33-34.
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lgris mereka

iggo) datam
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hr,.
i sejak awal
Fan bahasa

hasa lnggris
k dimengerti

berkomunikasi dalam bahasa lnggris dengan para siswa gunakan
tindakan (language accompaniying by action) dan gerak tubuh.

cara memberikan instruksi (imperatives) dalam bahasa lnggris.
Namun kita harus ingat, untuk menghindari keragu-raguan atau
kesalahan mengartikan instruksi dalam mengerjakan latihan atau
tugas oleh para siswa, untuk instruksi yang sulit setelah
memberikannya dalam bahasa lnggris guru bisa menjelaskannya
kembali dalam bahasa ibu para siswa untuk mempertegas instruksi
yang sulit.

belajar Bahasa lnggris dan jaga minat belajar mereka dengan
membuat pembelajaran Bahasa lnggris sebagai pembelajaran yang
aktif, menantang dan menyenangkan dengan memakai beragam
metode/ tehnik dan permainan (games). Untuk itu buatlah rencana
pembelajaran Bahasa lnggris yang matang dan seksama dengan
mempergunakan media yang tepat sehingga pelaksanaan
pembelajaran bisa berlangsung dengan baik dan lancar.

mengasah keterampilan-keterampilan berbahasa lnggris, berikan
banyak pengulangan dan latihan-latihan (exercises).

atas pencapaian mereka. Sesuai dengan sifat dan karakter siswa
sekolah dasar jangan lupa berikan reward dan pujian atas
pencapaian mereka.

menurunkan rasa percaya diri para siswa dalam belajar dan
menggunakan Bahasa lnggris.

cara meminta para siswa untuk bekerja secara berpasangan atau
kelompok dan secara berkala mintalah mereka untuk berganti
pasangan atau kelompok agar terbiasa berkolaborasi dengan semua
teman.

3. Menyiapkan media, alat peraga dan sumber belajar yang sesuai
dengan pembelajaran Bahasa lnggris yang telah direncanakan
Salah satu tugas utama guru bahasa lnggris di sekolah dasar lainnya

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

Seperti yang kita pahami bersama media, alat peraga dan sumber
belajar untuk pembelajaran bahasa lnggris di sekolah dasar merupakan alat
bantu untuk menyampaikan tujuan, pesan dan matreri pembelajaran
bahasa lnggris agar dapat diserap siswa di sekolah dasar dengan lebih
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mudah, efektif dan efisien. Namun ada perbedaan antara alat peraga dan

media pembelajaran. Alat peraga yang notobene fungsinya
memvisualisasikan suatu konsep bahasa tertentu tidak akan berfungsi tanpa
kehadiran guru sedangkan media pembelajaran tidak selalu menuntut
kehadiran guru karena media itu adakalanya dapat menggantikan guru

sebagai sumber belajar, misalnya rekaman,.^video pembelajaran, film
pemdelajaran bahasa inggris dan sebagainya.l3 Sedangkan sumber belajar
memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan proses belajar
agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien dan mudah

bigi siswa sekolah dasar agar dapat menyerap informasi yang sedang

dipelajari. Association Educational Communication and Technology (AECT)
menguraikan bahwa sumber belajar meliputi: pesan, orang, bahan, alat,

teknik dan lingkungan. Yang termasuk sumber belajar adalah berbagai

informasi, data-data ilmu pengetahuan, gagasan-gagasan manusia, baik

dalam bentuk bahan-bahan tercetak (misalnya buku, brosur, pamlet,

majalah, dan lain-lain) maupun dalam bentuk non cetak (misalnya film,

filmstrip, kaset, videocassette, dan lain-lain).14
Lebih lanjut, Sudjana dan Rivai menyatakan manfaat media

pembelajaranl alat perag_a/ sumber belajar dalam proses belajar siswa

secara umum, antara lain1s
* Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga

dapat menumbuhkan motivasi belajar;
.i. Bahan pembelaiaran akan lebih jelas maknanya sehingga

dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya
menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran;

.i. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata
komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru,

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga,
apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran;

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

Dari pendapat di atas kita bisa melihat betapa penggunaan media/
alat peraga/ sumber belajar dapat secara efektif dan efisien membantu,
memperlancar dan memudahkan proses pembelajaran baik bagi guru

ttsuwarna, Alat Peraga dan Media Pembelajaran Bahasa Jawa secara Komunikatif ,

www.staff.unv.ac.id/.../media%20pembli%20bahasa%20jawa (dlakses 30Agusfus
201 4)

'o AECT dalam Sisca Rahmadonna, Sumber Belaiar,
http://staff .uny.ac.id/sites/defaulUfiles/pendidikan/Sisca%20Rahmadonna,%20S.Pd..
T.ZOM.pd.tSumUer (diakses 30 Agustus 2014)

, Media Pengiiaran, (Bandung: Sinar Baru

Algensindo, 2007), h.2
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maupun bagi siswa. Namun dalam memilih dan menggunakan media/ alat

Wragal Sumber belajar Selain harus menyesuaikan dengan perkembangan
kognitif dan bahasa, media pembelajaran yang dipilih juga harus
disesuaikan dengan metode pembelajaran yang digunakan, kurikulum yang

berlaku di sekolah dasar dan kondisi dan situasi sekolah dasar dimana
media pembelajaran tersebut digunakan, misalnya harus dipertimbangkan

iumlah murid dalam kelas, ukuran ruangan kelas, perlengkapan, ventilasi dll.

Selanjutnya, secara umum ada 3 jenis media yang dapat
dipergunakan daiam pembelajaran bahasa lnggris di sekolah dasar yaitu:

{r Media visual, yaitu media yang dapat dipandang atau dilihat dan

dapat diraba oleh siswa.
Contoh media visual dalam pembelajaran bahasa lnggris untuk

sekolah dasar antara lain benda-benda kongkrit berupa gambar, foto,

flashcards, boneka, peta, papan permainan (game board), lembar kerja

(worksheet), ohp dll. Sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah dasar
sebagai pemikir kongkrit (concrete thinker) penggunaan media visual dalam
pemnetajaran bahasa lnggris di sekolah dasar sangat dianjurkan karena

dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan para siswa

terhadap konten dan konteks Bahasa lnggris yang sedang mereka pelajari.

Senada dengan pendapat di atas Levie & Lents mengemukakan
empat fungsi media visual, Yaitu'o:

Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan

mengarahkan perhatian Siswa untuk berkonsentrasi kepada isi

pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau
menyertai teks materi pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran
siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran itu

merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka
sehingga mereka tidak memperhatikan. Media gambar dapat
menenangkan dan mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran
yang akan mereka terima. Dengan demikian, kemungkinan untuk
memperoleh dan mengingat isi pelajaran semakin besar.

Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika
belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambang
visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi
yang menyangkut masalah sosial atau ras.

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

ttevie 
& Lents dalam Eka Jihadah Says, Fungsi Media Pembelaiaran,

http://ekajihadahsyas-pmt-iva.bloospot.com (diakses padaT September 2014)
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Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil
penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk
memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk
mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali.
Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk
mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan
memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan
secara verbal.

Dari pendapat di atas kita bisa menyimpulkan bahwa media visual
juga dapat berfungsi sebagai "jembatan penghubung" ketika si anak
mengimajinasikan isi/ materi pelajaran dengan dunia nyata. oleh karena itu
maka idealnya media visual ditempatkan dalam konteks bahasa yang
bermakna (meaningful contex) sehingga para siswa sekolah dasar dapat
berinteraksi dengan media visual tersebut. Khusus untuk pembelajaran
bahasa lnggris di sekolah dasar jika guru memilih menggunakan media
visual seperti misalnya gambar maka harus dipastikan ukuran objek dalam
gambar cukup besar dan jelas sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran
dan kebingungan siswa sekolah dasar dalam memaknai gambar tersebut.
Begitu juga, jika dalam satu gambar terdapat dua objek atau lebih maka
ukuran masing-masing objek haruslah proposional jangan sampai misalnya
para siswa sekolah dasar akan memaknai bahwa ayam ukurannya akan
lebih besar daripada kambing karena ukuran gambar kedua binatang yang
tidak proposional. Juga untuk lebih menarik perhatian siswa sekolah dasar
usahakan agar gambar yang dipergunakan sebagai media visual berwarna
dan menarik.

Berikut adalah contoh media visual dalam bentuk flashcard dan
worksheet yang bisa dipakai pada pembelajaran Bahasa lnggris di sekolah
dasar sebagai inspirasi bagi anda calon guru sekolah dasar:

Singular VS Plural Nouns FlashcardlT

t7 Holly F, Teaching Plurals in Speech Therapy,
http://www. speechbuddy. com/bloq/speech-therapy{echniq ues/teaching-
plu ra ls-i n-soeech-thera pv (d iakses 7 Septem be r 20 1 4)
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* Media audio adalah media berupa suara atau bunyi yang dapat

didengarkan saja (auditif) oleh sebab itu media ini acap disebut juga

sebagai media dengar.
contoh media audio dalam pembelajaran bahasa lnggris untuk

sekolah dasar antara lain rekaman lagu-lagu anak-anak (krds songs and

rhymes) bahasa lnggris yang direkam baik di compact diskl cd (piringan

suara; maupun 1Jiet (pitJ suara), rekaman percakapan (dlalogues),

rekaman Ueiital laporan/'wawancaral cerita pendek (shorf sfories) dalam

bahasa lnggris dll.

fuorksheet dari http://al-yussanabilingue.blogspot.com/20101111my-'family-tree.htm
(diakses 7 September 2014)
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Menurut Sudjana dan Rivai fungsi utama dari media audio adalah
untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan terutama yang
berhubungan dengan aspek - aspek keterampilan pendengaran, yaitu
berupa's :

Dalam pembelajaran Bahasa lnggris di sekolah dasar guru dapat
menggunakan media audio terutama untuk kegiatan pembelajaran
menyimak dan meniru (/isfen and repat). Di sini fungsi media audio yang
terutama adalah untuk menampilkan pemodelan pengucapan kosakata
Bahasa lnggris yang tepat (the right pronunciation). Dalam hal ini siswa
dilatih menggunakan tehnik drilling atau listen and repeat sampai siswa dapat
memproduksi ucapan Bahasa lnggris semirip mungkin dengan pengucapan
yang terdapat dalam rekaman. Lebih lanjut agar kegiatan pembelajaran
bahasa lnggris menyimak di menarik bagi siswa sekolah dasar media audio
yang dipergunakan bisa berupa lagu-lagu yang dibarengi dengan tindakan
(language accompaniying by action) agar kosakata bahasa lnggris yang
dipelajari dengan cepat dapat diingat dan dipahami maknanya oleh para
siswa seperti contoh lagu berikut:

Look at yoru neiglrhor, anrl wave hi.
Louk :lt -toru neiglrbor, and r'ave hi.
Youl neighhor ir the person sitting riglrt
By you, )'ou! J*ou.

So look atyoru neighbor, andnal,e hi.

Look atyoruneighhor, and shake hanilr.
Look at yoru neighbor, aud shake hanils"

Your neighhor is the person sitting dght
By *r'.ou, )'our you.

Ss lsok at your neighbor, anil shake hands.

Luok at ynru neighbor, anrl give a higlr five.
Look at 1'oru neighb,or, and gir.e a high lir.e.
Yoru neighbor is the person sitting riglrt
B.r* 3'o[, y0ll, .liolt"
fio look at yuru neighbur, anfl gire a high fir,e.

]l nnmaO Rivai dan Nana Sudja na, Op.cit., h.130.
'o Dr. W. Ross, Song s for Teaching: Using Music to promote Learning,
http://www.sonqsforteaching.com/autisticchildren/lookatvourneighbor.htm (diakses
10 September 2014).
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* Media audio visual yaitu media yang dapat dipandang dan didengar
dengan kata lain media jenis ini memiliki unsur suara sekaligus
gambar.
Jenis media ini sering dipandang lebih baik jika dibandingkan dengan

media audio atau media visual saja tentunya karena media ini memiliki
kedua sifat auditif dan visual yang dapat membantu para siswa lebih baik
dalam melatih keempat keterampilan berbahasa lnggris mereka. Contoh dari
media audio visual untuk pelajaran bahasa lnggris di sekolah dasar bisa
berupa rekaman percakapan, lagu-lagu, drama, berita, cerita dil daram
bentuk vcd, dvd, tv program, web internet, Film manual, program youtube
dlt.

Dijaman serba teknologi maju ini, salah satu keunggulan jenis media
audio visual bagi siswa sekolah dasar adalah tingkat keakrabannya
(familiarity). Anak-anak sekolah dasar kita sekarang ini banyak yang tumbuh
besar dalam asuhan budaya televisi. Dengan kata lain, mereka dalam
kesehariannya sudah akrab dengan jenis media ini dan paring tidak
menghabiskan 30 menit dari waktu mereka setiap hari untuk menonton baik
dalam bentuk program televisi - yang setiap hari mereka tonton- ataupun
dalam program audio visual di internet - seperti program di youtube/
internet. sehingga ketika media audio visual dipergunakan dalam
pembelajaran bahasa lnggris di sekolah dasar mereka banyak yang sudah
tidak canggung dalam penggunaannya.

Smaldino dkk menyatakan beberapa
pembelajaran berbentuk audio visual antara lain21:

Mengatasi jarak dan waktu
Mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara
realistis dalam waktu yang singkat
Dapat membawa siswa berpetualang dari negara satu ke negara
lainnya, dan dari masa yang satu ke masa yang lain.
Dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan
Pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat.
Megembangkan pikiran dan pendapat para siswa
Mengembangkan imajinasi
Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang
lebih realistik
Mampu berperan sebagai media utama untuk mendokumentasikan
realitas sosial yang akan dibedah didalam kelas
Mampu berperan sebagai storyteller yang dapat memancing
kreativitas peserta didik dalam mengekspresikan gagasannya.

sebagai tambahan, dalam pembelajaran Bahasa lnggris di sekolah
dasar selain menggunakan rekaman pembelajaran bahasi lnggris dalam

2lsmaldino (2008) dalam Hanniy, Media pembetajaran Berbasis Audio visual,

audio.html (diakses 16 September 2014).

keunggulan media

[1 (diakses

feacH'Ng ENgr_iStr to ELeueNta[lJqtoorJtudeNts | 45



bentuk video (VCDIDVD) atau film, guru juga bisa menggunakan media
audio visual yang bersifat interaktif. Jaman sekarang ini sudah banyak sekali
program-program/ aplikasi-aplikasi pembelajaran bahasa lnggris interaktif
untuk siswa sekolah dasar di internet. Yang perlu dilakukan guru adalah
memilih atau menseleksi program mana yang cocok dengan pembelajaran
yang akan diberikan dan sesuai dengan kemampuan berbahasa lnggris
para siswanya. Berikut adalah salah satu contoh program pembelajaran

kosakata interaktif dalam bentuk permainan (game) yang bisa dipakai untuk

siswa sekolah dasar (interactive vocabulary game) yang dapat diakses pada

situs/ web internet htto:/lwww.vocabularv.co.il/word-plav/unscramble-the-
words/

4. Merencanakan dan melaksanakan asesmen (penilaian)
Salah satu bagian penting dari merencanakan dan melaksanakan

pembelajaran bahasa lnggris di sekolah dasar adalah merancang dan
melaksanakan asesmen (penilaian) terhadap hasil pembelajaran bahasa
lnggris yang dilaksanakan. Asesmen perlu dilakukan untuk mengetahui
bagaimana hasil belajar atau prestasi belajar bahasa lnggris siswa sekolah
dasar. Dalam melakukan penilaian terhadap hasil belajar bahasa lnggris di

sekolah dasar, guru dapat menerapkan berbagai cara dan menggunakan
beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang Sejauh mana
hasil belajar bahasa lnggris para siswa atau ketercapaian kompetensi
(rangkaian kemampuan) bahasa lnggris para siswa sekolah dasar. Hasil dari
asessmen hasil pembelajaran bahasa lnggris dapat diberikan dalam dua

bentuk yaitu nilai kuantitatif - berupa angka atau skor- dan atau nilai

kualitatif - uraian atau narasi kemajuan/ pencapaian siswa dalam bentuk
kata-kata.
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Asesmen yang umum dilakukan oleh guru adalah dalam bentuk tes
hasil belajar. Tujuan guru melakukan tes hasil belajar bahasa lnggris di
sekolah dasar secara umum adalah untuk mengetahui kemajuan dan hasil
belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan
balik untuk perbaikan proses belajar mengajar, dan penentuan kenaikan
kelas. Sementara tujuan secara khusus adalah untuk untuk mengukur
ketercapaian tujuan pembelajaran. Datal informasi yang didapat dari
penilaian (asesmen) akan menjadi gambaran tentang tentang
penyelenggaraan pembelajaran Bahasa lnggris di sekolah dasar beserta
dengan tingkat keberhasilan belajar para siswa sekolah dasar dalam
mencapai kompetensi bahasa lnggris dari setiap unit pembelajaran, guru,
serta proses pembelajaran itu sendiri. lnformasi dari asesmen tersebut
selanjutnya bisa dipergunakan untuk membuat keputusan tentang
pembelajaran Bahasa lnggris selanjutnya yang akan dilaksanakan dan
hngkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan para siswa
sekolah dasar dalam pembelajaran bahasa lnggris.

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

,ffie

Tes Keterampilan Menyimak
Guru dapat melakukan beragam cara untuk mengetes

keterampilan meyimak. Tujuan dilakukannya tes adalah untuk
melihat apakah kompetensi menyimak Bahasa lnggris yang
ditargetkan telah dapat dicapai atau belum oleh para siswa sekolah
dasar. Bentuk tes akan menyesuaikan dengan kegiatan

'William Ells, English Profiency Testing,
htto:l/www2.newton.k12.ma.us/-Maryellen O%2TDonnell/?OpenltemURL=S0397F5
E0 (diakses 7 Oktober 2014)
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pembelajaran menyimak yang telah dilaksanakan, dan bisa
dilakukan baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.

Contohnya jika dalam kegiatan pembelajaran kegiatan
menyimak guru memberikan jenis kegiatan menyimak selektif dalam
bentuk "simak dan ulangi (listen and repeat)" maka para siswa dapat
diberikan tes lisan mengulangi kata atau karimat pendek yang teiah
disimak sebelumnya. Kriteria yang diberikan untuk jenis tes ini nisa
mel i puti kelanca ra n (fl u e n cy), ketepata n peng u capa n (pro n u n c i ati o n),
intonasi (intonation) maupun ketepatan ejaan (speiliig). Guru dapat
mengisikan skor anak pada rubrik penilaian. Bentuk tes keterampiilan
menyimak lain berupa tes tertulis yang bisa diberikan untuk siswa
sekolah dasar adalah cloze test - yaitu tes dengan mengisi bagian-
bagian dari teks atau kalimat pendek dengan kata-kata dari bihan
yang disimak- atau bisa juga tes transfer informasi - misalnya siswa
diminta untuk memilih gambar yang cocok dengan bahan yang
disimak dan lain lain-

Tes keterampilan berbicara
Kegiatan pembelajaran keterampiran berbicara bahasa

lnggris di sekolah dasar yang umum dilakukan dapat dikategorikan
ke dalam dua kegiatan yaitu berbicara imitatif dan berbicara intensif.
Tes lisan keterampilan berbicara bahasa lnggris di sekolah dasar
dapat dinilai dengan rubrik dengan empat kriteria yaitu kefasihan/
kelancaran (fluency), pengucapan (pronunciatio-n), tatabahasa
(gram m ar). dan kosak ata (vocabulary).

".cloze Test dari http'//kissmeenglish.blogspot.com/2O10_07 01 archive.html
(diakses 16 September 2O14)
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Bentuk tes keterampilan berbicara imitatif yang dapat
dilakukan di sekolah dasar antara lain adalah tes membaca nyaring
(reading aloud'1 dimana para siswa sekolah dasar diminta untuk
membacakan kata-kata, kalimat-kalimat pendek ataupun teks pendek
yang telah dituliskan pada selembar kertas. Bentuk tes ini juga bisa
dilakukan secara menyimak dan mengulang (/isten and repeat) -
yaitu dengan cara meminta siswa sekolah dasar untuk mengulang
kalimat-kalimat yang diucapkan oleh guru. Bentuk tes yang lain bisa
juga berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
dengan jawaban-jawaban pendek atau frasa yang terdiri atas
beberapa kata. Sedangkan bentuk tes keterampilan berbicara
intensif yang dapat dilakukan dengan siswa sekolah dasar kelas
tinggi contohnya meminta para siswa untuk mengubah kalimat-
kalimat positif (affirmative senfences) ke dalam bentuk kalimat-
kalimat tanya - bisa dalam bentuk yes/ no guesfions ataupun WH-
Quesfions. Sedangkan untuk para siswa sekolah dasar kelas rendah
bisa diberikan tes keterampilan berbicara intensif dalam bentuk
meminta para siswa untuk mendeskripsikan suatu gambar/ flashcard.
Contohnya guru menunjuk satu gambar binatang dari " animal
flashcard" - yang didalamnya berisi gambar-gambar binatang - misal
a cow, a lion, a tiger dll - seperti contoh flashcard di bawah ini,

dan kemudian mengajukan pertanyaan kepada siswa "Whatis fhls?".
Selanjutnya para siswa dapat menjawab dengan nama binatang
yang dimaksud. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk tes
keterampilan berbicara lain yang dapat dibuat dan dikembangkan

2a Animal Flashcard dari
http://www.eslprintables.com/Vocabulary:worksheets/The:animals/Animals_flashcards/ind
ex.asp?page:3 (diakses 7 Oktober 2014)
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oleh guru yang disesuaikan dengan kemampuan kognitif dan bahasa
lnggris para siswa sekolah dasar.

* Tes Keterampilan Membaca
Ada banyak bentuk tes keterampilan membaca yang dapat

dibuat dan dilaksanakan di sekolah dasar. Guru dapat menyesuaikan
bentuk tes keterampilan membaca dengan kegiatan pembelajaran
keterampilan membaca yang telah dilaksanakan di kelas. Umumnya
kegiatan keterampilan membaca Bahasa lnggris yang umumnya
dilakukan di sekolah dasar adalah jenis kegiatan perseptif, membaca
selektif dan membaca interaktif.

Dalam membaca perseptif contohnya guru dapat melakukan
tes membaca nyaring (reading aloud test). Dalam tes ini siswa
diminta untuk membaca kalimat-kalimat pendek atau teks pendek
atau bisa juga membaca teks bergambar. Ketika siswa membaca
dengan suara nyaring (reading aloud) guru melakukan peniraian
dengan rubrik dengan kriteria pengucapan (pronunciation),
kelancaran (fluency), intonasi (intonation) dan ketepatan
memperhatikan komponen tanda baca.

Sedangkan bentuk tes membaca selektif di sekolah dasar
dapat ditekankan pada pemahaman akan kosakata yang terdapat
dalam bacaan dan dapat diberikan dalam bentuk soar pirihan ganda,
cloze fesf untuk para siswa sekolah dasar kelas tinggi, sedangkan
untuk siswa kelas rendah bisa diberikan tes dalam bentuk
menjodohkan gambar n teks - seperti contoh di bawah ini.
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Bentuk tes membaca interaktif bisa diberikan kepada para

siswa sekolah dasar dalam bentuk membaca pemahama n (reading
comprehesrbn). Misalnya siswa diminta untuk sebuah teks pendek
atau sebuah cerita pendek (a short story) setelah itu para siswa
diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar isi teksi
cerita dengan jawaban-jawaban pendek (shorf anwers). Atau para
siswa diminta untuk membaca kalimat-kalimat pendek dan setelah itu

'u tttatgryng Worksheet dari http:/iwww.kidsfront.com/activitv-books/t.html (diakses
padaT Oktober 2014)

50 | T-eaeniNg Ettgt-iStr to EletqeNtatSJfiioot JtUdeNtS



dan bahasa

I

lyang dapat
lnyesuaikan
imbelajaran
l. Umumnya

I umumnya
[, membaca

imelakukan
s ini siswa
bks pendek
! membaca
h penilaian

Vunciation),
I ketepatan
I

fotah dasar
hg terdapat
[an ganda,
isedangkan

fm bentuk
imh ini.

15

;pada para
tn (reading
ks pendek
para siswa
lr isi teks/
Atau para
setelah itu

l(diakses

rO

,Afri**n,n*irnale - licrndwrigirg

i*oi ot *ic prf,t,:r6 ,:l er.i ilr;<ar, Ar:iryul b*lu* rrri
!.n4a ti6 rlos* *l rh4 or;!*ji ii ti* gpri$ ir.r,ej.jdai

African Animals Themed Handwriting Worksheet,

mencari gambar yang cocok yang menggambarkan maksud dari
kalimat-kalimat tersebut dan lain lain.
* Tes Keterampilan Menulis

Kegiatan pembelajaran keterampilan menulis bahasa lnggris
(writing) yang umumnya diajarkan di sekorah dasar bersifat imitatir,
intensif dan responsif. Guru dapat memberikan berbagai macam
bentuk tes menulis yang disesuaikan dengan bentuk kegiatan
pembelajaran menulis yang telah dipelajari. Untuk kegiatan menulis
yang bersifat imitatif di sekolah dasar di berkelas rendah contohnya
guru dapat memberikan bentuk tes handwriting seperti menyalin
(rewriting) atau menebalkan (thickening) kosakjta Eiahasa lnggris
(vocabularies) yang dilengkapi dengan gambar seperti conion
berikut:

ffi
@

!*,
f;ffi

-.#
M

nl

sedangkan untuk kelas tinggi guru bisa memberikan tes menulis
imitatif dalam bentuk yang lebih kompleks contohnya tes mengubah
angka ke dalam huruf berdasarkan gambar jam yang diberikan
seperti contoh berikut:

Write down what time is it?,27

22017661 1 (diakses 7 Oktober ZO1 4).
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ffiffiffi
ffiffiffi
ffiffiffi

Sample Answen lt is ten minutes past four p.m.

Contoh tes menulis intensif untuk kelas rendah adalah
dengan memberikan tes dikte kosakata Bahasa Inggris
(vocabularies) berupa kata-kata atau kalimat-kalimat pendek.
Sedangkan untuk kelas tinggi guru dapar memberikan tes dalam
bentuk mengubah kalimat-kalimat positif menjadi kalimat interrogatif /
kalimat tanya dengan menggunakan yes/ no questions atau dengan
bentuk WH -Question{ information questions. Siswa kelas tinggi
juga bisa diberikan diberikan beberapa gambar orang yang sedang
melakukan suatu kegiatan dan kemudian menuliskan kegiatan orang
tersebut seperti contoh tes berikut:

freh
Ba[E
men!
rnefi!
tes n
sr{r

par:r
bant
Para
H
nard

Ierr
iIGili
lngg
Gru

ffia parl
rmryrrl nff
urtqg teri.r
mhfah+ds
mri derUan
,h:nelisi*rc
ffilaga (q

rng
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SampleQuestion:'Wh4is he/ she doing"

Melalui bentuk tes seperti ini guru juga dapat mengecek kosakata
Bahasa lnggris (vocabularies) yang dipunyai anak. Cara lain untuk
mengecek keterampilan menulis intensif dan kemampuan
menganalisa para siswa sekolah dasar adalah dengan memberikan
tes menyusun kata atau kalimat yang diacak (jumbte words or jumble
senfences).

Sedangkan contoh tes menulis responsif dengan meminta
para siswa untuk membuat dialog/ percakapan (conversation) melalui
bantuan pertanyaan dan jawaban (guided question and answer).
Para siswa di lekas tinggi bisa diberikan bentuk yang lebih kompleks
lagi contohnya meminta para siswa untuk menulis teks pendek
naratif atau deskriptif.

5. Merencanakan,melaksanakandanmembantukegiatan-kegiatan/
acara-acara sekolah yang melibatkan penggunaan Bahasa
lnggris di sekolah dasar.
Guru bahasa lnggris di sekolah dasar seringkali juga dilibatkan atau

diminta partisipasinya dalam mengorganisasi kegiatan-kegiatan akademik
maupun non akademik yang dilaksanakan di sekolah. Sebagai contoh yang
sering terjadi dan sudah jamak dilakukan di setiap akhir semester adalah
sekolah-sekolah dasar melaksanakan kegiatan c/ass-meeting yang banyak
diisi dengan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler ataupun perlombaan atau
kompetisi-kompetisi antar individu maupun antar kelas. selain kompetisi
olahraga (sporfs competitions) seringkalijuga dilakukan kompetisi-kompetisi
Bahasa lnggris seperti kompetisi scrabble, kompetisi eja (speiling bee

rGambar dari http://wsr,v.gopixpic.com (diakses g Oktober 2014).
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competition) maupun
(singing competition),
competition).

kompetisi menyanyi lagu
bahkan kompetisi pidato

dalam Bahasa
pendek (shorf
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lnggris
speech

Kegiatan-kegiatan tersebut berfungsi sebagai ajang bagi para siswa
sekolah dasar untuk memperlihatkan sejauh mana mereka menguasai
keterampilan-keterampilan bahasa lnggris yang telah mereka pelajari dan
mengaplikasikannya secara nyata. Selain itu melalui kegiatan-kegiatan
tesebut para siswa sekolah dasar dilatih untuk berani tampil di muka umum,
percaya diri, bermain jujur (fair-play) dan mampu menerima baik
kemenangan maupun kekalahan. Para siswa dilatih untuk menghargai
bukan hanya hasil usaha mereka tetapi menikmati sebuah proses untuk
mencapai hasil tersebut itulah yang terpenting.

Untuk itu, guru Bahasa lnggris di sekolah dasar seyogyanya dapat
merancang/ mendesain serta membantu dan melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang kreatif dan menarik sehingga para siswa sekolah dasar
termotivasi dan tertarik untuk berpatisipasi secara aktif dalam kegiatan-
kegiatan tersebut.

N . R ang?-wnna"w ( S umm,o,ry)
Guru yang mengajar bahasa lnggris di sekolah dasar harus memiliki

kriteria-kriteria khusus yang sesuai dengan sifat dan karakter pemelajar
bahasa lnggris di sekolah dasar antara lain: guru Bahasa lnggris di sekolah
dasar harus memiliki sifat sabar dan kecintaan terhadap anak anak dan
dunia anak-anak. Dia juga harus humoris, ramah, terbuka dan mau
mendengarkan. Guru bahasa lnggris di sekolah dasar juga harus memiliki
pengetahuan yang baik tentang pengajaran bahasa lnggris sebagai asing
untuk anak-anak atau pemelajar pemula (Teaching English for Chitdren/

2e Gambar dari htto://wwrv.iantoo.com/cartoons/keywords/spellinq-bee, (diakses
pada 12 September 2014).
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lnggris
speech

siswa
sar

i dan
iatan

umum,
baik

untuk

dapat
iatan-
dasar

tan-

ki

Jat
sekolah

dan

astng

Teaching English for young learners). Selain itu guru bahasa lnggris di
sekolah dasar harus pandai bercerita, menyanyi dan bermain peran atau
drama. Dan dia juga harus mampu menginspirasi dan memotivasi para
siswa sekolah dasar dalam belajar Bahasa lnggris.

Selanjutnya, guru bahasa lnggris di sekolah dasar harus mampu
melaksanakan dan memenuhi tugastugas utama yang harus dilaksanakan
oleh seorang guru bahasa lnggris di sekolah dasar antara lain
merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran Bahasa
lnggris di sekolah dasar. Termasuk di dalam tugas tersebut adalah
menyiapkan media, alat peraga dan sumber belajar yang sesuai dengan
pembelajaran Bahasa lnggris yang telah direncanakan dan merencanakan
dan melaksanakan asesmen (penilaian) atas pembelajaran yang akan dan
telah dilaksanakan. Selain itu seorang guru bahasa lnggris di sekolah dasar
harus mampu memenuhi tugas untuk dapat merencanakan, melaksanakan
dan membantu kegiatan-kegiatanl acara-acara sekolah yang melibatkan
penggunaan Bahasa lnggris di sekolah dasar.

V. Lafi)na,uvlailtantEx*tot rc*)
Setelah mempelajari teori sekarang saatnya anda untuk melakukan

tes untuk mengkonfirmasi pemahaman anda akan teori yang telah anda
pelajari. Di bawah ini ada latihan yang dapat anda gunakan untuk melatih
ketrampilan anda. Jika anda mengalami kesulitan, anda boleh berdiskusi
dengan rekan anda ketika mengerjakan latihan berikut.

Petunjuk:
Lakukan pengamatan terhadap guru bahasa lnggris di sekolah dasar dan
catatlah apa saja kriteria yang ada dalam diri guru tersebut dan catat juga
fugas-tugas yang dikerjakan guru Bahasa lnggris di sekolah dasar tersebut
dalam lembar pengamatan berikut. Setelah itu diskusikan dan bandingkan
hasil pengamatan anda dengan teman anda. Lengkapi catatan anda setelah
diskusi selesai.

feacH'Ng EpgLrSH to ELeHeNtat$ScHooLJtUdeNtS | 55



b- DE
[m
sEr

c"th
E

cft
rkrem
sehffird

trr

{t

3E
Gq

&lrl
dq

al(r u
It

d- l(r
t
E

fsrfrU
benrysnf
alI

fr
H
sit

b_ sI
br

c-il
&

d- St
nagatna
dMrrl
a-[}

tr
b. tl

fit
c.D

(r
d.D
hlengapa
melaksar
a. t,
b"s

di
c.S

p(

V I. T oy For matrw o (For matw q T e,rt)

Sekarang kerjakan tes formatif di bawah ini secara
individu. lngat! Do not cheat. Jujurlah kepada diri
sendiri dengan tidak melihat kunci jawaban ketika
mengerjakan tes ini.
Petunjuk:

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tepat!
1. Salah satu kriteria guru Bahasa lnggris di sekolah dasar adalah

sabar. Jika dalam salah satu situasi anda mulai kehilangan kontrol
emosi, tindakan apa yang sebaiknya anda lakukan?a. Berhenti sesaat dan menarik nafas dalam_dalam.b. Pergi ke luar kelas dan berteriak untuk mengeluarkan emosi.c. Menghentak-hentakkan kaki keras-keras.d. Menangis diam-diam.

2. Bagaimana caranya supaya para siswa sekolah dasar mau
mengungkapkan kesulitan-kesulitan mereka dalam pembelajaran
Bahasa lnggris?
a- Dengan meminta para siswa untuk menceritakan kesulitan-

kesulitan yang mereka hadapi daram pemberajaran bahasa
lnggris di depan kelas.

i

i

I

L

ffis}.!ffi
I

2.

t

4.

5.
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b. Dengan memberikan tugas-tugas yang menantang supaya
mereka dapat mengatasi kesulitan-kesulitan belajar mereka
sendiri.

c. Dengan melibatkan kakak kelas untuk membantu kesulitan-
kesulitan belajar mereka.

d. Dengan menjadi sahabat anak dan mau mendengarkan.
Mengapa perlu untuk memberikan kesempatan kepada para siswa
sekolah dasar untuk dapat belajar secara berkolaborasi?
a. Karena dengan berkolaborasi mereka dapat menyelesaikan

semua tugastugas bahasa lnggris yang diberikan secara
cepat dan akurat.

b. Karena dengan belajar secara berkolaborasi mereka akan
dapat bantuan penuh dari teman-temannya.
Karena dengan berkolaborasi mereka mendapatkan akses
terhadap kosakata (vocabularies) dan gramatika bahasa
lnggris yang mereka perlukan dengan lebih baik.

d. Karena tehnik pembelajaran secara kolaborasi akan
membuat seorang siswa sekolah dasar bisa melepaskan
ketergantungannya terhadap gurunya.

Keuntungan apa yang diperoleh dari seorang guru yang pandai
bernyanyi dan bercerita?
a. Dengan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh

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

b. Siswa yang bermain ketika permbelajaran sedang
berlangsung harus dihukum.
Membiarkan saja para siswa bermain sesuka mereka di
dalam kelas.
Semua benar.

Bagaimanakah cara guru dalam memotivasi para siswa sekolah
dasar untuk mau dan suka dengan pelajaran Bahasa lnggris?

Dengan cara menghukum siswa yang tidak mengerjakan
tugas-tugas Bahasa lnggris yang diberikan.
Dengan cara memberikan pembelajaran melalui metode-
metode pembelajaran Bahasa lnggris yang beragam.
Dengan cara memberikan tugas menterjemahkan
(translating).
Dengan cara memberikan pujian-pujian.

Mengapa guru perlu mempersiapkan /esson plan sebelum
melaksanakan pembelajaran Bahasa lnggris di sekolah dasar?

Untuk memenuhi syarat akademik.
Supaya pembelajaran Bahasa lnggris yang
dilaksanakan dapat berlangsung secara sempurna.
Sebagai panduan buat guru agar tidak keluar dari target
pembelajaran yang ingin dicapai.

guru
akan
para

h ini secara
epada diri
,an ketika

sar adalah
;an kontrol

an emosi.

asar mau
mbelajaran

lsulitan-
bahasa

c.

d.

a.

b.

a.
b.

c.

d.

akan
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7.

d. Sebagai bahan pertanggungjawaban guru akan pelaksanaan
pembelajaran bahasa lnggris kepada para wali murid.

Dalam melaksanakan pemberajaran Bahasa di sekolah dasar guru
dapat memakai beragam metode pembelajaran bahasa lnggris yiang
sesuai untuk dipakai dalam pembelajaran Bahasa lnggris di sekolah
dasar sebagai berikut kecuali:
a. Total Physical Response Method
b. Communicative Language Teaching
c. Realistic Mathematic Education
d. Whole Language Approach

8. salah satu media pembelajaran yang dapat dipergunakan guru
dalam pembelajaran bahasa rnggris di sekolah dasara adalah meoia
Flashcard. Flashcard adarah media pembelajaran dalam bentuk

a. Media interaktif
b. Media audio visual
c. Media audio
d. Media visual
Mengapa guru perlu memberikan tes hasil belajar Bahasa lnggris?a- untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan guru dalam

melaksanakan pembelajaran Bahasa lnggris ii sekolah
dasar.

b. Untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar Bahasa lnggris
para siswa sekolah dasar.

c. untuk mengetahui tingkat sosial ekonomi para siswa sekolah
dasar.

d. untuk mengetahui tingkat kecerdasan para siswa sekolah
dasar-

Guru Bahasa lnggris bertugas untuk membantu kegiatan-kegiatan
class-meeting yang dilaksanakan di sekolah dasar beiupa kompetisi-
kompetisi bahasa lnggris contohnya ....

S pe ll i ng-be e com p etition
Color-ru nn ing competition
Chess competition
Semua benar

WI. Umpa,wE
Follno u7

Untuk me

mluasi, cocokk;
Italaman akhir b
tiqkat penguasa
#s.

l0iteria Tinqkat P
Baik Sekali = !

Baik = |

Sedang
Kurang

Anda dial
tugkat penguasa
dapat melanjutu
Itamun jika tinglc
harus mengulan
@ian yang belu

Ytff. Kuani/J
t.A
LD
3.C
{D
5.Bec
7-C
LD
t-B
ro. A

9.

10.

a.

b.
c.
d.
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Untuk mengukur penguasaan materi anda, setelah mengerjakan
evaluasi, cocokkanlah jawaban anda dengan kuncijawaban yang tersedia di
halaman akhir bab ini. Gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui
tingkat penguasaan anda terhadap materi dalam kegiatan pembelajaran di
atas.

Kriteria Tinqkat Penquasaan Belaiar
Baik Sekali = 90o/o -100o/o

=80-89%
= 70 -7Oo/o

Kurang =<60%
Anda dianggap telah memahami kegiatan pembelajaran di atas, jika

tingkat penguasaan anda mencapai 80 % ke atas dan dengan begitu anda
dapat melanjutkan untuk mempelajari kegiatan pembelajaran selanjutnya.
Namun jika tingkat penguasaan yang anda capaidi bawah 80 %, maka anda
harus mengulang kembali kegiatan belajar ini khususnya pada bagian-
bagian yang belum anda kuasai.

VfiI. Ktr,rwLJaaoqbaiv (en *uter Kq)
1.A
2.D
3.C
1-D
5.B
6.C
7.C
8.D
9.8
10. A
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Quotes. PEMBELAJARAN 4

I. Intro*,ufiow(PeYt"dahduon)
Tujuan pembelajaran Bahasa lnggris di sekolah dasar yang terutama

adalah paOa penguasaan dan peningkatan jumlah dan pemahaman kosa

kata (iocabulary building) untuk menunjang penguasaan keempat

keterampilan beibahasa lnggris, yaitu berbicara (speaking\, menyimak
(tistening), membaca (reading) dan menulis (writing). Hal ini dimaksudkan

ig"r afabila siswa melanjutkan jenjang pendidikannya, mereka telah

mlmpunyai cukup kosakata dasar bahasa lnggris untuk dapat dipergunakan
dan dikembangkan dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa

lnggris dijenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu pembelajaran

ba-h-asa tnggiis di'sekolah dasar lebih difokuskan pada pembelajaran untuk
penguasain kosa kata dasar yang banyak. Pembelajaran kosakata Bahasa

ingg-ris di sekolah dasar. diberikan secara kontekstual dan dimulai dengan

Xo-sit<ata yang berada dalam ruang lingkup kegiatan sehari-hari anak
(bersifat "here and novr/').

Hal ini menjadi poin penting terutama karena para siswa sekolah

dasar kita adalah para pemula (beginners) dalam mempelajari Bahasa

lnggris. Dan sebagai maklumnya pembelajar pemula, masalah limitasi dan

pemahaman kosakata (Engtish vocabularies) menjadi masalah yang

signifikan dalam mempelajari dan menggunakan bahasa lnggris sebagai
bihasa asing. Dengan mempelajari kosakata Bahasa lnggris yang mereka
bisa praktekkan sejalan dengan aktifitas mereka sehari-hari pembelajaran

menjadi bermakna (meaningful) dan pemahaman akan kosakata tersebut
akan mudah dicapai para siswa sekolah dasar'

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. Dan dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa lnggris

Oi set<olah 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 lnggris di sekolah dasar haruslah bersifat
menggembirakan dan interaktif dimana mengutamakan pembelajaran dua

arah serta lebih menekankan pada keterampilan siswa agar dapat
menggunakan keterampilan-keterampilan berbahasa lnggris terlebih dahulu

@
lirtrahg

w
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daripada menekankan pada keakurasian dari grammar saja. pembelajaran
tentang tatabahasa lnggris (grammar) sebaiknya tidak diberikan d-alam
bentuk hafalan tetapi diberikan secara terintegrasi dengan pembelajaran
kosakata dan keempat keterampilan bahasa lnggris misalnya dalam bentuk
tanya jawab sehari-hari, dan dalam wacana yang langsung diberikan
sebagai suatu bentuk bahasa yang utuh dan bermakna.l selanjutnya jika
siswa membuat kesalahan maka koreksi harus dilakukan secara iepat yang
tidak akan menurunkan rasa percaya diri siswa. poin ini penting untul
dipahami untuk menghindari siswa takuu menjadi tidak suka akan pelajaran
bahasa lnggris.

Uraian di bawah ini akan membahas tentang pembelajaran
keterampilan-keterampilan berbahasa lnggris di sekolah dasar yaitu
kosakata (vocabulary), berbicara (speaking), menyimak (tistening),
membaca (reading) dan menulis (writing) disertai dengan contoh bentuk-
bentuk kegiatan pembelajaran yang cocok dan sesuai untuk diterapkan
dalam pembelajaran Bahasa lnggris di sekolah dasar sebagai inspirasi bagi
anda mahasiswa PGSD yang notabene adalah calon guru sekolah dasir
dalam mengembangkan pembelajaran Bahasa rnggris yang tepat dan
sesuai untuk sekolah dasar.

If. ?edx,la,ja*a,w Kotakatw Balv,tw lwfrw d,i, Se?-olah,
Da,*ar
qh.? Ewglf*}4, La,ngu^age Vocdru,l^artey Lurrtn* et
Elune,nta"ry Schaol/)

Pembelajaran kosakata adalah langkah pertama dan merupakan
dasar dalam pembelajaran Bahasa lnggris sebagai bahasa asing (English
as a foreign language). Dan sepanjang hidupnya seorang pLmbeiajar
bahasa akan terus belajar untuk mengembangkan kosakata yahg
dipelajarinya dan menggunakannya dalam konteks yang tepat. oleh seoau
itu para siswa sekolah dasar perlu dipajankan dengan kosakata bahasa
lnggris yang beragam dan luas (mde range of Engtish language exposure)
untuk memperkaya kosakata Bahasa lnggris dan menambah-pemahaman
akan kosakata yang dipajankan.

Untuk pembelajaran kosakata (vocaburaries learning) di sekolah
dasar bisa dimulai dengan kosakata yang ditemui para siswa dalam
penggunaan sehari-hari dan bersifat " here" and " novt/' . Dan semakin
berkembang keterampilan berbahasa lnggris dan kosakata para siswa,
memungkinkan bisa diberikan kosakata yang dikenal sebagai kosakata
tingkat tiga (fr'er 3 words). Kosakata jenis ini mungkin jarang diJumpai siswa
dalam percakapan sehari-hari tetapi sangaflah penting 

- 
paia siswa

memahami beragam kosakata dan bagaimana untuk menggunakannya
secara tepat dalam konteks yang sesuai.

1 Kasihani K.E. suyant o, Engtish for young Learners (Jakarta: Bumi Aksara, 200g),
h.44.
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Pembelajaran 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 lnggris 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 melaluilati[an yang diulang ulang (repated
practice) dan juga melalui permainan yang menyenangkan (ioytul games).

Berikut beberapa bentuk kegiatan' pembelajaran keterampilan
kosakata bahasa lnggris (English language vocabularies sk//s learning)
yang sesuai untuk dapat dilakukan dengan siswa-siswa sekolah dasar
antara lain:
1. Membaca Nyaring untuk Menyimak Kosakata (Reading Aloud to

Lisfen to The Vocabulariesl
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 lnggris 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 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" (sficked)
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 Qengan membacakan buku cerita,
kegiatan membaca nyaring (reading aloud) untuk memperkenalkan kosakata
baru ini bisa juga dilakukan dengan membacakan puisi (poem)l sajak,
karena puisi atau sajak memiliki kata-kata yang kuat, diulang-ulang dan
berirama (rhyme). Dengan menyimak puisi/ sajak, kosakata baru tersebut
akan mudah diingat dan dengan sendirinya akan tertanam dalam benak
siswa. Namun sebelum membacakan suatu puisi guru perlu berhati-hati
dalam memilih puisi yang mudah dimengerti dengan konteks yang jelas
untuk dapat 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 (lower c/asses) dapat dipilih sajak/ puisi yang pendek dengan
konteks yang sederhana sedangkan untuk siswa di kelas tinggi puisi yang
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dipilih bisa lebih panjang dergan isi konteks yang lebih kompleks. Contoh
sajak di bawah ini dapat dbacakan secara nyaring oleh guru untuk
pembelajaran kosakata di kelas rerdah sekolah dasar.

2. Pemerolehan Kosakata Kontekstual {Contextual Vocabulary
Acquisitionl
Pemerolehan kosakata kontekstual (contextual vocabulary

acquisition) adalah cara yang paling efektif untuk "menanamkan" suatu
kosakata baru kepada para siswa, namun cara ini memakan waktu yang
lama dan butuh kesabaran.3 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 pemerolehan
kosakata kontekstual (contextual vocabulary acquisition) juga mensyaratkan
pemberian kosakata dalam konteks yang utuh (vocabulary in context),
bukan pemberian kosakata secara parsial (terpisah-pisah) sehingga

2 Flashcard dari http://markblogsfromjapan.wordpress.com/category/uncategorized
(diakses 3 Agustus 2014).
" Gaetan Papplardo, Techniques for Teaching Vocabulary to Elementary Students,
http://wwr,v.edutopia.org/blog/teaching-vocabulary-elementary-gaetan-pappalardo
(diakses 10 Agustus 2014).
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seringkali kosakata tersebut tidak bermakna (meanlngless) 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 contexf. Melalui konteks,
siswa akan dapat mengerti makna suatu kata baru bahkan tanpa terjemahan
langsung dari guru. Pembelajaran kosakata melalui teknik guessing
meaning from conbrt untuk sekolah dasar dapat dilakukan melalui
permainan (games) agar pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik
bagi siswa SD. Berikut beberapa contoh permainan dengan
mempergunakan teknik guessing meaning from contexf sebagai inspirasi
bagi anda:

GONTOH
PERMAINAN KOSAKAT A (VOCABULARY GAM q

DO YOU KNOW WHAT ANIMAL IS?

Kelas: Kelas Rendah Sekolah Dasar (Lower Grade)

Tujuan Pembelajaran:
Melatih kemampuan berbicara (speaking) dan membaca (reading) dengan
menggunakan kata bantu modal (modal auxiliaries).

Bahan/ AlaU Sumber Belajar:
f+ Animals Flashcards
It Reward untuk siswa (bisa berupa skor atau bintang dan lain

sebagainya)
Prosedur:
a. Siswa diperkenalkan dengan aturan dan bagaimana menjalankan

permainan "do you what animal is?"
b. Siswa diberikan flashcards yang berisi gambar-gambar binatang dan

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

dalam gambar atau diminta untuk memperhatikan peragaan tentang
tingkah laku hewan tertentu kemudian diminta untuk mencari
flashcard binatang yang dimaksud dan menyebutkan nama binatang
tersebut dalam bahasa lnggris dengan suara keras. Dalam hal ini
guru memperhatikan bagaimana siswa mengucapkan nama binatang
tersebut (pronunciation). Kalo siswa masih salah dalam
pengucapannya, guru memodelkan pengucapan yang benar (the
right pronunciation) dan siswa mengulang dan mengucapkan (/isfen
and repeat).

d. Siswa yang menebak dengan betul nama binatang yang dimaksud
mendapatkan reward dari guru.
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CONTOII ANIMALS FLASTICARD 
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CONT(

Sedangkanuntuksiswasekolahdasardikelas-kelastinggi(y!::
srades) siswa '"["i"n 

;;FL b]'-1 9'13:f119: -iiltii,ffiT1:l
3ffi'i;t"'ili,,ii"i'J*;1tJlll-9^:::9"qf "kankarimat-karimatvans
LLin Xoi'pleks seperti contoh permainan berikut:

CONTOH
PERMATNAN KATA BANTU MODAL

gn6iil iixtt'AR'Es BtNGo GAMrI

Kelas: Kelas Tinggi Sekolah Dasar {lJpper Grade|

Tuiuan Pembelajaran:
Melatih xemampua,i berbicara (speaking) dan .membaca 

(reading) dengan

;;.d;rkan kata bantu modal (modat auxiliaries)'

Bahan/ AlaU Sumber Belaiar:
tl Flashcards
fu Papan skor
tt Bingo game board

llo""o3l!*, diperkenarkan dengan aturan dan bagaimana menialankan

Permainan bingo'

heetfactory.neUfree.printable-flash-cards(diakses

3?,?rffi:#ffi!3:Jofl (diakses pada ll.oktober 2014)

ffi
Ur€r{ffi

Dag

6r
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R-,*,

ffi d.
e.

f.

Siswa diberikan dengan kosakata (vocabulary) yang akan dipakai
dalam permainan misalnya, teacher, teaching,fire, fire fighter, life
guard, swm dll
Siswa dibagi ke dalam dua kelompok. Kemudian setiap kelompok
memilih satu peruvakilan kelompok yang akan maju ke depan kelas.

Perwakilan kelompok selanjutnya diberikan flash cards yang berisi
penjelasan tentang keterangan dari masing-masing profesi/
pekerjaan.
Gambar permainan bingo dipasang di papan tulis.
Perwakilan kelompok pertama akan membacakan satu f/ash cards
yang berisi penjelasan tentang keterangan dari gatu profesi/
pekerjaan.
siswa-siswa di kelompok pertama akan menebak apa pekerjaan

yang cocok dengan deskripsi dari keterangan yang dibacakan
penuakilan mereka dari flash cards.
buru memberikan nilai jika jawaban benar dan melemparkan ke

kelompok lain jika jawaban salah.
Kelompok selanjutnya akan melakukan langkah serupa. Kegiatan ini

dilakukan sampai semua profesi/ pekerjaan yang ada di papan bingo

g.

h.
nggi (upper
permainan

alimat yang

ing) dengan

nenjalankan

dapat ditebak oleh 2 kelompok siswa.
i. Keiompok yang menang adalah kelompok yang dapat menebak

profesi/ pekerjaan dari papan bingo yang terbanyak.
Catatan:
r-4-, Kegiatan ini dapat diintegrasikan dengan tema tentang pekerjaan

L'{ il (occupation) yang ada di sekolah dasar. Guru juga dapat
t# melakukan modifikasi terhadap papan permainan dengan

menggantinya dengan gambar-gambar dengan tema-tema yang

lain misalnya sayur-Sayuran (vegetabtes), buah-buahan (fruits\, benda-

benda di sekolah (things at school) dan lain-lain.

CONTOH MODAL AUXILIARIES BINGO GAME BOARD

ffi,ffi.eem n

tsfir'lgou

rds (diakses
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Bdqaa*

perhatian,

pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi,
menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah
disampbikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan.6
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 lnggris (English Language Listening Skills Learning) yang
sesuai untuk dapat dilakukan dengan siswa-siswa sekolah dasar antara lain:
1. Menyimak dan Melakukan lnstruksi (Listen and Do The

lnstructionsl
Pembelajaran menyimak bahasa lnggris 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. 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). 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 lnggris yang
dipergunakan, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Perhatikan
contoh penggunaan kalimat imperatif (imperative sentence) dalam ilustrasi
kegiatan pembelajaran menyimak dan melakukan instruksi (listen and do the
instruction) berikut:

6 Hendri Guntur Tarigan, Menyimak Sebagaisuafu Keterampilan Berbahasa
(Bandung: Angkasa, 1994), h.28.
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