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BERBICARA



FAKTA TENTANG BERBICARA
 Berbicara pada anak sangat penting untuk 

meningkatkan perkembangan kosakata 

 Kecakapan bahasa oral anak, kemampuan phonologi, 
mempengaruhi perkembangan membaca

 Kemampuan otak untuk menyerap bahasa sebelum 
usia 10 tahun, sehingga anak dapat fasih berbicara



Faktor Yg Mempengaruhi Berbicara1. Faktor neorologi
• Perkembangan kognitif

• Strategi proses informasi

• Kemampuan keluaran motorik

• Perkembangan sosioemosional dan motivasi

2. Faktor struktural dan psikologikal
• Ketajaman indera

• Kemampuan otot oral

• Mekanisme transmisi berbicara

3. Faktor lingkungan
• Sosiokultural

• Pengalaman

• Konteks fisik



Menurut Mary L. Jalongo



Perkembangan Berbicara Anak
• Nonkomunikatif (tidak ada percakapan/ mendengar)

– 3 tipe nonkomunikatif : 

1. pengulangan, misalnya, “ngeng, ngeng, ngeng, mobilnya
ketabrak. Ngeng, ngeng, ngeng ketabrak”

2. monolog, misalnya, “Cikonya lagi main. Aku lihat ciko. 
Bunda juga suka ciko. Aku juga suka ciko”.

3. monolog ganda atau kolektif, misalnya;

Susan : “aku rajanya!!”

Arif : “ibu buatkan aku susu ,enak banget”

Tami : “enak?? rasa apa? Aku dibuatkan ibu susu juga…”

Arif : “rasa apa?”

Susan : “Pake mahkota biar kaya rajanya..”



• Komunikatif (Berbicara dengan sosialisasi)
• 6 tipe bicara sosialisasi
1. Play talk (anak mengekpresikan kepribadian lain ketika bermain)
2. Negotiation talk (anak mencoba bergabung dalam kegiatan, 

membuat aturan, mengatasi tantangan)
3. Excluding talk (anak menolak anak lain untuk masuk dalam

permainan atau kegiatan)
4. Challenge talk (anak tidak setuju dengan peraturan yang dibuat anak

lain)
5. Empathic talk (anak menempatkan diri sebagai penghibur/memberi

dukungan pada anak yang mengalami masalah)
6. Information and understanding talk (anak bercakap-cakap dengan

anak lain, memberi pertanyaan tentang topik-topik penting dan
bermakna)

contoh

contoh 7 tipe percakapan sosial.doc


Menurut Dr. Miriam Stoppard 



Tahapan Perkembangan 
Berbicara

0-8 minggu Mendengarkan dan mencoba mengikuti suara yang 
didengarnya. Mengamati dan mengikuti gerak tubuh serta
ekspresi wajah orang yang dilihatnya dari jarak tertentu.
Mampu memahami dan merasakan adanya komunikasi dua
arah dengan memberikan respon lewat gerak tubuh dan suara. 
Sejak dua minggu pertama mulai terlibat dengan percakapan.
Minggu ke-6 mampu mengenali suara ibu. Usia 8 minggu, mulai
mampu memberikan respon terhadap suara yang dikenalinya.

8-24 minggu Mengekspresikan diri melalui suara-suara yang sangat lucu dan
sederhana, seperti “eh”, “ah”, “uh”, “oh” dan tidak lama kemudian ia
akan mulai mengucapkan konsonan seperti “m”, “p”, “b”, “j” dan “k”. 12 
minggu, mulai terlibat pada percakapan “tunggal” dengan
menyuarakan “gaga”, “ah goo”. 16 minggu, mampu mengeluarkan
suara seperti tertawa atau teriakan riang, dan bublling. 24 minggu, 
seorang bayi akan mulai bisa menyuarakan “ma”, “ka”, “da” dan
sejenisnya. Bayi akan bermain dengan suaranya sendiri dan terus
mengulang apa yang didengar dari suaranya sendiri.



28 minggu – 1 
tahun

Usia 28 minggu seorang anak mulai bisa
mengucapkan “ba”, “da”, “ka” secara jelas sekali. 
Bahkan waktu menangis pun vokal suaranya sangat
lantang dan dengan penuh intonasi. Pada usia 32 
minggu, ia akan mampu mengulang beberapa suku
kata yang sebelumnya sudah mampu diucapkannya. 
Pada usia 48 minggu, seorang anak mulai mampu
sedikit demi sedikit mengucapkan sepatah kata yang 
sarat dengan arti. Selain itu, ia mulai mengerti kata
“tidak” dan mengikuti instruksi sederhana seperti
“bye-bye” atau main “ciluk-baa”. Ia juga mulai bisa
meniru bunyi binatang seperti “guk”, “kuk”, “ck”

1 tahun – 18 bulan Pada usia setahun, seorang anak akan mampu
mengucapkan dua atau tiga patah kata yang punya makna,
mampu memahami sebuah obyek sederhana yang 
diperlihatkan padanya. Pada usia 15 bulan, anak mulai bisa
mengucapkan dan meniru kata yang sederhana dan sering
didengarnya untuk kemudian mengekspresikannya pada
porsi / situasi yang tepat. Usia 18 bulan, ia sudah mampu
menunjuk obyek-obyek yang dilihatnya di buku dan
dijumpainya setiap hari. Selain itu ia juga mampu
menghasilkan kurang lebih 10 kata yang bermakna.



18 bulan – 2 
tahun

Kemampuan bicara anak semakin tinggi dan kompleks. 
Perbendaharaan katanya mencapai 30 kata dan mulai
sering mengutarakan pertanyaan sederhana, seperti
“mana ?”, “dimana?” dan memberikan jawaban singkat, 
seperti “tidak”, “disana”, “disitu”, “mau”. Pada usia ini
mereka juga mulai menggunakan kata-kata yang 
menunjukkan kepemilikan, seperti “punya ani”, 
“punyaku”. Luwes dalam menggunakan kata-kata dan
bahasa sesuai dengan situasi yang sedang dihadapinya
dan mengutarakan kebutuhannya. Kata-kata yang 
diucapkannya masih sering kabur, misalnya “balon” 
jadi “aon”, “roti” jadi “oti” karena perkembangan
motorik anak.

2 – 3 tahun Menguasai 200 – 300 kata dan senang bicara sendiri
(monolog). Semakin lancar dalam bercakap-cakap, meski
pengucapannya juga belum sempurna. Tertarik
mendengarkan cerita yang lebih panjang dan kompleks. Jika
diajak bercakap-cakap, mudah loncat dari satu topik
pembicaraan ke yang lainnya. Mampu menggunakan kata
sambung “sama”, misalnya “ani pergi ke pasar sama ibu”, 
untuk menggambarkan dan menyambung dua situasi yang 
berbeda. Menggunakan kata “aku”, “saya” “kamu” dengan
baik dan benar. Mengerti perbedaan antara yang terjadi di
masa lalu, masa kini dan masa sekarang.



3-4 tahun Mampu menggunakan kata-kata yang bersifat
perintah; Mengenali kata-kata baru dan terus berlatih
untuk menguasainya. Mulai mengenali konsep-konsep
tentang kemungkinan, kesempatan, dengan
“andaikan”, “mungkin”, “misalnya”, “kalau”. 
Perbendaharaan kata makin banyak dan bervariasi
seiring dengan peningkatan penggunaan kalimat yang 
utuh. Anak-anak semakin sering bertanya sebagai
ungkapan rasa keingintahuan mereka, seperti “kenapa
dia Ma ?”, “sedang apa dia Ma?”, “mau ke mana ?”

5-6 tahun Anak sudah bisa menggunakan kata secara lebih rumit, 
misalnya “ibu, aku lebih suka baju yang berwarna merah. 
Yang hijau tidak bagus.” Menjawab pertanyaan sederhana. 
Berbicara lancar menggunakan kalimat yang lebih kompleks. 



Tanda-tanda yang harus
diperhatikan
• Usia 0 sampai 18 bulan

Anak tidak mengucapkan kata apa pun (termasuk “mama” atau :”papa”), tidak berceloteh
hingga usia setahun, tidak dapat menyebutkan anggota tubuh mana pun, atau orang
dewasa tidak dapat memahami kata-kata yang diucapkannya pada usia 18 bulan.

• 18 sampai 24 bulan
Anak jarang berusaha berbicara atau menirukan orang lain, mengucapkan huruf hidup
saja dan tidak menggunakan huruf mati, misalnya mengucapkan” a-a” bukannya mama. 
Tidak menjadi frustrasi bila orang dewasa tidak dapat memahami keinginannya, dan
hanya menggunakan kata-kata tunggal dan tidak menggabungkannya dengan kata lain.

• 24 sampai 36 bulan
Anak tetap hanya mengucapkan huruf hidup, mengalami kesulitan menyebutkan benda-
benda yang ditemuinya sehari-hari, tidak menggunakan kalimat yang terdiri dari dua
atau tiga kata, atau pada usia tiga tahun kata-katanya tidak dapat dipahami oleh orang-
orang yang tidak mengenalnya dengan baik.



How to??
 menunjukkan kasih sayang dan minat yang tulus pada 

anak-anak,

 mengirim pesan verbal dan nonverbal kongruen, 

 mengundang anak-anak dalam percakapan yang lebih 
panjang dan berinteraksi dengan teman sebaya dan 
orang dewasa, 



mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang 
dikatakan anak, 

Manfaatkan minat anak-anak sebagai dasar untuk
percakapan, 

berbicara sopan kepada anak-anak, 

merencanakan atau mengambil kesempatan spontan
untuk berbicara dengan setiap anak secara informal, 

menahan diri dari membuat komentar yang 
menghakimi anak-anak, tentang sesuatu yang 
diucapkan benar atau tidak



3 jenis pertanyaan terbuka
Pertanyaan kebenaran, mengajak anak untuk berpikir

secara harfiah dan memberikan jawaban singkat yang 
dapat ditemukan tepat di pertanyaan cerita

Pertanyaan kesimpulan, mengajak anak untuk
membaca dan mengisi informasi yang tidak secara
langsung terungkap, mis, apa yang terjadi jika….?

Pertanyaan koneksi pribadi, mengajak anak untuk
menghubungkan buku dengan kehidupan dan
pengalaman sendiri



Strategi Meningkatkan
Berbicara
 bukannya menyangkal perasaan, namun 

menempatkannya dalam kata-kata, 

 bukan memarahi, namun memberikan informasi, 

 bukannya menuntut pengakuan, namun menjelaskan 
masalah, 

 bukannya memberi perintah, namun pilihan yang 
ditawarkan, 



 bukan berceramah, namun mengatakan secara 
singkat, 

 bukan menekankan pada kesulitan anak, namun 
menjelaskan keberhasilan mereka, 

 bukannya berbicara, namun menuliskannya, 

 bukannya "hakim dan juri", namun memecahkan 
masalah bersama-sama
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Membaca & Menulis



Persiapan Kemampuan Membaca
(VISUAL, AUDITORY & KOORDINASI

GERAKAN OTOT BICARA)

Membaca adalah aktifitas 
belajar yang dominan 

memerlukan indera visual dan 
juga melibatkan fungsi 

penginderaan lain di otak.



Kemampuan yang diperlukan
untuk membaca

 Mengenal bentuk

 Mengenal perbedaan bunyi huruf

 Mengenal rangkaian (pola)

 Mengenal perbedaan intonasi



Kesiapan Baca-Tulis AUD
 Kesiapan fisik (status gizi, permasalahan 

pendengaran/penglihatan)

 Kesiapan perseptual (bahasa tulisan dan bahasa 
ucapan)

 Kesiapan kognitif (komponen bahasa yang 
komprehensif, memecahkan masalah, kapasitas 
intelektual)

 Kesiapan berbahasa (berbicara & mendengarkan)

 Kesiapan afektif (penguatan)

 Kesiapan lingkungan (pengalaman keaksaraan)



Tahapan Perkembangan Membaca
 Magical Stage 

(Tahap Fantasi)

 Self Concept Stage 

(Tahap Pembentukan Konsep Diri Membaca)

 Bridging Reading Stage 
(Tahap Membaca Gambar)

 Take off Reader Stage 
(Tahap Pengenalan Bacaan)

 Independent Reader Stage 
(Tahap  Membaca Lancar)



MAGICAL STAGE

Tahap Fantasi


 Anak mulai belajar 

menggunakan buku, mulai 

berfikir bahwa buku itu 

penting, melihat atau 

membolak-balikkan buku 

dan kadang-kadang anak 

membawa buku 

kesukaannya.

SELF CONCEPT 
STAGE

Tahap Pembentukan 
Konsep Diri Membaca


Anak memandang dirinya 

sebagai pembaca, dan mulai 
melibatkan diri dalam kegiatan 
membaca, pura-pura 
membaca buku, memberi 
makna pada gambar atau 
pengalaman sebelumnya 
dengan buku, menggunakan 
bahasa buku meskipun tidak 
cocok dengan tulisan

ziz’04



BRIDGING READING 
STAGE

Tahap Membaca Gambar


 Pada tahap ini anak menjadi

sadar pada cetakan yang 
tampak serta dapat
menemukan kata yang 
sudah dikenal, dapat
mengungkapkan kata-kata
yang memiliki makna
dengan dirinya, dapat
mengulang kembali cerita
yang tertulis, dapat
mengenal cetakan kata dari
puisi atau lagu yang 
dikenalnya serta sudah
mengenal abjad

TAKE OFF READER 
STAGE

Tahap Pengenalan Bacaan



 Anak tertarik pada bacaan, 

mulai mengingat kembali

cetakan pada konteksnya, 

berusaha mengenal tanda-

tanda pada lingkungan

serta membaca berbagai

tanda seperti kotak

susu,pasta gigi atau papan

iklan

ziz’04



Independent Reader Stages 

(Tahap Membaca Lancar)

Pada tahap ini anak dapat membaca 
berbagai jenis buku yang berbeda secara 
bebas, menyusun pengertian dari tanda, 
pengalaman dan isyarat yang dikenalnya, 
dapat membuat perkiraan bahan-bahan 
bacaan. 

Bahan-bahan yang berhubungan secara 
langsung dengan pengalaman anak 
semakin mudah dibaca.



Karakteristik Materi
Bacaan Tahap Awal

 pendek dan dapat  diperkirakan

 berulang-ulang

 menggunakan bahasa yang sederhana

 menggunakan irama

 teksnya sederhana, mudah diingat

 gambar dan teks sesuai

 gambar sangat dominan



Karakteristik Materi
Bacaan Tahap Berkembang

 lebih panjang

 lebih kompleks

 kosa kata cukup banyak

 panjang teks mengimbangi gambar



Karakteristik Materi
Bacaan Tahap Mandiri

 illustrasi gambar sedikit saja
 kosa kata banyak dan menantang
 anak berpikir untuk memahami makna dari cerita
 lebih banyak karakter yang dikenalkan pada anak
 unsur-unsur cerita lebih berkembang
 mengenali kata-kata umum
 membaca dengan lancar
 membaca dalam hati
 menyesuaikan makna kata dengan konteks
 dapat menarik kesimpulan dari bacaan yang dibacanya



Menulis



Karakteristik  Penulis Tahap Awal 

(2-4 th)
 Memahami tata bahasa dasar

 Mengetahui perbedaan antara tulisan dan gambar

 Mengetahui bahwa tulisan memiliki  pesan (cerita)

 Menggunakan ingatan dan gambar untuk 
”menulis” suatu cerita.

 Dapat menirukan proses menulis

 Memahami  sifat dan tujuan tulisan

 Menunjukkan minat pada tulisan

 Mulai memahami konsep tulisan : memahami 
hubungan  beberapa huruf/bunyi

 Mengenali beberapa nama



Karakteristik Penulis Tahap Perkembangan

 Teks lebih penting daripada gambar

Menguasai konsep tulisan

Menguasai hubungan huruf/bunyi

Mulai mengenali pola-pola huruf hidup 
(vokal) dan kombinasinya

 Kosa kata berkembang

Memahami tanda baca, huruf kapital pada 
awal kalimat

Menulis sambil memahami isinya



Karakteristik Penulis Tahap Mandiri

 Mengenali kata-kata umum

 Menulis dengan lancar

 Menyesuaikan makna kata dengan konteks 

dapat menarik kesimpulan dari tulisan



Aktivitas yang menunjang menggambar dan 
menulis 
 Fingerpainting/writing 

 Menciptakan menulis dan menggambar dengan 
benda-benda 

 Menyediakan papan tulis 

 Kata dan gambar dibuat dalam format yang 
berbeda 

 wawancara

 Dialoge/merespon majalah  



Kegiatan yang Mendukung Kemampuan Menulis Anak 

2-3 tahun

 Membuat coretan pada kertas besar dengan 
crayon atau spidol.

 Membuat coretan dengan batang kayu di tanah 
atau pasir

 Melukis dengan cat jari

 Menjepit biji-bijian atau buah-buahan terbuat dari 
kayu dengan wadah dan penjepit. 

 Mengocok air sabun dengan alat pengocok telur

 Meremas: daun, koran bekas, parutan kelapa, 
ublek, tanah lempung, playdough, dll.

 Mencetak playdough, tanah liat, pasir basah 
dengan cetakan huruf

 Kegiatan menggunting: kertas bekas dengan 
berbagai ketebalan, daun, atau bahan lainnya.



Kegiatan Main untuk mendukung kemampuan 

menulis anak usia 4-6 tahun

 Menyediakan berbagai huruf, kata dan suku yang terkait 
dengan nama anak atau kata-kata yang sudah dikenal anak.

 Melukis dengan kuas, dengan cat jari

 Menjiplak huruf-huruf dengan menggunakan cetakan huruf

 Menjiplak kata yang sudah ditulis guru

 Mengingatkan anak untuk selalu menuliskan namanya pada 
setiap kertas kerjanya

 Membuat buku dari kumpulan gambar anak dengan cerita 
yang ditulis anak

 Membuat kata-kata yang paling sering diucapkan guru untuk 
ditunjukkan kepada anak saat guru menyebutkan kata 
tersebut, lalu anak menuliskannya. Misalnya kata ”terima kasih” 
” maaf” ”tolong”.

 Menyediakan kertas, pensil, craton, spidol warna di setiap 
tempat yang disukai anak.



Martha Christianti Nugraha, M. Pd



MANIK-MANIK DAN TALI:

Tahap-tahap Perkembangan

1. Main mengosongkan/mengisi

2. Merangkai – digunakan sebagai
bahan main peran (kalung)

3. Merangkai terus menerus

4. Merangkai berdasarkan warna

5. Merangkai berdasarkan bentuk

6. Merangkai berdasarkan warna DAN bentuk

7. Merangkai berdasarkan warna, bentuk
DAN ukuran 

8. Membuat pola sendiri

9. Membaca pola kartu dari bermacam-macam 
tingkat kesulitan



KEGIATAN AWAL MENGGUNTING UNTUK 

MEMPERKUAT KOORDINASI TANGAN, 

MENJEPIT DENGAN MENGGUNAKAN IBU 

JARI DAN TELUNJUK

 Memungut obyek-obyek kecil

menggunakan ibu jari dan

telunjuk

 Main jari menggunakan jari-jari

menulis (ibu jari, telunjuk,

dan jari tengah)

 Meraup

 Merobek

 Dengan seluruh tangan

 Dengan ibu jari dan telunjuk



URUTAN DARI PERKEMBANGAN 

MENGGUNTING
• Menggunting seputar tepi kertas dengan

ujung gunting

• Menggunting seputar tepi kertas

dengan keseluruhan gunting

• Terus buka dan tutup bagian gunting,

menggunting sepanjang kertas

• Menggunting antara dua garis lurus

• Menggunting bentuk, tetapi tidak pada garis

• Menggunting pada garis tebal dengan kontrol yang

semakin bertambah

• Menggunting berbagai bentuk

Dengan berlatih membuat semakin sempurna. Anak harus 

dibolehkan untuk meremas-remas, merobek, dan 

menggunting setiap hari.

Jangan pernah lakukan sesuatu untuk anak yang mereka perlu 

lakukan sendiri.



TAHAP PERKEMBANGAN MENULIS

TAHAP 1 Corat-coret acak (tidak teratur)

TAHAP 2 Corat-coret yang mulai teratur

TAHAP 3 Pengulangan garis dan bentuk khusus

TAHAP 4 Berlatih huruf (menyebutkan huruf-huruf)

TAHAP 5 Menulis nama 

TAHAP 6 Menyalin kata-kata yang ada di lingkungan

TAHAP 7 Menemukan ejaan

 Awal konsonan (M mewakili Monster)

 Awal dan akhir konsonan (MR mewakili Monster)

 Tengah konsonan (MSR mewakili Monster)

 Awal, tengah, akhir konsonan dan penempatan vokal

diantara konsonan (MESTR)

TAHAP 8    Ejaan sesuai ucapan (MONSTER)



PENGALAMAN-PENGALAMAN

MOTORIK HALUS

 Penjepit besar digunakan untuk mengelompokan bahan-bahan

 Penjepit kecil digunakan dengan huruf kecil dari pasta

 Pensil–macam-macam ukuran

 Spidol dan krayon macam-macam ukuran

 Stempel dengan baknya

 Alat seperti obeng dan tang kecil digunakan untuk melepaskan bagian-
bagian kecil perkakas yang patah

 Menyalin huruf-huruf atau binatang

 Penghapus dan papan tulis

 Papan tulis kecil dengan kapur tulis

 Papan Geo dengan pita karet



 Papan pasak
 Manik-manik dan tali
 Kubus  satu cm
 Komputer-Keyboard dan Mouse 
 Puzzle lantai
 Huruf dari kain dan papan dari kain planel
 Light BriteTM
 Lighted Lego TableTM
 Nampan pasir kecil dengan penggaruk
 Penjepit pakaian – kecil dan besar
 Puzzle cacing berwarna
 CuisennaireTM  Road-besar dan kecil
 Graduated cylinders
 Ubin huruf dan papan
 UnifixTM cubes- besar dan kecil
 Potongan kayu dengan pola dan

bentuk
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Tahap 1: Coretan-Coretan
Acak
 Mulai membuat coretan; random scribbling; Coretan 

awal; coretan acak; coretan-coretan seringkali 
digabungkan seolah-olah “krayon” tidak pernah lepas 
dari kertas. Warna-warna coretan dapat 
dikelompokkan bersama dan menyatu atau terpisah 
dalam kelompok-kelompok setiap halaman. Coretan 
dapat satu warna atau beberapa warna.



Contoh tahap 1



Tahap 2: Coretan Terarah
 Coretan terarah dimunculkan dalam bentuk garis 

lurus ke atas atau mendatar yang diulang-ulang; garis-
garis, titik-titik, bentuk lonjong, atau lingkaran (huruf 
tiruan) mungkin terlihat tidak berhubungan dan 
menyebar secara acak di seluruh permukaan kertas.



Contoh tahap 2

http://4.bp.blogspot.com/_snanYbHwzd8/THfbgIjijKI/AAAAAAAAAFs/kETvd2Ut5TU/s1600/2.JPG


Tahap 3: Garis dan Bentuk
Khusus diulang-ulang, (Menulis
Garis Tiruan)
 Diwujudkan melalui bentuk, tanda, dan garis-garis 

yang terarah; dapat terlihat mengarah dari sisi kiri ke 
kanan halaman dengan huruf-huruf yang sebenarnya 
atau titik-titik sepanjang garis; dapat mengarah dari 
atas ke bawah halaman kertas.



Contoh tahap 3



Tahap 4: Latihan Huruf-Huruf
Acak atau Nama
 Huruf-huruf muncul berulang-ulang diwujudkan dari namanya; 

beberapa dapat diakui dan yang lainnya sebagai simbol; dapat
mengambang di atas kertas, digambarkan di dalam garis, ditulis
dalam gambar sederhana yang sudah dikenalnya missalnya
rumah, saling berhimpit di atas yang lainnya secara berulang-
ulang. Huruf-huruf nama mungkin saling tertukar , dan/atau
ditulis di atas dan dibawah. Latihan nama dapat menggunakan
huruf besar atau yang lainnya kecil, contoh-contoh yang abstrak
atau benar.



Contoh tahap 4



Tahap 5: Menulis Nama 
 Nama mungkin yang pertama, terakhir, atau gabungan 

dan tulisan dapat muncul berulang-ulang dalam 
berbagai warna alat-alat tulis (spidol,ayon, pensil); 
nama dapat ditulis di depan atau sebagai cerminan 
pikiran, di dalam kotak dengan latar belakang atau 
bayangan berwarna; nama dapat ditulis di atas kertas 
dengan gambar di bawah; rangkaian angka-angka dan 
abjad dapat dimasukkan.
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Tahap 6: Mencontoh Kata-
Kata di Lingkungan
 Menulis kata-kata dari lingkungan secara acak dan 

diulang-ulang dalam berbagai ukuran, orientasi dan 
warna; termasuk nama anggota keluarga lainnya.
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Tahap 7: Menemukan 
Ejaan
 Usaha pertama untuk memeriksa dan mengeja kata-kata dengan

menggabungkan huruf yang bermacam-macam untuk
mewujudkan sebuah kata seperti yang digambarkan berikut ini:

1. Huruf konsonan awal (D mewakili Dinosaurus)

2. Huruf konsonan awal dan akhir (DS mewakili DinoSaurus)

3. Huruf konsonan tengah (DNS mewakili DiNoSaurus)

4. Huruf awal, tengah, konsonan akhir dan huruf hidup
dituliskan pada tempatkan (DINOSAURUS)
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Tahap 8: Ejaan Umum
 Usaha-usaha mandiri untuk memisahkan huruf dan 

mencatatnya dengan benar menjadi kata lengkap.
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TAHAP 1. Main mengosongkan/mengisi



TAHAP 2
Merangkai: 
Digunakan
sebagai bahan
main peran
(misal: kalung, 
menuntun anjing)



TAHAP 3. Merangkai terus 
menerus



TAHAP 4. Merangkai berdasarkan
warna



TAHAP 5. Merangkai berdasarkan
bentuk



TAHAP 6. Merangkai berdasarkan
pengelompokan bentuk/warna



TAHAP 7. Merangkai berdasarkan
warna, bentuk DAN ukuran



TAHAP 8. Membuat pola 
sendiri



TAHAP 9. Membaca pola kartu dari
bermacam macam tingkat
kesulitan
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Fakta teks naratif & ekspositori Menurut penelitian, otak manusia lebih mampu
memahami dan mengingat informasi bila
disajikan dalam bentuk cerita (sylwester, 1995)

 Aktivitas bercerita dapat mengembangkan, 
memelihara dan menyimpan memori jangka
panjang secara baik (schank,1990)

 Melalui cerita, pendidik dapat melihat tingkat
proses kognitif anak, representasi diri anak, 
pemahaman terhadap sesuatu tugas, dan
kesimpulan tentang apa yang didengar



 Bercerita merupakan kegiatan yang tepat untuk 
mentransfer nilai-nilai budaya

 Perbedaan budaya membedakan anak dalam bercerita 
secara narasi

 Hanya sedikit yang melakukan kegiatan bercerita 
sebagai kegiatan untuk memperkaya wawasan, anak-
anak tidak mendapat wawasan cukup tentang 
informasi tertentu di kelas awal.



Teks naratif
 Teks yang terstruktur dan dalam bentuk cerita, baik 

lisan atau tertulis

 Ciri-ciri :

 Memiliki karakter-karakter yang dapat di identifikasi 
oleh anak

 Ilustrasi kadang tidak biasa

 Sering menggunakan urutan kronologis

 Contoh : biografi, cerita rakyat atau dongeng



Teks Ekspositori Teks yang memberikan informasi faktual dan penjelasan
baik lisan atau tertulis

 Ciri-ciri : 

 Memiliki pernyataan umum tentang karakteristik dan
hubungannya dengan kejadian-kejadian dan benda-
benda

 Seperti cerita, namun dirancang untuk menjelaskan, 
menggambarkan, atau menyajikan sebuah argumen
logis

 Ilustrasi realistis (mis, diagram, gambar, model visual)

 Menggunakan pertanyaan/jawaban, penyebab/efek, 
membandingkan/kontras, masalah/solusi.

 Contoh : semua tentang… bagaimana untuk…



cara menggunakan buku 
informasi
 Preview & prediction

 Reading

 Comparing

 Activities with information book



Hal-hal yang perlu diperhatikan
ketika bercerita

 Appropriateness (Kesesuaian)

 Quality (Kualitas)

 Persentation (presentasi)

 Participation 

 Practice 



Strategi pendidik
 Mendongeng dengan benda konkret

 Mendongeng dengan pendekatan terpadu

 Menggunakan pengalaman sensori

 Bermain sosiodrama

 Mendongeng melibatkan anak secara interaktif



Contoh ide untuk bercerita
 Perjalanan/petualangan

 Cerita sehari-hari

 Mengubah suatu cerita

 Berinteraksi dengan karakter cerita

 Cerita tentang sesuatu yang istimewa

 Cerita binatang kesayangan



 Bacakan cerita sehingga aku bisa melakukan perjalanan di luar
duniaku

 Bacakan cerita sehingga aku bisa membayangkan gambar dari hal-
hal gaib

 Bacakan cerita sehingga aku bisa mendengar kata-kata untuk
direnungkan, kata-kata untuk dimasukkan kedalam kepalaku, 
kata-kata yang dekat untuk membuat cerita sendiri suatu hari
nanti

 Mari bacakan cerita kepadaku sehingga aku dapat menemukan
cara nyata penulis dan mampu menulis

 Mari diskusikan cerita sehingga aku dapat mempelajari rahasia
membuat cerita

 Mari menulis cerita sehingga aku dapat tumbuh dan berkembang
sebagai penulis

 Mari berbagi cerita denganku sehingga aku dapat menikmati
kesenangan dari penulisnya (Terry, 1989)



Kesulitan belajar bahasa pada anak
 Terlambat bicara dibandingkan anak lain

 Masalah pengucapan

 Perkembangan kosakata lambat

 Sering tidak mampu menemukan kata yang tepat

 Kesulitan dengan kata-kata berrima

 Kesulitan belajar alphabet, angka, dan hari dalam
seminggu

 Sering gelisah, cenderung untuk terganggu

 Bermasalah dalam interaksi dengan teman sebaya

 Tidak mampu mengikuti petunjuk atau rutinitas



Pengembangan bahasa
diarahkan pada anak agar 
dapat;

 Mengelolah kata secara komprehensif

 Mengekspresikan kata-kata tersebut dalam bahasa
tubuh (ucapan dan perbuatan) yang dapat dipahami
oleh orang lain

 Berargumentasi, meyakinkan orang melalui kata-kata
yang diucapkannya
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Kesiapan membaca didukung
 Perkembangan sosial dan emosional

 Berbagi, bekerjasama dengan teman dan orang dewasa, percaya diri, 
memiliki kontrol diri, emosi stabil, mampu menyelesaikan tugas, 
bertanggung jawab

 Perkembangan fisik
 Mampu mengontrol otot besar yaitu, berlari, meloncat, menghidar, 

berlari kecil, berlari kencang, melompat, berjalan pada garis lurus; 
mampu mengontrol otot kecil seperti memegang pensil dengan
benar, mewarnai dalam garis-garis, memotong dengan gunting; 
memperlihatkan koordinasi mata tangan, dapat menulis nama, 
meniru huruf, menggambar figur orang dewasa, badan sehat dan
kuat, tidak cacat pendengaran dan penglihatan, tangan kaki mata
lebih stabil



 Perkembangan kognitif

Mampu mendiskriminasi dan
mengidentifikasikan suara-suara yang 
didengar, membedakan suara, mengenali
kata-kata berima, mengidentifikasi bunyi
huruf awal dan akhir, memiliki memori
mendengar; mampu mendiskriminasi
penglihatan dengan memahami
pergerakan mata kiri ke kanan, mengenali
kesamaan dan perbedaan, 
mengidentifikasi warna, bentuk, huruf, 
dan kata-kata, dan memiliki memori
pandang.



Teori pemerolehan membaca
 Membaca diperoleh melalui interaksi sosial

 Membaca sebagai hasil dari pengalaman-pengalaman
hidup

 Membaca diperoleh ketika anak melihat tujuan dan
kebutuhan

 Membaca diperoleh ketika anak berperan sebagai
pembaca



4 proses untuk memperoleh
kemampuan membaca
 Observasi perilaku membaca/ dibacakan, misalnya anak melihat

orng dewasa membaca sendiri

 Kolaborasi dengan individu yang berinteraksi dengan anak, 
memberi dorongan, memotivasi, dan membantu jika perlu

 Praktek, anak mencoba apa yang sudah dipelajari, misal dengan
bermain peran

 Tampil, anak berbagi apa yang telah dipelajari, mencari
dukungan orang dewasa yang tertarik, di apresiasikan dalam
bentuk tulisan



4 tujuan pengembangan
membaca
 Mengembangkan sikap positif terhadap membaca

 Mengembangkan konsep tentang buku

 Mengembangkan pemahaman cerita

 Mengembangkan konnsep-konsep tentang bahan
cetak



Strategi untuk mengembangkan
sikap positif terhadap membaca
 Anak ditenggelamkan pada lingkungan yang kaya bahan

keaksaraan

 Anak ditunjukkan model perilaku melek huruf untuk
meniru

 Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara
sukarela dalam kegiatan literasi selama membaca bebas
dan ketika menulis

 Anak memiliki kesempatan untuk memilih kegiatan
keaksaraan dimana mereka akan berpartisipasi



 Anak memiliki kesempatan untuk bekerja sendiri atau
bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain

 Anak memiliki kesempatan untuk mendengarkan cerita
yang dibacakan oleh guru dan teman-teman dalam suasana
yang santai dan menyenangkan

 Anak memiliki kesempatan untuk menanggapi cerita
melalui diskusi, bermain peran, penggunaan boneka untuk
menceritakan kembali, dll.

 Anak memiliki kesempatan untuk mengambil buku dari
ruang kelas literasi untuk dibaca

 Anak kaya dengan beragam karya sastra dan bebas
memilih karya sastra yang disukainya.
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Bagaimana kemampuan
literasi berkembang pada
anak?

Mengidentifikasikan kata yang tercetak
1. Decoding anak mengucapkan kata tersebut, 

menerjemahkan kata dari yg tercetak kepada suara sebelum
mengingatnya pada memori jangka panjang. 
Syarat : harus menguasai kode fonetik yang menyesuaikan
alfabet tercetak dengan suara yang keluar.
Disebut pula fonetik atau pendekatan yang menekankan pada
kode (code emphasis approach). 
Cenderung diarahkan dan melibatkan instruksi fonetik



2. Visually based retrieval  anak melihat huruf, 
kemudian mengingatnya kembali.
Disebut pula sebagai pendekatan keseluruhan bahasa
atau whole-language.
Yaitu menekankan pada pengingatan visual dan
penggunaan isyarat kontekstual.
Dibangun berdasarkan literatur yang sebenarnya dan
aktivitas murid yang berujung terbuka.



Whole Languange

 Pendekatan ini mengacu pada keyakinan bahwa anak 
belajar membaca dan menulis secara alami, sebanyak 
anak belajar memahami dan menggunakan 
pembicaraan. 

 Untuk mendorong proses ini, anak sejak awal 
didorong untuk merasakan tujuan bahasa tertulis 
yaitu untuk mengkomunikasikan makna. 



 Anak belajar membaca dengan komprehensifitas yang 
lebih baik dan lebih menikmati jika anak melihat 
bahasa tertulis sebagai cara untuk mendapatkan 
informasi dan mengekspresikan ide dan perasaan, 
bukan sebagai sebuah sistem suara dan huruf hidup 
(syllable) yang terisolasi yang harus dipelajari dengan 
mengingat dan berlatih.



Kritik terhadap whole 
languange

 Pendekatan keseluruhan bahasa mendorong anak
untuk membaca cepat teks (skimming), menebak kata
dan makna kata, tidak mencoba untuk membenarkan
bacaan atau kesalahan eja. 

 Menurut kritikus, membaca adalah keterampilan
yang harus diajarkan. Otak tidak terprogram
untuk menguasai keterampilan tersebut dan
pelatihan fonik awal merupakan kunci untuk
keterampilan membaca.



Lalu…
Disarankan untuk menggabungkan kedua metode tersebut yaitu

fonetik dan keseluruhan bahasa.
Anak belajar kemampuan fonetik disertai dengan berbagai

strategi membantu anak untuk memahami apa yang dibaca. 
Penggabungan metode ini sesuai dengan cara kerja otak anak. 

Mengapa??
Karena keterampilan akademik seperti membaca merupakan

produk dari berbagai fungsi bersama dari bagian otak yang 
bekerja bersama,. Instruksi yang hanya fokus pada
subketerampilan tertentu (fonetik atau pemahaman) memiliki
peluang lebih rendah untuk sukses dibandingkan dengan
program yang mencangkup sebagian besar keterampilan. 



 Anak dapat memilih strategi berbasis visual atau 
fonetik. Anak menggunakan pengingat visual untuk 
kata yang telah akrab (sering didengar) dan 
pengkodean (decoding) sebagai cadangan untuk kata 
yang tidak akrab (jarang didengar).



 Pemahaman 

 Proses perkembangan yang meningkatkan pemahaman 
kalimat yang tertulis sama dengan perkembangan yang 
meningkatkan memori.

 Semakin otomatis pengidentifikasian kata, semakin 
meningkat pula kapasitas memori kerja, anak lebih 
fokus pada makna apa yang anak baca.

 Strategi baru untuk pemahaman adalah dengan 
metakognisi



Metakognisi
 Kesadaran akan apa yang ada dalam pikiran
Membantu anak untuk memonitor pemahaman terhadap apa

yang mereka baca dan mengembangkan strategi. Bagaimana
caranya??

Membaca ulang bagian yang sulit, membaca lebih lambat, 
mencoba memvisualisasikan apa yang telah digambarkan, 
dan memikirkan contoh. 

 Seiring meningkatnya simpanan pengetahuan anak, anak
akan lebih siap untuk mengecek informasi baru terhadap apa
yang sudah mereka ketahui. 



 Menulis

 Penguasaan keterampilan menulis bergerak seiring
dengan perkembangan membaca.

 Ketika anak belajar untuk menerjemahkan kata yang 
tertulis ke dalam perkataan, anak juga mencoba
menggunakan kata yang tertulis untuk
mengekspresikan ide, pemikiran dan perasaan.

 Anak mulai menggunakan huruf, angka dan bentuk
seperti huruf sebagai simbol untuk merepresentasikan
kata atau bagian dari kata.


