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MENGAPA ??

Mendengar

Berbicara

Baca Tulis
Permulaan

Bahasa = Baca Tulis ??



DASAR PENELITIAN

 Membacakan buku dengan suara nyaring 

untuk anak sejak dini dapat membuat anak 

lebih cepat membaca

 Membaca dan menulis adalah suatu 

kemampuan yang berbeda namun berkembang 

bersamaan



BAGAIMANA LITERASI ITU BERKEMBANG?

Mengidentifikasi
Kata

Pemahaman Menulis

Kematangan 

Motorik Halus

Koordinasi Mata 

Tangan

Decoding/Fonetik

Visually Based 

Retrieval/Whole 

Language

Metakognisi

Mendengar

Berbicara



STRATEGI PENGEMBANGAN MENDENGAR



STRATEGI PENGEMBANGAN BERBICARA



DECODING 

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



VISUALLY BASED RETRIVALL

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.



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.



STRATEGI BAHASA TERPADU

 Story telling

 Expressive for writing

 Time for reading

 Sosiodrama

 Motorik berbahasa



KREATIVITAS MEDIA BERBAHASA


