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THE BEGINNING 

 

Anak merupakan pribadi yang unik dan menarik. 

Mereka memiliki sisi – sisi perkembangan emosi, intelektual, 

dan linguistik yang sangat luar biasa. Perkembangan tersebut 

terus tumbuh dengan pesatnya ketika usia balita, karena pada 

masa – masa ini sebenarnya otak anak sudah tumbuh 80% dari 

otak orang dewasa. Oleh karena itu mereka butuh perlakuan 

khusus karena sisi emosional dan psikologis mereka tidaklah 

sama dengan orang dewasa. Perbedaan sisi emosional dan juga 

psikologis inilah yang juga membedakannya dalam proses 

pembelajaran. Sehingga tidaklah bijak bagi orang tua dan guru 

memperlakukan anak – anak sama dengan memperlakukan 

orang dewasa ketika proses belajar, sebab anak – anak memiliki 

karakteristik yang berbeda. 

Demikian juga dalam pembelajaran bahasa (khususnya 

bahasa kedua), anak – anak perlu mendapatkan perlakuan 

khusus. Artinya dari sisi  kurikulum, materi ajar, dan juga 

metode yang digunakan harus berorientasi pada kondisi 

emosional dan psikologis anak. Orang tua dan juga guru di 

sekolah seyogyanya memperhatikan metode – metode 

pembelajaran bahasa pada anak secara menyeluruh dengan 
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memerhatikan berbagai aspek tersebut, Sehingga anak – anak 

merasa nyaman dan senang dalam belajar bahasa. “Senang” dan 

“nyaman” merupakan kata kunci dalam proses pembelajaran 

bahasa untuk anak. Jadi dalam proses pembelajaran tersebut 

anak haruslah merasa senang dengan materi ajar yang 

disampaikan oleh guru maupun orang tua, dan kunci 

kesenangan tersebut terletak pada metode ajar yang digunakan 

oleh guru dan orang tua.  Sebab dengan kondisi belajar yang 

menyenangkan, secara otomatis anak – anak akan merasa 

nyaman dalam proses pembelajaran bahasa. 

 Dengan demikian, guru maupun orang tua perlu untuk 

memberikan situasi dan kondisi yang semenyenangkan dan 

senyaman mungkin ketika proses pembelajaran. Kondisi dan 

situasi yang menyenangkan bisa diciptakan melalui penataan 

ruang dan juga alat – alat peraga, serta metode yang digunakan. 

Oleh karena itu persiapan sebelum mengajar bagi guru sangat 

penting, karena hal ini akan memberikan guidline atau rel dalam 

proses pembelajaran bahasa kedua.  

 Saat ini pembelajaran bahasa kedua, terutama bahasa Inggris 

sudah tumbuh dan berkembang seiring dengan era global dan 

perdagangan bebas. Jika tahun 1990 –an, bahasa Inggris masih 

merupakan sesuatu yang ekslusif, maka saat ini bahasa Inggris  
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1. Pengertian tes kecakapan (Proficiency Test) 

 Saat ini ada beberapa model tes kecakapan bahasa Inggris 

atau yang disebut dengan Proficiency Test. Model tes ini bisa 

diselenggarakan oleh Institusi resmi baik negeri maupun swasta. 

Salah satu jenis Proficiency Test yang dikenal luas oleh 

masyarakat di Indonesia adalah TOEFL atau Test of English as 

Foreign Language.. Tes ini mengetes kemampuan seseorang 

sampai sejauh mana penguasaan bahasa inggrisnya yang 

mencakup kemampuan Listening comprehension (pemahaman 

dalam mendengarkan), structure and written expression 

(struktur dan ungkapan secara tertulis berkaitan dengan tata 

bahasa inggris), reading comprehension (pemahaman bacaan), 

dan writing. 

 TOEFL terdiri dari tiga model, yaitu model Paper-Based 

Testing (PBT), model Computer-Based Testing (CBT) dan 

generasi yang terakhir adalah iBT (internet Based Test). Model 

PBT adalah TOEFL yang menggunakan kertas dan pensil 

dalam mengerjakan soal dengan skor penilaian berkisar antara 

310-677. Model PBT ini adalah model yang paling banyak dan 

lazim digunakan. Sedangkan model CBT ( Computer Based 

Test) adalah TOEFL yang menggunakan computer sebagai alat 

bantu mengerjakannya dengan skala penilaian berkisar antara 
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0-300. Model ini juga disertai dengan perangkat audio - visual 

dalam Listening comprehension sehingga anda dapat  lebih 

memahami arah pembicaraannya. Generasi terbaru TOEFL 

dirilis pada tahun 2005, yang disebut dengan internet based 

TOEFL atau iBT TOEFL. Tes jenis ini distandardisasi oleh 

lembaga yang bernama ETS atau Educational Testing Service. 

 

2. Kegunaan Proficiency Test 

      Biasanya orang mengikuti tes kecakapan  karena tes 

ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh 

beasiswa pendidikan di perguruan tinggi di Negara – 

Negara yang berbasis bahasa Inggris, seperti Amerika 

Serikat, Australia, Singapura, dan lain – lain, selain itu 

juga untuk peningkatan karir seseorang ataupun syarat 

rekruitmen, dan saat ini hampir semua perguruan tinggi 

baik negeri maupun swasta telah mensyaratkan hasil tes 

kecakapan sebagai syarat kelulusan.  

 

3. Persiapan sebelum mengikuti Proficiency Test 

Sebelum anda memutuskan untuk mengikuti tes kecakapan, 

perlu kiranya menyadari bahwa proficiency test memiliki ciri 

khusus, antara lain: 
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 Pertama, pertanyaan-pertanyaan dalam tes ini sering kali 

menggunakan pengecoh (distractor) yang membuat jawaban 

salah kelihatannya benar, sehingga perlu analisis yang 

mendalam dan ketelitian sebelum menentukan jawaban 

 Kedua, sebagian topik pembicaraan dalam soal tes 

kecakapan didasarkan pada kondisi sosio – kultural masyarakat 

Amerika atau Negara – Negara yang menggunakan bahasa 

Inggris sebagai bahasa pertamanya, oleh karena itu sedikit 

banyak harus mengenal kondisi sosio – kultural Negara –negara 

tersebut dan juga harus memahami sosiolinguistiknya.  

 Ketiga, masalah-masalah kontroversial yang berkaitan 

dengan soal agama, kematian, perbedaan politik, perselisihan 

sejarah, kejahatan dan topik-topik yang berehubungan dengan 

massalah etnis jarang muncul dalam soal Proficiency Test. 

 

4. Struktur dalam Proficiency Test 

 Tes ini menguji kompetensi dan ketrampilan bahasa yang 

biasanya disesuaikan dengan bidang akademik dan profesi. 

Kebanyakan tes kecakapan ini menguji tiga bagian (section) 

dengan 150 pertanyaan. Setiap  tes dimulai dengan listening 

comprehension yang terdiri dari part (bagian)A, B, dan C atau 

hanya dua bagian saja yaitu A dan B. Kemudian dilanjutkan 
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dengan structure and written expression yang terdiri dari part A 

dan B dan yang terakhir adalah Reading Comprehension. 

 

5. Materi dalam Proficiency Test 

 Sebenarnya kita tahu dan menyadari bahwa seseorang yang 

mampu menguasai kompetensi berbicara ( speech act) dalam 

bahasa Inggris dengan baik belum tentu memiliki skor yang 

tinggi. Hal ini berbeda dengan orang yang memiliki 

kemampuan menulis (written act) bahasa inggris dengan baik, 

biasanya memiliki skor yang lebih tinggi. Sebaliknya seseorang 

yang memiliki skor yang tinggi belum tentu mampu bercakap-

cakap dalam bahasa Inggris dengan baik. 

 Ada 4 session/bagian yang diteskan dalam tes kecakapan 

yaitu: 

 

 

 

 

SECTION MATERI SOAL JUMLA

H SOAL 

WAKTU 
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Section 1 Listening 

Comprehension 

50 40 menit 

Section 2 Structure and 

Written Expression 

40 25 menit 

Section 3 Reading 

Comprehension 

50/60 55 menit 

Section 4 Writing 1 30 menit 

 

 

Section 1. Listening Comprehension (Pemahaman dalam 

Mendengarkan). Bagian ini menguji kemampuan anda dalam 

mendengarkan percakapan ataupun pidato pendek dalam bahasa 

inggris melalui tape atau media audio lainnya yang disediakan 

oleh panitia tes.  

Jumlah soal: 50 soal dengan waktu 40 menit. 

 

Section 2. Structure and Written Expression)   ( Struktur dan 

ungkapan tertulis berkaitan dengan Grammar atau Tata Bahasa). 

Bagian ini mengetes kemampuan anda dalam memahami 
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grammar (tata bahasa) inggis dan ungkapan-ungkapan yang 

lazim ada dalam bahasa tulis dalam bahasa inggris serta dapat 

menggunakan dan mengetahui letak kesalahan dalam 

penggunaannya. Jumlah soal : 40 soal dengan waktu 25 

menit. 

 

Section 3. Reading Comprehension (Pemahaman Bacaan). 

Bagian ini mengetes kemampuan anda dalam memahami 

berbagai jenis bacaan ilmiah berkaitan dengan topic, ide utama, 

isi bacaan, arti kata, atau kelompok kata, serta informasi rinci 

yang berkaitan dengan bacaan tadi. Jumlah soal: 50 soal 

dengan waktu 55 menit. 

 

Section 4. Writing (Menulis). Bagian ini mengetes kemampuan 

anda dalam menulis bahasa inggris dalam bentuk essay. Anda 

akan diberikan satu topic tertentu dan selanjutnya anda akan 

diminta untuk menuangkan dalam bentuk tulisan essay pendek. 

Jumlah soal: 1 soal dengan waktu 30 menit. 

Sepanjang yang penulis ketahui, tes menulis/writing ini jarang 

dilakukan. 

 

6. Strategi Umum dalam Mengikuti Proficiency Test 
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 Sebelum mengikuti tes, sebaiknya anda telah 

melakukan persiapan sebagai berikut. Hal ini perlu dilakukan 

agar anda mendapatkan skor yang maksimal, antara lain: 

1. Mempelajari buku panduan proficiency test  atau 

sejenisnya. 

2. Membaca buku English Grammar (Tata Bahasa 

Inggris) dan percakapan bahasa inggris. 

3. Berlatih listening comprehension melalui tape, 

atau media audio – visual lainnya 

4. Membiasakan diri untuk mengenal bahasa 

Inggris lebih dekat, secara sosio – kulturalnya 

melalui film – film yang berbahasa inggris. 

5. Membaca buku, majalah, atau surat kabar dalam 

bahasa inggris. 

6. Mengerjakan contoh-contoh soal Proficiency test 

sesering mungkin. 

 

7.  Strategi Khusus dalam Mengikuti  Proficiency Test 

Beberapa hal yang perlu dan tidak perlu anda lakukan selama 

mengikuti tes TOEFL antara lain: 

 Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan jalan 

menghitamkan/ mencoret/ mengeblok pilihan anda 
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tergantung jenis tesnya (pBT atau cBT)  

 Jika ingin mengganti jawaban anda, pastikan anda telah 

menghapus jawaban sebelumnya dengan bersih. 

 Jangan sampai ada satu nomorpun yang anda biarkan 

kosong tidak diisi, karena TIDAK ADA pengurangan 

skor jika jawaban anda salah. 

 Jangan menulis apapun dalam lembar jawaban dan 

lembar soal kecuali yang diperintahkan. 

 Jangan cemas dan bersantai-santai dalam mengerjakan 

soal, tetapi tetap konsentrasi. 

 Dalam mengerjakan section 2 dan section 3 kerjakanlah 

soal yang PALING MUDAH dahulu. 

 Ketika mengerjakan soal listening comprehension, jika 

anda tidak tahu jawabannya, anda sebaiknya tetap 

menjawab dengan jalan menebaknya dan jangan terpaku 

terlalu lama memikirkan jawaban soal itu. INGAT 

jawaban salah tidak mengurangi skor anda.  

 Gunakanlah pengetahuan bahasa inggris termasuk 

pengetahuan sosio - kultural anda sehingga anda dapat 

mengerjakan semua soal dengan baik. 

 Jangan mencoba-coba MENYONTEK, karena ini akan 

berakibat fatal. 
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8. Penghitungan skor tes 

 Skor tes kecakapan bahasa Inggris dihitung berdasarkan 

tabel konversi skor yang sesuai dengan standar. Kemudian hasil 

konversi tersebut dikalikan 10 dan dibagi tiga. Karena 

menggunakan angka decimal, maka berlaku pembulatan, 

misalnya, jika angka dibelakang koma lebih dari lima 

dibulatkan keatas, contoh 566,6 maka dibulatkan menjadi 567. 

Berikut adalah contoh konversi skor dalam Proficiency Test 

(Adapted from Clifft) 

Raw score Section 1 Section 2 Section 3 

60   67 

50 68  58 

… … … … 

40 56 67 51 

39 56 66 51 

38 55 64 50 

37 54 63 49 

36 53 61 49 

35 52 59 48 

34 52 59 47 

33 51 57 47 

32 50 55 46 

31 50 54 46 

30 49 53 45 

… … … … 

2 26 22 23 

1 25 20 22 
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THE WINNING TEACHER 

 

  Masing – masing guru pastilah punya perbedaan cara 

mengajar, dan masing – masing pastilah memiliki bakat, 

kemampuan, serta keunikan yang berbeda – beda. Guru harus 

terus menggali potensi dirinya dan juga bakat yang dimilikinya 

demi peningkatan kualitas mengajarnya. Karena guru yang 

berkualitas akan menghasilkan pembelajar yang berkualitas. 

Khusus untuk kemampuan linguistik – verbal, dalam hal ini 

adalah bahasa Inggris,  maka guru harus terus – menerus 

meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa. 

 Sesungguhnya banyak guru bahasa Inggris yang memiliki 

kemampuan mengajar bahasa Inggris dengan baik, dengan 

kemampuan terbatas. Jadi jika anda memiliki bekal kompetensi 

bahasa yang kurang, maka tidak perlu berkecil hati. Kuncinya 

terletak pada keinginan untuk megasah diri, dan memahami 

kendala yang dihadapi oleh para pembelajar bahasa Inggris, di 

usia dini. Selain itu, jangan pernah merasa malu jika anda 

berbuat salah, karena kemampuan guru juga terbatas, guru juga 

bukan malaikat yang tidak pernah berbuat salah.  Jika seorang 

murid anda bertanya, What is in English…..? dan anda memang 

tidak mengerti, maka anda lebih baik mengatakan Sorry I don’t 
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menyenangkan. Ini adalah tugas utama guru dalam mengajarkan 

bahasa Inggris, yaitu membuat kelas yang menyenangkan. 

Tentu saja untuk membuat kelas menjadi menyenangkan 

diperlukan pengenalan metode – metode, dan teknik - teknik 

mengajar bahasa.  

Anak – anak usia dini, khususnya yang berusia sampai 

umur sembilan atau sepuluh tahun, memiliki karakter yang 

khusus, yang berbeda dengan anak – anak usia diatasnya. Oleh 

sebab itu guru – guru perlu memertimbangkan hal – hal berikut 

ini: 

 Mereka cenderung belajar secara tidak langsung. Mereka 

lebih menyukai belajar dari lingkungan sekitar, dari pada harus 

fokus pada topik yang diajarkan di kelas, oleh karena itu 

lingkungan belajar harus mendukung proses pembelajaran 

bahasa Inggris  

 Mereka memahami sebuah materi bukan semata – mata dari 

penjelasan yang diberikan oleh gurunya, tetapi dari apa yang 

mereka lihat dan mereka dengar. Karena itu alat peraga sangat 

diperlukan untuk mendorong proses pemahaman mereka. 

 Umumnya mereka memiliki semangat yang luar biasa dalam 

mengenal hal – hal yang baru dan juga memiliki rasa 

keingintahuan yang besar. Guru yang baik harus mampu 
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melayani rasa antusias dan keingintahuan murid – murid dengan 

baik, melalui seperangkat kegiatan. 

 Mereka membutuhkan perhatian secara individu dan juga 

pendekatan secara personal. Oleh sebab itu, guru harus 

mengenal karakter murid – muridnya dengan baik. 

 Mereka biasanya menyukai topik yang berkaitan dengan 

dunia mereka. Guru harus meresponnya dengan memberikan 

topik yang sesuai dengan alam kehidupan mereka, misalnya 

cerita bergambar. 

 Mereka gampang bosan, rata – rata konsentrasinya hanya 

sekitar 10 menit. Sehingga guru harus mengubah teknik 

pengajaran setiap 10 menit. 

 Mereka mampu memahami makna kata, meskipun mereka 

tidak mengerti terjemahannya 

Konsekwensinya, ketika mengajar untuk anak usia dini 

seorang guru harus fleksibel dalam kegiatan yang dilakukannya 

di kelas. Seorang guru tidak boleh terpaku pada satu teknik ajar, 

guru harus mampu memvariasi teknik ajarnya dalam sekali 

periode ajar. Guru tidak boleh membiarkan mereka terpaku 

diam ditempat duduknya. Guru harus benar – benar 

memfasilitasi kegiatan – kegiatan murid – muridnya sesuai 

dengan karakter belajarnya. Karena itu kegiatan – kegitan yang 
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sesuai untuk mereka, antara lain adalah menemukan sesuatu 

(finding something), kegiatan yang imajinatif, puzzle, membuat 

sesuatu, menggambar, mewarnai, games yang melibatkan 

gerakan fisik, dan juga lagu – lagu berbahasa Inggris. 

Ada beberapa metode dan teknik pengajaran yang bisa 

digunakan untuk mengajar bahasa Inggris. Namun terlebih 

dahulu guru harus mengenal definisi metode dan teknik 

pengajaran terlebih dahulu. Metode adalah penerapan praktis 

prinsip – prinsip pengajaran bahasa yang meliputi jenis – jenis 

kegiatan yang akan dilakukan, peran guru dan pembelajar, dan 

juga berkaitan dengan seperangkat materi yang akan 

disampaikan di kelas. Sedangkan teknik pengajaran merupakan 

bagian dari metode itu sendiri, karena teknik berkaitan langsung 

dengan cara guru menyampaikan materi di kelas. Contoh dari 

metode pembelajaran bahasa Inggris misalnya adalah, CLL, 

suggestopedia, silent way, natural approach, dan TPR 

(Brown,2000). 

 

1. CLL (Community Language Learning) 

 Metode ini dikenal masyarakat pada tahun 1970 –an dan 

dipelopori oleh Charles Curran, dengan model Counseling – 

Learning. Dalam menerapan metode ini guru bertindak sebagai 
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counselor/pembimbing dan murid bertindak sebagai klien. 

Berikut adalah prosedur dalam model pembelajaran CLL: 

a. Kelompok murid/klien duduk dengan posisi melingkar 

b. Posisi guru diluar lingkaran 

c. Kemudian salah satu murid/klien mengatakan sesuatu dalam 

bahasa asal, misal: bahasa Indonesia 

d. Setelah itu guru/ konselor menerjemahkannya dalam bahasa 

target dalam konteks ini adalah bahasa Inggris 

e. Murid /klien tersebut mengulang ujaran yang telah 

diucapkan guru. 

f. Murid lain memberikan respon dalam bahasa asal/ bahasa 

Indonesia 

g. Guru menerjemahkan kembali ujaran dari murid yang lain 

dalam bahasa target 

h. Murid tersebut mengulangi dalam bahasa target, dan 

seterusnya 

Namun metode tersebut memiliki kelemahan, karena 

terkadang bahasa asal tidak memiliki padanan dalam bahasa 

target. Selain itu struktur gramatika antara bahasa asal dan 

bahasa target juga berlainan, sehingga terkadang membuat 

murid menjadi kebingungan. Metode CLL juga memerlukan 

guru yang memiliki kemampuan bahasa target/ Bahasa Inggris 
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yang baik, meliputi penguasaan kosa kata dan grammar yang 

mumpuni. 

Tetapi keuntungan metode ini antara lain, yaitu: murid bisa 

langsung mengetahui kosa kata yang sulit, karena guru langsung 

menerjemahkannya. Selain itu juga proses pembelajarannya 

bisa bersifat integrated/terpadu karena murid bisa sekaligus 

praktek mendengarkan. Berikut adalah format pengaturan 

tempat duduk dengan mengacu pada metode CLL. 

 

 

counselor                                                                klien 

 

 

 

2. Suggestopedia 

Metode ini dipelopori oleh Lazanov. Metode ini terinspirasi 

dari penelitian psikologi di Rusia, dan juga yoga di India. 

Intisari dari teori ini adalah pemakaian musik Barok/ klasik. 

Karena musik ini memiliki 60 ketukan per menit, dan yang 

paling penting bahwa ritme pada musik ini mampu menciptakan 

konsentrasi relaksasi yang akan memicu pembelajar kearah 

superlearning. Menurut Lazanov selama mendengarkan musik 
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Barok/klasik yang lembut dapat meningkatkan gelombang alpha 

pada otak dan menurunkan tensi darah sehingga pembelajar 

mampu menyerap materi pelajaran lebih banyak. Suggestopedia 

meliputi beberapa metode pembelajaran bahasa sebagai berikut: 

 Presentasi 

 Membaca 

 Dialog 

 Bermain peran/role – play 

 Drama 

Metode suggestopedia dengan berbagai variannya sangat 

efektif untuk mengajarkan bahasa Inggris. 

 

 

 

3. The Silent Way 

Metode pembelajaran ini mengajak murid untuk menemukan 

dan juga menciptakan, dan bukan hanya mengingat dan 

mengulang apa yang telah dipelajari. Pembelajaran dengan 

metode ini menggunakan media pembelajaran berupa objek 

secara fisik, misal ketika mengajarkan tentang buah – buahan, 

maka guru harus menggunakan tiruan buah yang mirip dengan 



Panduan Mengajar Bahasa Inggris untuk    anak usia dini 30 

aslinya atau gambar buah – buahan, yang diberi sentuhan warna 

mirip aslinya. 

 

4. Natural Approach 

Metode ini dikemukakan oleh Tracy Terrel, yang pada 

hakaketnya merupakan pengembangan dari teori Krashen 

tentang pengajaran bahasa kedua. Inti dari metode ini adalah 

pembelajar/murid mendapatkan keuntungan dari penundaan 

produksi ujaran sampai saat munculnya ujaran. Jadi setelah 

pengajar memberikan input yang berupa ujaran yang sesuai 

dengan level pembelajar/murid, maka ada masa jeda/ silent 

period. Masa jeda ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan 

kesempatan bagi para pembelajar melakukan observasi terhadap 

input yang telah diberikan oleh pengajar. Input yang diberikan 

pengajar/guru terutama untuk anak usia dini, dapat melalui 

perintah umum sehari – hari, game, parody, dan juga kegiatan 

kelompok. 

 Dengan model pembelajaran dengan metode ini pengajar 

harus mendesain untuk membuat suasana kelas yang senyaman 

dan sesantai mungkin, sehingga memungkinkan para 

pembelajar untuk melakukan observasi. Metode NA (Natural 

Approach) memiliki tujan dasar untuk meningkatkan 
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kemampuan dasar komunikasi interpersonal yang berkaitan 

dengan situasi percakapan sehari – hari (daily conversation), 

misalnya: bagaimana berbelanja di pasar, memesan 

makan/minum di restoran dan sebagainya.  

 

5. Total Physical Response (TPR) 

TPR dikemukakan oleh James Asher. Prinsip dari metode 

ini, bahwa dalam proses pembelajaran bahasa (Inggris) pada 

anak usia dini, pertama – tama adalah pada aspek 

auditory/mendengarkan, kemudian tahap selanjutnya adalah 

berbicara. Sehingga, dalam proses pembelajaran di kelas yang 

harus diberikan dahulu adalah materi – materi mendengarkan/ 

listening. Saat pembelajar mendengarkan sekaligus pada saat 

yang sama mereka memberikan respon fisik, misalnya bergerak, 

melihat, melompat dan lain – lain.  

Contohnya, ketika pengajar memberikan materi tentang 

animals (binatang – binatang), ketika guru mengatakan bird, 

pembelajar bisa bergerak menirukan gerakan burung yang 

sedang terbang. Jadi pada prinsipnya menurut metode ini, otak 

kanan berfungsi atau aktif terlebih dahulu sebelum otak kiri. 
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LET’S DO IT 

 

A. Persiapan 

Sebelum mengajar di kelas ada hal – hal yang perlu 

dipersiapkan oleh guru demi suksesnya mengajar bahasa Inggris 

di kelas. Persiapan – persiapan tersebut meliputi pembuatan 

silabus, merancang lesson plan/ rencana pembelajaran, 

memersiapkan alat peraga, dan juga penampilan. 

 Silabus 

Silabus adalah sebuah dokumen yang berisi daftar ataupun 

diskripsi tentang materi yang akan diajarkan, bisa satu semester 

dan satu tahun. Silabus memiliki ciri – ciri sebagai berikut: 

a. Terdiri dari daftar yang komprehensif tentang item isi 

(topik – topik yang akan diajarkan) dan item proses 

(tugas – tugas yang akan diberikan dan metode) 

b. Berurutan (misalnya, dari yang mudah ke yang sulit) 

c. Memiliki tujuan yang jelas (untuk apa murid belajar 

topik tersebut) 

d. Merupakan dokumen umum (setiap stakeholder/ murid, 

wali murid, kepala sekolah, dan dewan pendidikan bisa 

menegetahui dan mengaksesnya) 



Panduan Mengajar Bahasa Inggris untuk    anak usia dini 34 

e. Mengindikasikan waktu jadwal (kapan suatu topik 

diajarkan dan untuk berapa tatap muka) 

f. Mendiskripsikan metode dan pendekatan yang akan 

digunakan 

g. Merekomendasikan materi ajar dan buku referensi yang 

digunakan 

Berikut ini adalah contoh silabus untuk pembelajaran bahasa 

Inggris 

Winner School 

Syllabus 

Year :2010 

Class:Flower 

Term:1 

Week Unit Topic method task equipment 

1 

 

 

2 

 

 

…. 

1 

 

 

2 

 

 

… 

 

Fruit 

 

 

Animal 

 

 

… 

Role play 

 

 

Game 

 

 

… 

Conversation 

 

 

Describing 

animal 

 

… 

 

 

Picture 

 

 

Flip card 

 

 

… 
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 Lesson Plan / Rencana pembelajaran 

Seorang guru yang professional akan selalu mendesain atau 

merancang terlebih dahulu apa yang akan dilakukannya dalam 

pelajaran di kelas. Karena proses pembelajaran yang 

berlangsung tanpa perencanaan merupakan sesuatu yang tidak 

efektif. Lesson Plan sebaiknya dirancang untuk setiap topik dan 

juga bentuknya harus simpel, mudah dipahami dan efisien. 

Meskipun bentuknya simpel, akan tetapi format rencana 

pembelajaran harus memberikan informasi dan diskripsi yang 

cukup memadai serta memberikan arahan yang cukup bagi guru 

untuk mengajar di kelas. 

 Saat ini banyak sekali model – model atau format rencana 

pembelajaran, baik yang telah ditetapkan oleh masing – masing 

sekolah/ institusi pendidikan maupun yang dirancang sendiri 

oleh guru. Yang paling penting dalam rencana pembelajaran 

tersebut memuat tujuan dari topik, target guru/ pengajar, 

metode/ pendekatan yang akan digunakan pada saat mengajar 

topik tersebut, alat peraga dan juga sekenario pembelajaran di 
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kelas dari awal sampai akhir. Di bawah ini ada beberapa contoh 

bentuk atau format rencana pembelajaran.        

 

 

 Format 1        

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

LESSON PLAN 

 

Date/ time: 

Class: 

Aims: 

 

 

New Lexis: 

 

 

Equipment: 

 

 

 

Material : 

 

 

Before the class: 

 

 

 

 

 

Method: 

 

 

 

Comment on lesson: 

 

 

References 

 

                Teacher, 
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         Format 2                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson Plan 
 

Class: 

Room No: 

Date: 

Time:           length of lesson: 

 

Aim: 

Skill 

Phonological 

Functional 

 

 

Materials: 

 

 

 

Aids: 

 

 

Homework: 

 

 

 

Evaluation: 

 

 

 

 

Reference 

 

 

              Teacher, 
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 Level/ tingkat kemampuan  

Mengklasifikasikan siswa berdasarkan tingkat 

kemampuannya juga merupakan sesuatu yang sangat penting 

sebelum mengajar di kelas. Level/ tingkatan ini perlu disusun 

karena akan sangat berguna untuk memetakan materi yang 

sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Selain itu, dengan 

memetakan level/ tingkat kompetensinya, maka akan 

menghindari tumpang tindih materi dan juga menghindari 

pengulangan materi ajar. 

 Secara umum tingkat/ level kemampuan murid – murid 

dalam proses pembelajaran bahasa Inggris bisa dibagi dalam 

tiga level, yaitu beginner/ pemula, intermediate/ menengah, dan 

advanced/ cakap/mahir. Namun demikian, untuk membuatnya 

menjadi lebih, detail, guru bisa membaginya lagi menjadi 

beberapa sub bagian, misalnya beginner/ pemula bisa dibagi 

menjadi dua sub bagian, yaitu real beginner dan false beginner. 

Kemudian diantara beginner dan intermediate bisa diberikan 

satu sub level yaitu elementary. Sedangkan untuk tingkatan 

intermediate, bisa dibagi menjadi tiga sub – bagian, yaitu pre – 

intermediate, mid – intermediate, dan upper intermediate, dan 

terakhir adalah advanced. Berikut adalah gambar bagan 

pelevelan tersebut dari tingkat terendah sampai yang tertinggi. 
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                                advanced 

 

                      upper – intermediate 

 

                          mid – intermediate 

 

                          pre – intermediate 

 

                                 elementary 

 

            real beginner           false beginner 

 

 

B. Let’s teach 

Setelah memersiapkan silabus dan rencana pembelajaran 

yang merupakan kegiatan pra-kelas, kemudian guru siap 

memasuki kelas. Filosofi pembelajaran bahasa Inggris untuk 

anak usia dini harus menyenangkan. English is Fun merupakan 

prinsip yang harus dibawa dikelas. Karena bahasa Inggris 

merupakan bahasa asing maka setting pengajaran yang efektif 

dan menyenangkan mutlak harus dilakukan.  
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Untuk menciptakan proses pembelajaran yang 

menyenangkan, guru perlu menyadari bahwa masa anak – anak 

merupakan masa tumbuh kembang kecerdasan, kejiwaan, dan 

sosial seorang anak. Sehingga dengan adanya pemahaman 

terhadap proses tumbuh kembang tersebut maka akan dapat 

diciptakan teknik – teknik mengajar yang menarik yang dapat 

memotivasi siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran 

bersama- sama. 

Berikut adalah teknik – teknik praktis pembelajaran bahasa 

Inggris di kelas yang bisa diterapkan oleh guru. 

1. Listen and repeat atau mendengarkan dan mengulangi 

Teknik ini merupakan penerjemahan dari metode CLL. 

Teknik mendengarkan dan mengulangi dapat diterapkan dalam 

pembelajaran menyimak, berbicara maupun membaca. Dalam 

teknik pembelajaran ini guru mengucapkan sesuatu dan guru 

hanya mendengarkan. Kemudian siswa diminta mengulang apa 

yang diucapkan guru. Kegiatan listen and repeat ini bisa dimulai 

dengan meminta siswa menirukan ucapan dari guru bisa 

merupakan kata, frase, dan juga kalimat. Contohnya: 

Bear (kata), a Big bear(frase), It is a bear (Kalimat) 

 Sedangkan untuk kegiatan membaca, terutama kegiatan ini 

cocok untuk TK besar atau tingkat SD kelas bawah, guru dapat 



Panduan Mengajar Bahasa Inggris untuk    anak usia dini 41 

menggunakan bacaan yang sederhana, misalnya tentang 

dongeng – dongeng fiksi dan fabel (cerita binatang). Meskipun 

demikian cerita yang tersajipun juga harus diperhatikan tingkat 

kesulitan dan besar kecilnya huruf, sebab untuk pembelajar usia 

dini cenderung menyukai hurf yang besar dan jelas .  Contoh 

perhatikan cerita adalah berikut: 

 

My Rabbit 

I have a rabbit 

My rabbit is funny 

It’s a white rabbit 

Its name is Robbo 

My brother has a rabbit too 

His rabbit is red 

His rabbit is funny too 

 

 Ketika melakukan kegiatan ini, sebaiknya guru menyarankan 

kepada siswa untuk tidak menyimak teks terlebih dahulu, tetapi 

menyimak penuturan cerita yang disampaikan oleh guru secara 

langsung. Teknik listen and repeat ini dapat diterapkan untuk 
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berbagai macam kemampuan berbahasa dan juga ketrampilan 

pengucapan. Untuk mengukur tingkat pemahaman siswa, maka 

guru perlu memberikan feedback berupa pertanyaan berikut, 

 

My rabbit is……. 

My rabbit color is….. 

My brother rabbit color is….. 

 

2. Question and Answer 

 Teknik tanya jawab (Question and answer) dilaksanakan 

dengan cara seorang guru memberikan pertanyaan dalam bahasa 

Inggris dan sekaligus memberikan contoh jawabannya. Agar 

terjadi pembiasaan teknik tanya jawab sebaiknya dilakukan 

setiap awal pelajaran, sehingga dari awal siswa sudah terkondisi 

untuk mengucapkan kata – kata, frase – frase, dan kalimat – 

kalimat dalam bahasa Inggris. Penciptaan suasana yang 

mendukung dari awal pelajaran merupakan sesuatu yang 

penting. 

 Setelah guru memberikan contoh pertanyaan dan juga 

jawabannya, maka kemudian murid menirukannya, dan pada 

fase selanjutnya adalah guru bertanya satu per satu kepada 

murid dan mereka menjawabnya. Terakhir, guru bisa meminta 
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murid untuk berpasangan dan saling tanya jawab, seperti yang 

telah mereka lakukan dengan gurunya. 

 Teknik ini bisa diaplikasikan dalam pelajaran menyimak dan 

berbicara, sebab sebelum menjawab pertanyaan, siswa harus 

mendengarkan dan sekaligus memahami pertanyaan – 

pertanyaan yang diajukan guru tersebut. Dalam teknik ini juga 

dapat diterapkan  pembelajaran mengenai struktur kalimat, 

misalnya kalimat tanya dengan kosakata yang sudah dikenal, 

contoh Are you ready?, dengan kata tanya ini guru bisa 

mengenalkan tentang yes/no question. 

 

3. Substitution 

Untuk menerapkan teknik substitution ini, guru harus 

menghilangkan salah satu bagian kalimat, bisa pada unsur 

subjeknya, predikat maupun objeknya. Setelah itu guru meminta 

kepada siswa untuk mengganti unsur yang telah dihilangkan 

tersebut dengan kata – kata yang lain. Teknik ini cocok untuk 

diterapkan pada materi menyimak, berbicara, dan juga 

penambahan kosa kata baru. 

 Untuk dapat mengaplikasikan teknik ini, guru bisa 

menggunakan alat peraga berupa flip cards, flashcards, poster, 

atau benda – benda nyata yang disesuaikan dengan materi yang 
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kelompok yang bersangkutan, kelompok yang bisa memenuhi 

papan kartu lebih dululah yang berhak sebagai pemenang. 

E. Listen and Draw 

 Guru meminta pada pembelajar/ siswa untuk memersiapkan 

selembar kertas, dan juga pensilnya. Kemudian murid – murid 

menggambar diatas kertas tersebut berdasarkan perintah yang 

diberikan oleh guru dan bisa juga murid yang lain. Perintah – 

perintah tersebut, misalnya, draw a triangle on the left hand 

side near the top…..now draw the circle of about the same size 

just below it…..draw a long line across the paper….. 

 

 Berikutnya adalah game/ permainan yang melibatkan fisik. 

Kegiatan ini selain bermanfaat dari sisi akademis, juga 

bermanfaat untuk mengasah sisi psikomotorik anak. Model 

game yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris 

ada beberapa macam, contohnya akan diuraikan berikut, 

 

 

A. Hidden treasure 

 Dalam permainan ini guru memersiapkan beberapa perintah 

pada selembar kertas untuk masing – masing kelompok. 

Didalam lembar kertas tersebut tertulis petunjuk arah tempat 
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benda yang disembunyikan oleh guru. Kegiatan ini akan 

berlangsung menarik jika dilakukan di luar kelas. Contoh 

perintah tersebut adalah sebagai berikut, 

 go straight on about ten steps 

 if you find the sunflower, please turn right and go straight 

on about six steps 

 Next, turn left and go straight on about eleven steps 

etc….. 

Kelompok yang berhasil menemukan benda pertama kali 

dinyatakan sebagai pemenang. 

 

B. Classroom Shop 

 Game ini jika diterapkan untuk anak – anak usia TK dan SD 

kelas kecil sebaiknya menggunakan media gambar, prosedurnya 

adalah sebagai berikut: 

 Guru bertindak sebagai seller/ penjual 

 Murid – murid sebagai pembeli diberikan daftar berupa 

gambar benda – benda yang akan dibelinya, misalnya buah – 

buahan. 

 Guru kemudian bertanya, can I help you? 
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 Murid – murid yang bertindak sebagai pembeli 

meresponnya dengan berkata, I want to buy a…….. 

(disebutkan sesuai dengan gambar yang dibawanya) 

 

C. Wolves and lambs 

 Model permainan ini juga dilakukan secara kolektif. 

Misalnya satu kelas dibagi dalam dua dan tiga kelompok, 

kemudian masing – masing kelompok menunjuk satu temannya 

untuk menjadi srigala (wolf). Kemudian srigala ini mendatangi 

kelompok lain dengan membawa daftar kata. Setelah itu si 

srigala mengeja kata – kata tersebut huruf demi huruf dalam 

bahasa Inggris, dan kelompok lain menebak kata tersebut. Jika 

tidak berhasil menebak kata yang di eja oleh srigala tersebut, 

maka srigala mengambil satu domba (lamb) untuk ditawan 

(anggota kelompok lain yang tidak bisa menebak kata) dan 

seterusnya. Kelompok yang memiliki tawanan domba paling 

banyaklah yang bisa menjadi pemenang. 

 

D. The mulberry bush 

 Sebenarnya mulberry bush adalah judul sebuah lagu anak – 

anak, namun permainan ini adalah permainan lagu dan juga 

menggunakan lagu tersebut dengan beberapa modifikasi, maka 
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permainan ini juga disebut dengan the mulberry bush game.  

Lagunya adalah seperti berikut dibawah ini, 

 

Here we go round the mulberry bush 

The mulberry bush, the mulberry bush 

Here we go round the mulberry bush 

On a cold and frosty morning 

 

Ketika menyanyikan lagu seperti tersebut diatas, anak – anak 

saling bergandengan tangan dan memebentuk lingkaran. 

Mereka bisa menari dan berlari dalam lingkaran tersebut, 

kemudian disusul lagu kedua yang merupakan modifkasi dari 

lagu mulberry bush, seperti dibawah ini 

 

This is the way we wash our hands 

Wash our hands, wash our hands 

This is the way we wash our hands 

On a cold and frosty morning 

 

Saat menyanyikan lagu tersebut diatas, anak – anak 

mengubah gerakannya dengan beraktifitas seolah – olah 
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mencuci tangan mereka. Karena syair lagu yang telah diubah 

tersebut menceritakan tentang cara mencuci tangan. 

 

E. Matthew and Mark 

Guru meminta kepada murid – muridnya untuk membentuk 

lingkaran. Kemudian dua murid berada ditengah – tengah 

lingkaran tersebut. Satu murid menjadi Matthew dan satu yang 

lain menjadi Mark. Langkah selanjutnya, guru menutup mata 

Matthew dengan menggunakan kain, kemudian Matthew 

mencari Mark dengan mata tertutup, dengan bertanya Where 

are you? Mark harus menjawab, tapi ia juga bisa menghindar 

dengan cara berjalan berjingkat. Untuk terus mencari jejak, 

Mark bisa terus bertanya, where are you? Matthew juga terus 

bisa menghindar dengan berjingkat tetapi keduanya tidak boleh 

keluar dari lingkaran. Jika Mark tertangkap, maka ia menjadi 

Matthew, dan murid lain menjadi Mark, dan seterusnya. 
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Let’s Create and Evaluate 

 

A. Membuat media pembelajaran  

 Media pembelajaran dan alat peraga merupakan 

perlengkapan utama dalam proses pembelajaran bahasa Inggris 

untuk anak usia dini. Media – media pembelajaran tidak harus 

membeli dan berharga mahal. Jika guru mau sedikit berkreasi, 

maka guru bisa memanfaatkan barang – barang yang tidak 

terpakai dan juga bisa membuat sendiri media pembelajaran 

dengan biaya yang murah. Sebab mengajar bahasa Inggis untuk 

anak usia dini tanpa menggunakan media belajar akan 

menyulitkan proses transfer bahasa dan juga memperlambat 

pemahaman anak. Karena pembelajar usia dini memiliki 

karakteristik yang berbeda, yaitu konkrit dan penuh imajinasi. 

Oleh karena itu proses pembelajaran bahasa Inggrispun juga 

harus menggunakan media belajar yang konkrit dan dapat 

menggugah imajinasi anak. 

Adapun fungsi dari media pembelajaran adalah: 

 Untuk memotivasi anak. Karena dengan melihat media 

pembelajaran yang menarik dan colorful maka motivasi 

anak untuk mengetahui materi yang akan disampaikan oleh 
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gurunya meningkat. Murid tumbuh rasa penasarannya, 

sehingga menggugah rasa ingin tahunya, dan hal ini akan 

memotivasi semangat belajar mereka. 

 Memudahkan proses pembelajaran. Seperti yang telah 

disebutkan diatas, bahwa media pembelajaran akan 

memudahkan transfer bahasa Inggris dengan lebih baik, 

dan mempercepat tingkat pemahaman anak terhadap materi 

yang diberikan guru. Dengan media pembelajaran, maka 

seolah – olah anak seperti melihat benda yang konkrit. 

  Upaya melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. 

Dengan media pembelajaran, guru bisa mengajak siswa 

untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Misalnya setelah 

guru mendemonstrasikan sebuah materi dengan 

menggunakan media pembelajaran, maka guru bisa 

meminta siswa untuk mendemonstrasikannya di depan 

kelas atau kepada temannya yang lain (peer teaching). 

 Sebagai penguat materi ajar. Media pembelajaran 

memang memiliki fungsi untuk menunjang materi yang 

disampaikan oleh guru. Oleh karena itu dalam membuat 

media ajar, guru harus menyesuaikannya dengan 

materi/topik yang akan disampaikannya kepada murid – 

muridnya. 
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SUPER CLASS 

 

 Pengaturan kelas sangat mendukung situasi dan motivasi 

belajar siswa. Sehingga sangat penting bagi guru untuk 

memerhatikan setting kelas secara seksama. Pengaturan kelas 

ini harus memerhatikan kondisi fisik ruang kelas, untuk itu yang 

perlu diperhatikan adalah: 

  Cahaya 

 Suhu udara 

 Akustik 

 Garis pandang 

 Tata letak meja dan kursi 

 Ruang kosong 

 Sarana untuk menempatkan gambar, bagan, dan sebagainya. 

Untuk memicu dan mendukung kemampuan murid – murid 

dalam berbahasa Inggris, guru bisa mendesain ruang kelas yang 

mendukung proses percepatan dan pemahaman terhadap materi. 

Misalnya dengan menciptakan zona ruang bahasa Inggris. Guru 

bisa memberikan tanda berupa warna – warna tertentu agar 

terlihat menarik, contohnya zona merah adalah zona bahasa 

Inggris, dan zona biru adalah zona bahasa nasional/ Indonesia. 
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Maka jika seorang murid berada di zona merah ia harus 

berusaha untuk berbicara dalam bahasa Inggris, meskipun 

hanya satu kata atau satu kalimat. 

Untuk mendukung proses pembelajaran bahasa Inggris, 

seorang guru juga bisa menempelkan kata – kata mutiara 

(proverb) di dinding – dinding kelas. Kata – kata mutiara yang 

positif tersebut diharapkan mampu memotivasi siswa. 

Contohnya seperti dibawah ini 

 

 

 

Pada saat menempelkan beberapa poster tersebut di dinding, 

guru harus memerhatikan estetika, jadi tidak asal – asalan dalam 

menempel. Selain kata – kata mutiara guru juga bisa juga 

menempelkan tugas – tugas portofolio yang dibuat oleh murid – 

murid sendiri. Sehingga dengan desain kelas yang mendukung 

proses belajar, maka diharapkan mampu mempercepat transfer 

pengetahuan terhadap para pembelajar. 

Saat ini dibeberapa sekolah yang memiliki fasilitas yang 

cukup lengkap karena disetiap kelasnya sudah terdapat 

perangkat multimedia, yang terdiri dari computer, LCD 

proyektor, dan lengkap dengan DVD playernya. Dengan adanya 

I can if I think I can 
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fasilitas ini, guru bisa lebih mudah menciptakan situasi kelas 

yang kondusif dan mengkreasikan situasi kelas yang 

menyenangkan, tentunya dengan dukungan fasilitas tersebut.  

 Selain fasilitas seperti diatas, pengaturan bangku didalam 

ruang kelas juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam 

menciptakan dan mendukung proses pembelajaran bahasa 

Inggris. Guru perlu memerhatikan susunan bangku dengan 

memertimbangkan metode yang akan diterapkannya di kelas. 

Susunan bangku untuk kerja kelompok akan berbeda dengan 

susunan bangku untuk model simulasi, bermain peran, dan juga 

akan berbeda dengan model kerja berpasangan. Oleh karena itu, 

guru harus memerhatikan hal ini agar proses pembelajaran bisa 

berlangsung efektif. Berikut ini adalah beberapa kemungkinan 

susunan bangku berdasarkan metode ajar yang digunakan guru 

didalam kelas. 

 

Pola 1: model bangku untuk kerja kelompok 

 

 

Kelompok 1     kelompok 2 
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bekal bahasa Inggris maupun yang belum memiliki bekal 

bahasa Inggris sebelumnya. 

3. Guru harus selalu menggunakan bahasa kedua (bahasa 

Inggris) dalam setiap kegiatan dan proses pembelajaran 

4. Untuk kelas TK dan SD, pada awalnya mereka diijinkan 

dulu untuk menggunakan bahasa ibu/ bahasa pertama kemudian 

jika sudah siap maka disarankan untuk menggunakan bahasa 

Inggris. 

5. Meminta kesediaan wali murid untuk mendukung program 

immersion tersebut, sehingga murid – murid di rumah juga 

berusaha untuk menggunakan bahasa Inggris, atau setidaknya, 

orang tua / wali murid ikut memberikan drill kepada anak – 

anaknya. 

Selanjutnya, sistem kelas Immersion memiliki beberapa 

keunggulan, antara lain: 

 Murid – murid akan bertemu dengan bahasa Inggris setiap 

hari atau setidaknya sering bertemu dengan bahasa Inggris. 

Sehingga mereka akan terbiasa dengan pemakaian bahasa 

Inggris, yang imbasnya akan meningkatkan penguasaan dan 

kompetensi pembelajar terhadap bahasa Inggris. 

 Lingkungan bahasa Inggris akan terbentuk dengan baik 

melalui interaksi antara murid – guru dan murid – murid. 
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CLOSING 

 

 Pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini 

memang memerlukan perhatian khusus, sebab pada usia 

tersebut memang anak memiliki banyak keunikan. Guru harus 

mampu mengelola keunikan – keunikan tersebut dalam 

prosesnya didalam maupun diluar kelas, sehingga segala 

keingintahuan mereka tentang bahasa Inggris akan tersalurkan 

dengan baik. 

Anak usia dini memiliki potensi yang luar biasa dari 

berbagai sisi kemampuan baik kognisi, afeksi, dan 

psikomotornya, sehingga kemampuan mereka sebenarnya sudah 

hampir menyamai kemampuan orang dewasa. Namun karena 

mereka memiliki pola belajar yang berbeda, maka pendekatan, 

metode, dan teknik – teknik ajar yang digunakanpun juga harus 

berbeda. Oleh sebab itu, dalam prosesnya guru harus variatif 

dalam menggunakan metode ajar dan membuat alat – alat 

peraga untuk menunjang proses pembelajaran. 

Seorang anak pada usia dini akan belajar dari lingkungan 

sekitarnya. Oleh karena itu lingkungan sekitar, yaitu situasi 

kelas, lingkungan rumah, dan juga tempat – tempat 
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dilingkungan sekolah, seperti kantin, perpustakaan, taman 

bermain harus disetting untuk mendukung proses pembelajaran 

bahasa kedua. 

Proses pembelajaran bahasa kedua dalam hal ini adalah 

bahasa Inggris bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui 

pengajaran bahasa Inggris sebagai sebuah mata pelajaran dan 

pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk 

semua/ beberapa mata pelajaran diluar mata pelajaran bahasa 

Inggris. Pola pengajaran yang kedua inilah yang disebut dengan 

kelas immersion. 

Dari semua hal tersebut diatas, yang paling penting guru 

harus memahami karakteristik anak didiknya. Sudah saatnya 

guru mengubah paradigma mengajar yang teacher – centered 

dan harus beralih kepada student – centered. Guru harus 

memberi ruang yang luas kepada anak untuk berkreasi. Untuk 

anak usia dini (TK/SD) yang paling utama dalam proses 

pembelajaran bahasa Inggris adalah aspek komunikasi. 

Sehingga keseluruhan materi ajar yang disampaikan guru harus 

bermuara pada pembelajaran bahasa komunikatif. Artinya 

murid aktif berbicara, dan bukan gurunya yang banyak bicara 

dalam bahasa Inggris sehingga pembelajaran akan berlangsung 

menarik dan colorful. 
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