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Tinjauan Mata Kuliah 

Perkembangan intelektual atau berpikir anak terjadi sangat pesat pada kurun usia nol 
sampai usia enam tahun. Masa usia dini dapat disebut sebagai masa peka belajar. 

Dalam masa-masa ini segala potensi kemampuan anak dapat dikembangkan secara 
optimal, tentunya dengan bantuan dari orang-orang yang berada di lingkungan anak-
anak tersebut, misalnya dengan bantuan orang tua dan guru.

Salah satu kemampuan anak yang sedang berkembang saat usia dini adalah 
kemampuan berbahasa. Penguasaan bahasa sangat erat kaitannya dengan kemampuan 
kognisi anak. Sistematika berbicara anak menggambarkan sistematikanya dalam 
berpikir. Yang termasuk dalam pengembangan bahasa selain dari berbicara adalah 
kemampuan menyimak, membaca dan menulis. 

Perkembangan bahasa anak memang masih jauh dari sempurna. Namun demikian 
potensinya dapat dirangsang lewat komunikasi yang aktif dengan menggunakan bahasa 
yang baik dan benar. Kualitas bahasa yang digunakan orang-orang yang dekat dengan 
anak-anak akan mempengaruhi keterampilan anak dalam berbicara atau berbahasa. Guru 
merupakan salah seorang yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Guru 
harus dapat mengupayakan berbagai strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan 
kemampuan bahasa anak. 

Untuk membantu para guru atau para mahasiswa dalam mengembangkan 
kemampuan bahasa anak usia dini, Buku Materi Pokok (BMP) mata kuliah Metode 
Pengembangan Bahasa (PAUD4106) ini akan mengulas tentang metode pengembangan 
bahasa untuk anak usia dini. Bobot mata kuliah ini adalah 4 SKS.

Secara rinci isi BMP Metode Pengembangan Bahasa (PAUD4106) ini meliputi 
12 modul berikut.
Modul 1 :  Hakikat Bahasa 
Modul 2 :  Teori-Teori Pengembangan Bahasa
Modul 3 :  Pendekatan Whole Language
Modul 4 :  Perkembangan Menyimak Anak
Modul 5 :  Perkembangan Berbicara Anak
Modul 6 :  Perkembangan Membaca Anak
Modul 7 :  Perkembangan Menulis Anak
Modul 8 :  Mengenalkan Literatur pada Anak
Modul 9 :  Media Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini
Modul 10 :  Metode Pengembangan Bahasa Lisan Anak
Modul 11 :   Metode Pengembangan Bahasa Tulisan Anak
Modul 12 :   Assesmen Perkembangan Bahasa Anak

Untuk membantu Anda dalam mempelajari materi mata kuliah Metode 
Pengembangan Bahasa ini maka BMP mata kuliah ini dilengkapi dengan VCD.
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Setelah Anda mempelajari materi mata kuliah Metode Pengembangan Bahasa 
(PAUD4106) ini diharapkan Anda akan dapat menerapkan metode pengembangan bahasa 
dalam proses pembelajaran anak usia dini. Sedangkan secara khusus kemampuan yang 
diharapkan dapat Anda kuasai setelah mempelajari isi BMP Metode Pengembangan 
Bahasa (PAUD4106) ini adalah Anda dapat:
1. menjelaskan hakikat bahasa;
2. menjelaskan teori-teori pengembangan bahasa;
3. menjelaskan pendekatan Whole Language;
4. menjelaskan perkembangan menyimak anak
5. menjelaskan perkembangan berbicara anak;
6. menjelaskan perkembangan membaca anak
7. menjelaskan perkembangan menulis anak;
8. menerapkan cara mengenalkan literatur pada anak 
9. menerapkan pembuatan media pengembangan bahasa anak
10. menerapkan metode pengembangan bahasa lisan amak;
11. menerapkan metode pengembangan bahasa tulisan anak;
12. menjelaskan assesmen perkembangan bahasa anak

 
Kemampuan-kemampuan tersebut sangat penting dikuasai oleh seorang guru 

anak usia dini dalam rangka membantu anak mengasah kemampuan berbahasanya sejak 
dini, khususnya di masa peka belajar ini. Kemampuan berbahasa ini sangat dibutuhkan 
anak untuk berkomunikasi, atau berhubungan dengan orang lain 

Agar Anda dapat berhasil dengan baik dalam mempelajari materi mata kuliah 
Metode Pengembangan Bahasa ini ikuti petunjuk belajar berikut ini.
1. Pelajari pendahuluan dari setiap modul agar Anda memahami manfaat isi setiap 

modul untuk Anda.
2. Baca dan pelajari uraian dari setiap modul dan tandai bagian atau kata atau 

kalimat yang menurut Anda penting
3. Tandai kata, kalimat atau bagian yang kurang Anda pahami. Kemudian, diskusikan 

dengan sesama rekan mahasiswa atau teman Anda.
4. Kerjakan latihan yang ada di setiap akhir kegiatan belajar. Pelajari petunjuk 

mengerjakan latihan. Diskusikan atau kerjakan latihan bersama dengan kelompok 
belajar atau sesama teman Anda.

5. Kerjakan tes formatif yang ada di setiap akhir kegiatan belajar. Kemudian, samakan 
jawaban Anda dengan kunci jawaban. Gunakan cara menghitung hasil jawaban 
dengan rumus yang ada di setiap akhir tes formatif. Dengan demikian, Anda 
akan mengetahui pemahaman Anda terhadap materi yang telah Anda pelajari dari 
setiap modul yang ada pada BMP mata kuliah Metode Pengembangan Bahasa ini.

6. Perhatikan dan pelajarilah isi VCD yang menyertai BMP ini agar Anda 
dapat mengetahui penerapan dari metode pengembangan bahasa ini untuk 
mengembangkan kemampuan bahasa anak.
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7. Jangan lupa selalu berdoa agar Tuhan membantu Anda dalam memahami materi 
mata kuliah Metode Pengembangan Bahasa ini.

Selamat belajar, semoga Anda sukses.



x

Peta Kompetensi
Metode Pengembangan Bahasa/PAUD4106


