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Abstract 

 
 The aim of this article is to illustrate how to teach Pronunciation 

for children. It can be applied through minimal pairs, hearing sounds’, ‘producing 
sounds’, and by using picture.  In assessment, it can be evaluated by some ways, 
such as identifying, distinguishing, pronouncing a diffrent sounds or by using 
“dictation”. 
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1. Latar belakang 
 

Ada kalimat-kalimat bijak mengatakan :The young is better than the 

adults, the adults is faster than young. Ada lagi kalimat lain yang mengatakan: 

belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu, dan belajar di waktu tua 

bagaikan mengukir di atas air, serta pergunakan waktu  mudamu sebelum 

datang waktu tuamu dan masih banyak lagi kalimat-kalimat seperti itu yang 

intinya adalah memberikan gambaran bahwa kita tidak harus menyia-nyiakan 

waktu muda. 

Sehubungan dengan pengajaran untuk anak-anak khususnya pelafalan 

tentunya kita perlu memberikan tehnik/cara yang bisa membuat mereka dapat 

melakukan/menirukan pengucapan dengan baik. Pengajaran pelafalan kepada 
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anak-anak adalah sebuah kegiatan yang membutuhkan sesuatu yang dapat 

membangkitkan gairah kepada mereka. 

Pelafalan adalah salah satu bagian dari skills dalam bahasa Inggris yang 

perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Walaupun kita sadari bersama bahwa 

seseorang yang ingin belajar Bahasa Inggris sebagai bahasa asing menemui 

berbagai permasalahan, antara lain dalam pelafalan yang berbeda dengan bahasa 

ibunya, bahasa Indonesia. 

Dalam pengajaran bahasa asing, metode audiolingual mengemukakan 4 

asumsi psikologis dasar, yakni 

Asumsi I,  belajar bahasa asing adalah secara dasar merupakan proses pembiasaan 

yang mekanis. 

Akibat 1  :  kebiasaan dikuatkan oleh pengukuhan. 

Akibat 2  :  kebiasaan belajar bahasa asing secara efektif dibentuk 

dengan reaksi yang betul, dan bukan oleh pembuatan 

kesalahan. 

Akibat 3  : bahasa adalah tingkah laku, karena itu tingkah laku dapat 

dipelajari oleh si terdidik 

Asumsi II, ketrampilan berbahasa dipelajari lebih efektif apabila butir-butir 

bahasa asing diberikan secara lisan sebelum bentuk tertulis. 

Asumsi III,  analogi menunjukkan dasar yang lebih baik untuk belajar bahasa 

asing dari pada analisis. 



Asumsi IV,  makna yang dimiliki oleh bahasa pada pembicara asli dapat 

dipalajari hanya dalam matriks perumpamaan ke arah kebudayaan 

masyarakat pemakai bahasa itu. 

 

2. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang 

beberapa tehnik yang dapat digunakan dalam pengajaran pelafalan kepada anak-

anak. Disamping itu juga harapan yang ingin dicapai dari tulisan ini adalah dapat 

memberikan bimbingan kepada guru-guru yang berminat di dalam pengajaran 

pelafalan kepada anak-anak sacara praktis untuk kepentingan pengajaran bahasa 

Inggris (di SD).  

3. Pengajaran Pelafalan kepada Anak-anak 

Pengajaran Pelafalan kepada anak-anak dapat memilih waktu dalam 3 

kesempatan: 

Pertama  :  ketika siswa membuat  kesalahan dalam pelafalan, guru langsung 

membetulkan. 

Kedua  :  guru dapat menyisihkan waktu di akhir pelajaran, khususnya 

pembetulan kesalahan 

Ketiga :   jika perlu pelajaran pelafalan dapat diberikan di awal pelajaran. 

Dalam pengajaran pelafalan dapat dilakukan dalam beberapa cara di 

bawah ini 

3.1 Latihan untuk pengajaran pelafalan dapat berupa latihan pengucapan kata-kata 

secara individual, dalam bentuk kata, frase, atau klausa. Latihan pelafalan 



dapat menggunakan contoh dari guru atau dari rekaman. Misalnya untuk 

melatihkan bunyi /o/ dapat menggunakan latihan di bawah ini: 

Say these words after recording or after your teacher: 

1. not job stop lost  

2. home phone no wrote 

3. more  born short or 

Latihan pelafalan frase, misalnya: 

1. Good book  

2. white house 

3. crazy frog 

3.2 pengajaran lafal dengan menggunakan teknik minimal pairs 

contoh:  

 /s/  /θ/  /t/ 

 Sank thank tank 

 Sin thin tin 

 Sought thought taught 

Words for contrast between /s/ and /∫/ 

 /s/  /∫/ 

 Sin ship 

 Sank shoes 

3.3 Pengajaran pelafalan dengan menggunakan tehnik ‘hearing sounds’ 

Tehnik ini dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk: 

a. Identifying sound 



Caranya antara lain: guru menulis 2 kata di papan tulis atau memegang 

2 kata dalam bentuk flash card 

misalnya: thing /θiŋ/   sing /siŋ/ or  

or    

 

 

Dari dua jenis ini, guru melafalkan salah satu kata diantaranya dan siswa 

diminta untuk menunjukkan atau menentukan kata yang mana yang dilafalkan 

oleh guru. Latihan ini juga akan memberikan masukan kepada guru 

sejauhmana kemampuan anak dalam mengenal bunyi kata bahasa Inggris. 

b. Distinguishing sounds 

Guru melafalkan dua kata yang bunyinya beda, siswa diharapkan 

untuk menentukan apakah kedua kata itu diucapkan sama atau beda. Bila 

kedua kata itu diucapkan oleh guru sama, maka siswa menjawab “same”, 

sebaliknya jika, kedua kata itu diucapkan guru merujuk kepada bunyi yang 

berbeda, maka siswa dapat menjawab ‘different’ . Guru meminta siswa 

menjawab secara individual.  

Contoh: 

    

 

 

3.4 Pengajaran pelafalan dengan menggunakan tehnik ‘producing sounds’ 

a. repeating sounds 

pada bagian ini, guru dapat memodelkan cara mengucapkan kata di depan 

kelas sekaligus siswa mengikuti guru untuk mengucapkan kata. Khusus 

 
SING 

 
THING 

 
VAN 

 
BAN 



untuk anak-anak, kata yang diucapkan itu sebaiknya dapat dilihat langsung 

oleh mereka. 

b. correcting pronunciation mistakes 

Guru dapat membetulkan kesalahan siswa dengan cara membetulkan 

kembali ucapan siswa yang kurang tepat. Namun diharapkan guru untuk 

tidak mengatakan kata salah kepada mereka. Dengan cara guru 

membetulkan kesalahan ini, mudah-mudahan mereka dapat mengoreksi 

kesalahannya dan tidak akan diulangi lagi kesalahan tersebut. 

 

3.5 Pengajaran pelafalan dapat disertai dengan media gambar. 

Seperti contoh di bawah ini: 

 

                 

             



                  

 

4. Cara Mengevaluasi Hasil Belajar Pelafalan. 

Alat evaluasi untuk pengajaran pelafalan ada berbagai macam, misalnya siswa 

dapat mengidenfikasi bunyi, dapat membedakan, dapat melafalkan bunyi yang 

tepat. Guru juga dapat mengevaluasi kemampuan siswa dalam pelafalan dengan 

cara “dictation” 

 

1. Lingkarilah huruf dari kata yang mengandung bunyi /∫/: 

a. ship 

b. sing 

c. catch 

d. basket 

e. push 

f. sad 

g. same 

h. miss 



2. Berikan tanda (S) jika pasangan kata ini ucapannya sama, dan berikan tanda 

(B) jika pasangan kata ini ucapannya berbeda. (kata-kata ini hanya berada di 

tangan guru, tidak di tangan siswa. Mereka hanya menuliskan jawaban sesuai 

dengan nomor yang diberikan) 

Contoh: 

1.  Pen  - pen 

2.  back - bag 

3. Six - six 

4. Thank - sank 

5. Dear - bear 

6.  Leaf - leave 

3. Ucapkan kata-kata berikut dengan lafal yang benar 

1. table 

2. window 

3. father 

4. mother 

5. engineer 

6. doctor 

7. July 

8. August 

9. busy 

10. Wednesday 

 



4. Ucapkanlah pasangan kata di bawah ini: 

1. Ship  - sheep (disertai gambar) 

2. fox -  forks (disertai gambar) 

3. Sick - six (disertai gambar) 

4. fail  -  veil (disertai gambar) 

5. bowl - vole (disertai gambar) 

6. leaf - leave (disertai gambar) 

7. pea - pear (disertai gambar) 

8. hear - hair ((disertai gambar) 

9. ear - air (disertai gambar) 

10. tap - top (disertai gambar) 

5. Kesimpulan 

Pengajaran pelafalan kepada anak-anak adalah sebuah kegiatan yang 

membutuhkan sesuatu yang dapat membangkitkan gairah kepada mereka. 

Pengajaran itu dapat berupa latihan pengucapan, pengajaran lafal dengan 

menggunakan teknik minimal pairs, Pengajaran pelafalan dengan menggunakan 

tehnik ‘hearing sounds’, Pengajaran pelafalan dengan menggunakan tehnik 

‘producing sounds’, Pengajaran pelafalan dapat disertai dengan media gambar 

dan lain sebagainya.  

Alat evaluasi untuk pengajaran pelafalan ada berbagai macam, misalnya 

siswa dapat mengidenfikasi bunyi, dapat membedakan, dapat melafalkan bunyi 

yang tepat. Guru juga dapat mengevaluasi kemampuan siswa dalam pelafalan 

dengan cara “dictation”. 
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