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Mulai usia 3,5 tahun, anak perlu membangun keterampilan yang diperlukan untuk
bisa membaca dan menulis. Kelas Phonics Online merupakan program yang didesain
untuk mengenalkan bunyi, memperkaya kosakata dan keterampilan mendengarkan
dalam konteks perkembangan bahasa Inggris.

Apa itu Phonics?
Phonics adalah metode untuk mengajarkan anak membaca kata-kata bahasa
Inggris dengan mudah dengan cara mengasosiasi ‘bunyi’ dan ‘huruf’ alfabet.
Dengan metode Phonics, anak mampu mengidentifikasi 44 bunyi unik untuk
melafalkan kata-kata bahasa Inggris. Misalnya, menggabungkan bunyi /b/a/t/
untuk menyebutkan nama hewan BAT.

Mengapa belajar Phonics penting?
Layaknya belajar Matematika, pelafalan kata-kata juga memiliki ‘rumus’. Guru
Phonics akan mengajarkan anak bagaimana memecahkan ‘rumus’ membaca
tersebut. Phonics hadir untuk membantu anak membaca dan mengeja. Tanpa
keterampilan ini, anak akan mengalami kesulitan dalam membaca buku-buku
kesayangannya.
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Kapan sebaiknya anak mulai belajar Phonics?
Waktu terbaik untuk belajar Phonics adalah saat anak menginjak usia 3,5 tahun.
Menunda perkembangan literasi anak adalah kesempatan yang terbuang sia-sia.
Namun, lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali. Anak di atas usia 5
tahun pun masih memiliki kesempatan belajar Phonics. Dengan belajar Phonics
pada usia yang tepat, anak akan siap untuk membaca dan menulis bahasa Inggris.

Apa yang anak dapatkan di Kelas Phonics Online?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kesadaran fonologis pertama
Komunikasi lisan
Listening comprehension
Storytime
Pengembangan kosakata
Membaca & menulis bahasa Inggris

Adakah teknik khusus dari Guru dalam mengajar Phonics?
Guru menggunakan pendekatan ‘structured and scaffolding approach’ dalam
mengajar Phonics. Materi dan worksheet disusun berdasarkan level, sehingga
anak memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki kekurangannya sebelum
naik level.

Bagaimana proses pembelajaran Kelas Phonics Online?
Pembelajaran dilakukan melalui aplikasi Zoom. Guru akan share screen dan
menayangkan materi dan video pembelajaran. Interaksi langsung antara guru
dan siswa akan mendominasi proses pembelajaran. Guru juga akan memberikan
feedback langsung jika terdapat kesalahan. Pembelajaran yang interaktif dan
fun akan membuat anak nyaman mengikuti Kelas Phonics Online.
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Berapa biaya kursus Kelas Phonics Online?
Privat 1 guru 1 siswa (75 menit/meeting)

Paket Basic

Paket Reguler

Paket SemiIntensif

Paket Intensif

4 meeting/bln

8 meeting/bln

12 meeting/bln

16 meeting/bln

Rp480.000

Rp880.000

Rp1.200.000

Rp1.440.000

(Rp120k/meeting)

(Rp110k/meeting)

(Rp100k/meeting)

(Rp90k/meeting)

Hemat Rp80k

Hemat Rp240k

Hemat Rp480k

Kelompok 1 guru 2 siswa (75 menit/pertemuan)

Paket Basic

Paket Reguler

Paket SemiIntensif

Paket Intensif

4 meeting/bln

8 meeting/bln

12 meeting/bln

16 meeting/bln

Rp720.000

Rp1.320.000

Rp1.800.000

Rp2.160.000

(Rp180k/meeting)

(Rp165k/meeting)

(Rp150k/meeting)

(Rp135k/meeting)

Hemat Rp120k

Hemat Rp360k

Hemat Rp720k

Adakah Kelas Percobaan?
Kelas Percobaan tersedia dan dikenakan biaya Booking Fee sebesar Rp50.000
yang akan dikembalikan 100% jika siswa join di Guru Online. Kelas Percobaan
berlangsung selama 30 menit dan bertujuan untuk perkenalan guru dan murid.

Bagaimana prosedur pendaftaran Kelas Phonics Online?
Isi Formulir Pendaftaran di sini dan admin kami akan follow-up.
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