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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat melepaskan diri dari 

bahasa. Bahasa adalah sistem tanda bunyi yang disusun berdasarkan 

kesepakatan bersama yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam rangka 

menjalankan interaksi sosial. (Sunarto dalam www.scribd.com/doc/20910704/ 

Pengertian Bahasa Dan Pembagian Cabang Bahasa)  

Sedangkan dalam Metodik Berbahasa untuk Taman Kanak-Kanak 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2001), bahasa merupakan 

alat untuk menyatakan pikiran dan perasaan kepada orang lain yang sekaligus 

juga berfungsi untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. Dari dua 

pertanyaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan suatu 

alat yang digunakan oleh manusia untuk menyatakan suatu keinginan atau 

perasaan, harapan, permintaan, dan lain-lain kepada orang lain. 

Bahasa juga memberikan peranan yang bersifat penting dalam 

perkembangan anak. Dengan menggunakan bahasa, anak akan tumbuh dan 

berkembang menjadi manusia dewasa yang dapat bergaul di tengah-tengah 

masyarakat. Periode paling sensitif terhadap bahasa dalam kehidupan 

seseorang adalah antara 0-8 tahun. Segala macam aspek dalam berbahasa 

harus diperkenalkan kepada anak sebelum masa sensitif ini berakhir. Pada 

periode sensitif ini sangat penting diperkenalkan cara berbahasa yang baik dan 

http://www.scribd.com/doc/20910704/
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benar, karena keahlian ini sangat berguna untuk berkomunikasi dengan 

lingkungannya (Montessori, 2010 dalam www.docstoc.com/doc/46549434). 

Kemajuan ilmu dan teknologi menuntut setiap orang untuk terus 

menerus melakukan usaha peningkatan diri. Penguasaan bahasa asing menjadi 

salah satu aspek penting sebagai modal utama keunggulan sumber daya 

manusia berkualitas. Bahasa Inggris perlu untuk dipelajari, karena bahasa 

Inggris merupakan bahasa internasional. Disamping itu Indonesia dikelilingi 

oleh negara-negara yang kebanyakan penduduknya menggunakan bahasa 

Inggris sebagai bahasa pertama atau kedua. Penggunaan luasnya sebagai alat 

komunikasi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang budaya dan 

kenegaraan, bahasa Inggris menjadi pilihan utama yang sering dipakai dalam 

melakukan komunikasi. Informasi yang bersikulasi di dunia ini kebanyakan 

diterbitkan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga merupakan bahasa ilmu 

pengetahuan dan teknologi di dunia ini. 

Karena pentingnya bahasa Inggris untuk dipelajari di era globalisasi ini, 

maka akan lebih baik jika bahasa Inggris diajarkan sejak dini. Makin awal 

mengenal bahasa asing makin mudah ia mengembangkan kemampuannya. 

Mengingat bahasa Inggris merupakan bahasa asing di Indonesia, maka proses 

pembelajarannya harus dilakukan secara bertahap. Pemilihan materi yang 

sesuai denga usia anak dan situasi belajar yang menyenangkan haruslah 

menjadi perhatian utama dalam berhasilnya suatu proses pembelajaran. 

Berata (2010, dalam http://www.gerimis_84_bravo_journal.com/ 

profile.php) seorang pakar bahasa mendukung pandangan bahwa bahasa 

http://www.docstoc.com/doc/46549434
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Inggris lebih baik diajarkan sejak dini, ia menganjurkan bahasa asing perlu 

diperkenalkan pada anak sejak dini. Supaya dia terbiasa, tidak menghafal dan 

tidak merasakannya sebagai beban. Di sisi lain perlu dipahami bahwa anak 

usia dini adalah usia bermain. Setiap anak adalah pribadi yang unik dan dunia 

bermain serta bernyanyi merupakan kegiatan yang serius, namun 

mengasyikkan bagi mereka. Maka pendekatan yang tepat perlu diciptakan 

oleh seseorang pendidik, agar proses pembelajaran Bahasa Inggris lebih 

menarik dan menyenangkan tanpa meninggalkan kaidah-kaidah bahasa yang 

benar. Pendekatan yang digunakan hendaknya sejalan dengan tujuan 

pengenalan bahasa pada umumnya. Tujuan tersebut ialah supaya anak dapat 

memahami cara berbahasa yang baik dan benar. 

Bahasa sendiri terdiri dari kata-kata, sedang kosakata adalah sekumpulan 

kata yang diketahui oleh seseorang. Anak-anak yang masih sangat muda 

mempelajari kosakata berhubungan dengan konsep-konsep berbeda yang 

tengah mereka pelajari. Mereka juga paling mudah mempelajari kata benda. 

Perkembangan kosakata adalah aspek penting perkembangan bahasa, dan riset 

yang diadakan telah membuktikan bahwa instruksi kosakata yang tepat sangat 

berguna bagi bahasa siswa, khususnya siswa usia sekolah (Linse, 2005: 121). 

Adapun Prinsip-prinsip pengajaran kosakata menurut Linse (2005: 124) 

diantaranya menekankan pada pengajaran langsung dan tidak langsung, 

mengajarkan kosakata sebelum aktifitas baru supaya mereka bisa menguasai 

aktivitas dengan lebih baik disamping itu mengajarkan kosakata yang baru 

memudahkan siswa mencapai kosakata yang ditargetkan (National Institute of 
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Child Health and Human Development, 2000 dalam Young Learners, Linse, 

2005). Prinsip ini meliputi cerita coral dan tertulis, lagu dan aktivitas kaya 

bahasa lain. Memberikan pemaparan bertingkat pada item kosakata baru yang 

maksudnya memberikan item-item kosakata secara berulang dalam konteks 

yang beragam. 

Keberhasilan proses pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini, 

salah satunya pembelajaran kosakata (vocabulary) tentunya banyak 

dipengaruhi antara lain (1) Guru yang berkualitas, guru yang dapat 

menghidupkan proses kegiatan belajar mengajar, (2) Sumber dan fasilitas 

pembelajaran yang memadai dan memenuhi syarat, (3) Kurikulum yang baik, 

sederhana dan menarik (atraktif). 

Pemilihan materi sebagai bahan ajar dengan teknik pembelajaran yang 

sesuai dengan minat dan usia anak akan dapat menyenangkan English Young 

Learners, guru hendaknya harus menguasai materi yang tepat, sesuai dan 

menyenangkan. Pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini prosesnya 

tidak sama dengan orang dewasa. Anak-anak akan lebih tertarik jika 

pembelajaran dilakukan dengan cara-cara menyenangkan. Beberapa kegiatan 

yang sangat disenangi anak seperti bernyanyi, bermain dan kegiatan yang 

hidup dan dilakukan sambil bermain. Metode dan teknik yang hendak 

digunakan sebaiknya dipilih dan disesuaikan dengan kemampuan yang ingin 

dicapai. Profesionalisme seorang pendidik dalam mengembangkan dan 

memanfaatkan metode dan teknik tersebut sangatlah dibutuhkan agar proses 

belajar mengajar dapat berjalan dengan lebh baik. Salah satu metode yang 
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dapat digunakan adalah dengan lagu (songs) dalam mengajarkan pembelajaran 

bahasa Inggris bagi anak usia dini. Lagu sendiri merupakan bagian dari musik, 

yang hakekatnya musik adalah sari menyusun nada atau suara dalam urutan, 

kombinasi dan hubungannya temporal untuk menghasilkan komposisi  

yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama) (Hanafi, 

dalam www.docstoc.com/docs/46549434).  

Menyanyi merupakan salah satu kegiatan yang disenangi oleh anak-

anak, maka pembelajaran bahasa Inggris melalui lagu akan lebih efektif dan 

menyenangkan dalam sebuah proses kegiatan belajar mengajar, dan dapat 

membantu anak untuk lebih senang dan giat belajar serta memudahkan anak 

untuk memahami suatu materi ajar. Pembelajaran musik atau lagu yang 

diajarkan sejak dini akan dapat meningkatkan kemampuan fundamental 

belajar dalam bidang atau area lainnya diantaranya meningkatkan daya ingat 

dan konsentrasi, mampu menenangkan tubuh, otot dan syaraf, merangsang 

tidur nyenyak bagi bayi dan mendorong produksi hormon pertumbuhan. Lagu 

juga mempengaruhi kinerja otak kanan dan kiri membantu persiapan otak 

untuk belajar, mengasah kemampuan otak untuk mengorganisasi dengan baik 

dan dapat mengolah informasi dan beberapa tugas sekaligus dalam waktu 

bersamaan. Selain itu lagu juga melatih kedisiplinan anak, kerjasama dalam 

kelompok, meningkatkan pertumbuhan emosional dengan ide dan kreativitas 

(imagination & creativity). Perkembangan kepribadiannya (personality) jauh 

lebih baik dibandingkan dengan anak seusia mereka yang tidak bermain 

musik, lebih percaya diri dan punya keyakinan terhadap diri mereka sendiri 
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(self esteem). Lagu juga dapat meningkatkan kemampuan belajar kognitif, 

motorik halus, mengembangkan daya ingat dan menggunakannya secara 

efisien (Diknas, 2009 dalam Infokursus.net/download/ kbk.musik.) 

Kuntjojo (2009 dalam http://ebekunt,wordpress.com/2010/07/27) 

menyatakan bahwa bernyanyi memiliki banyak manfaat untuk praktek 

pendidikan anak dan pengembangan pribadi secara luas karena bernyanyi 

bersifat menyenangkan, dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan. 

Merupakan media untuk mengekspresikan perasaan, membantu membangun 

rasa percaya diri, membantu daya ingat anak, mengembangkan rasa humor, 

juga membantu pengembangan keterampilan berfikir dan kemampuan anak 

bernyanyi dapat meningkatkan kerjasama dalam kelompok. 

Berdasarkan data dari oleh Diknas (2009 dalam www.infokursus.net/ 

downloadkbk-musik dan ebekunt.wordpress.com), tentang pengaruh musik 

terhadap kemampuan fundamental belajar dalam bidang lainnya, maka lagu 

sangat berpengaruh pada pembelajaran bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris 

melalui lagu sangat mudah digunakan dalm proses belajar mengajar, 

pengenalan dan penerapannya. Unsur bahasa pada kegiatan pembelajaran, 

siswa menerima materi pelajaran yang terkandung dalam lagu dari guru 

sebagai tahap awal proses belajar dan pembelajaran. Pemahaman yang 

dimaksudkan yaitu melalui proses pengenalan lagu, sedangkan penerapannya 

anak mampu menerapkan materi yang diterima melalui proses pengenalan 

lagu dalam berkomunikasi. 

http://ebekunt,wordpress.com/2010/07/27
http://www.infokursus.net/downloadkbk-musik%20dan%20ebekunt.%20wordpress.com
http://www.infokursus.net/downloadkbk-musik%20dan%20ebekunt.%20wordpress.com
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TK Aisyiyah Baluwarti merupakan salah satu TK yang ada di wilayah 

Kecamatan Pasarkliwon. TK ini juga banyak menghasilkan juara-juara. 

Sehingga banyak orangtua yang mempercayakan putra-putrinya di TK 

Aisyiyah Baluwarti. Kurikulum yang digunakan di TK ini yaitu kurikulum 

Diknas dan Aisyiyah. Ekstrakurikuler yang ada di Taman Kanak-Kanak ini, 

diantaranya renang, bahasa Inggris, melukis, mewarnai, sempoa, drum band. 

Guru-guru di TK Aisyiyah Baluwarti berjumlah 10 orang. Pada tahun 2009 

Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Baluwarti mencoba mengikuti lomba paduan 

suara lagu anak-anak dalam bahasa Inggris, meskipun belum mendapatkan 

kejuaraan tetapi penampilannya juga tidak kalah dengan Taman Kanak-Kanak 

yang lain. 

Di TK Aisyiyah Baluwarti pembelajaran bahasa Inggris juga 

menggunakan salah satu metode yaitu lagu (songs). Hampir setiap hari 

pembelajaran bahasa Inggris menggunakan lagu, baik lagu asli maupun 

saduran dalam bahasa Inggris. Selain menggunakan lagu metode pembelajaran 

bahasa Inggris juga menggunakan flashcard, story telling dan yang lain. 

Memang siswa-siswi di TK Aisyiyah Baluwarti bisa menyanyi lagu-lagu 

bahasa Inggris dengan baik, tetapi apakah anak-anak dapat mengerti 

maknanya, kosakata maupun artinya dengan metode pembelajaran yang 

diterapkan tersebut. Untuk itulah penulis tertarik untuk menelitinya dan 

menuangkannya dalam judul “Pengenalan Kosakata Bahasa Inggris Untuk 

Anak Usia Dini Melalui Lagu (Songs)” di TK Aisyiyah Baluwarti. 
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B. Pembatasan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih terarah dan dapat dikaji lebih dalam, maka 

perlu pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Pengenalan kosakata bahasa Inggris di TK Aisyiyah Baluwarti adalah 

yang menggunakan metode menyanyi (lagu). 

2. Pengenalan kosakata bahasa Inggris pada anak usia dini terbatas pada 

anak-anak kelompok A dan terbatas pada kosakata, dan kata benda. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada pembatasan masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses pengenalan kosakata bahasa Inggris melalui lagu di 

TK Aisyiyah Baluwarti?         

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi guru dalam mengenalkan 

bahasa Inggris di TK Aisyiyah Baluwarti ini melalui lagu? 

3. Apakah pembelajaran kosakata bahasa Inggris untuk anak usia dini 

melalui lagu sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Inggris 

untuk Anak Usia Dini? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui proses pengenalan pembelajaran kosakata bahasa Inggris pada 

anak usia dini di TK Aisyiyah Baluwarti. 
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2. Mengetahui kendala-kendala dalam mengajarkan pengenalan kosakata 

bahasa Inggris di TK Aisyiyah Baluwarti. 

3. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengenalan kosakata bahasa Inggris 

melalui lagu di TK Aisyiyah Baluwarti dengan prinsip-prinsip 

pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah khasanah pengetahuan dalam dunia pendidikan terutama 

pendidikan anak usia dini. 

b. Dapat menjadi salah satu acuan bagi teman-teman seprofesi dalam 

mengenalkan bahasa Inggris untuk anak usia dini. 

c. Bagi guru, dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam 

pembelajaran bahasa Inggris anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, dapat dijadikan referensi untuk pembelajaran bahasa 

Inggris di TK. 

b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan 

perbaikan apabila hasil penelitian ini terdapat kekurangan. 

       

 


