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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Taman kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan formal

sebelum anak memasuki sekolah dasar. Lembaga tersebut dianggap

penting karena usia TK merupakan usia emas (golden age) yang

merupakan masa peka dan hanya datang sekali. Masa peka adalah suatu

masa yang menuntut pengembangan anak secara optimal.

Anak usia dini memiliki lima kemampuan dasar, salah satunya

adalah kemampuan bahasa. Bahasa sudah diajarkan sejak dulu baik di

dalam sebuah keluarga maupun dilingkungan formal, tetapi Bahasa Inggris

sangat jarang diterapkan pada anak usia dini.

Pembelajaran Bahasa Inggris diajarkan di Indonesia yaitu untuk

meningkatkan pemahaman tentang makin berkembangnnya Bahasa Inggris

sebagai bahasa internasional. Adanya keyakinan bahwa Bahasa Inggris

dapat mengantar orang tua maju, timbulnya persepsi bahwa Bahasa Inggris

dapat menaikkan gengsi atau reputasi. Adanya hipotesis bahwa belajar

bahasa Inggris sejak dini memberikan hasil yang lebih baik, terutama aksen

dan pelafalan.

(http://menulisbersamaaswir.blogspot.com/2010/03/meningkatkan-

penguasaan-kosa-kata.html).
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Kualitas suatu program pendidikan tergantung pada banyak faktor

yang saling berkaitan. Salah satu faktor penting dalam pembelajaran

bahasa Inggris anak adalah guru atau orang tua yang peduli terhadap

kebutuhan anak didiknya.

Bahasa Inggris sebagai bahasa asing pertama diajarkan lebih dini di

Indonesia sejak awal tahun Sembilan puluhan. Kebutuhan dan kemajuan

zaman telah menunutut kita untuk dapat menguasai bahasa asing sebagai

alat komunikasi di era globalisasi ini. Oleh karena itu, kebijakan

dimasukkannya bahasa Inggris sebagai salah satu mata pelajaran muatan

lokal di sekolah dasar telah mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Dewasa ini, peran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran muatan lokal

pilihan telah menjadi muatan lokal wajib. Hal ini terlihat jelas dalam

kegiatan pendidikan di sekolah dasar, bahasa Inggris diberikan kepada

anak lebih awal.

Dalam era informasi dan globalisasi ini, pemerintah menyadari

pentingnya peran bahasa Inggris dan sumber daya manusia yang memiliki

kendala berkomunikasi dalam bahasa Inggris, yang di Indonesia

merupakan bahasa asing. Sebagai kebijakan yang berorentasi ke depan,

pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diikuti dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 yang menyebutkan tentang

pengembangan sumber daya manusia.
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Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam dunia

pendidikan, antara lain dalam bentuk pengembangan dan peningkatan

kualitas kemampuan dan keterampilan guru, anak, dan tenaga

kependidikan yang terkait. Selain itu, terdapat kebijakan mengenai mata

pelajaran muatan lokal di sekolah dasar, yaitu kebijakan Depdikbud

Republik Indonesia Nomor 0487/14/1992 Bab VIII yang menyatakan

bahwa sekolah dasar dapat menambah mata pelajaran dalam kurikulumnya,

dengan syarat pelajaran itu tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan

nasional.

Setahun kemudian kebijakan ini disusul oleh Surat Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tanggal 25

februari 1993 tentang dimungkinkannya program bahasa Inggris lebih dini

sebagai satu mata pelajaran muatan lokal.

Kebijakan tentang program bahasa Inggris di sekolah dasar ini,

selanjutnya ditindak lanjuti oleh beberapa propinsidengan menanggapi

dalam bentuk kebijakanjuga. Kepala Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi (DIKNAS) Jawa Timur

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1702/105/1994 tanggal 30 maret

1994 yang menyatakan bahwa di Jawa Timur mata pelajaran bahasa

Inggris sebagai mata pelajaran muatan lokal pilihan berubah menjadi mata

pelajaran muatan lokal wajib.

Pada kenyataannya suatu program baru (program pengajaran

bahasa Inggris) tidaklah mudah. Sebenarnya, perlu ada alasan yang tepat
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untuk melandasi program tersebut dengan pemikiran yang kuat mengapa

program bahasa Inggris perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Dasar

pemikiran ini harus beranjak dari kebutuhan yang kemudian

dikembangkan.

Kebijakan lain yang perlu dipahami adanya pengelompokan mata

pelajaran, khususnya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dengan

adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional, perlu mengetahui bagaimana posisi mata

pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Dari Kerangka Dasar dan

Struktur Kurikulum yang ada saat ini dapat dilihat pasal 7 ayat 7 bahwa

pelajaran bahasa Inggris di SD/MI termasuk kelompok mata pelajaran

estetika. Mata pelajaran bahasa Inggris yang termasuk mata pelajaran

muatan lokal memerlukan kegiatan bahasa yang relevan dengan tingkat

pembelajarannya.

Kebijakan berikutnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 23 Tahun 2006, yaitu tentang standar kompetensi

kelulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar

Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKLSP) dikembangkan

berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut Menurut Hermon

(1994:2) kebutuhan bahasa Inggris sangat penting dimasa sekarang dan

akan datang, maka sangat tepat jika pelajaran bahasa Inggris sudah mulai

diajarkan lebih awal kepada anak-anak untuk menyiapkan diri mereka
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menjadi penerus cita-cita bangsa dan Negara. Selain itu, pembelajaran

bahasa Inggris sejak dini juga dapat mempersiapkan diri anak dalam

menghadapi jenjang pendidikan berikutnya yaitu SD hal ini dikarenakan

SD sudah diberikan pelajaran bahasa Inggris sehingga anak merasa tidak

kaget akan adanya pembelajaran bahasa Inggris yang sudah dipelajarinya

di TK meski pembelajaran bahasa Inggrisnya baru sebatas sederhana (kosa

kata).

Dari hasil penelitian dan kenyataan lapangan, menunjukkan bahwa

pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak masih banyak

kelemaham dan kekurangannya. Selain penguasaan dan keterampilan

bahasa Inggris yang mumpuni, guru juga perlu menguasai teknik-teknik

mengajar bahasa Inggris untuk anak serta penggunaan media yang menarik

bagi anak dan mudah dalam pembelajaran bahasa Inggris.

Salah satu peranan guru adalah sebagai mediator yaitu guru harus

menyediakan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran,

maka guru dalam pembelajaran harus menggunakan media yang menarik

perhatian anak  agar materi yang disampaikan mudah untuk ditangkap oleh

anak. Pembelajaran dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk

melatih melakukan suatu proses secara mandiri.

Sehingga anak terlibat menemukan fakta untuk mengumpulkan

data, mengendalikan variabel dan memecahkan masalah yang dihadapi

secara nyata. Menurut Russ Effendi (1991:281) berpendapat media



6

pembelajaran adalah cara mengajar atau cara penyampaian materi pada

peserta didik untuk setiap pelajaran.

Penggunaan media diperlukan untuk mengatasi kebosanan atau

kejenuhan anak di dalam kelas yang senantiasa berubah-ubah dalam

perkembangannya setiap hari. Media merupakan alat (sarana) komunikasi

seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk (KBBI,

2001:569). Salah satu bentuk media yang dapat menarik perhatian anak

dalam pembelajaran adalah media gambar yang merupakan peniruan dari

benda-benda dan pemandangan dalam hal bentuk, rupa serta ukurannya

relatif terhadap lingkungan (Soelarko,1980:3). Gambar juga merupakan

salah satu stimulus yang membantu anak untuk mengingat materi pelajaran

yang disampaikan.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, dalam kegiatan belajar

mengajar di kelas B TK Aisyiyah Pantirejo kemampuan untuk menguasai

kosa kata bahasa Inggris sangat penting untuk melanjutkan pendidikan

kejenjang berikutnya. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti

menunjukkan bahwa kemampuan kosa kata bahasa Inggris peserta didik

kelas B TK Aisyiyah Pantirejo masih tergolong rendah.

Kegiatan pembelajaran bahasa Inggris kelas B di TK Aisyiyah

Pantirejo Sragen telah dilakukan meskipun tidak dilaksanakan setiap

harinya dan dilaksanakan dengan cara sederhana. Kelompok B dalam

mengucapkan kosa kata bahasa Inggris hanya menirukan kata yang ada

dalam majalah. Ternyata anak masih mengalami kesulitan dalam
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memahami dan mengucapkan kosa kata yang diajarkan oleh pendidik,

terutama dalam mengingat kembali kosa kata yang telah diajarkan oleh

pendidik. Hal itu dikarenakan anak mudah bosan dan merasa sulit

mengucapkan kata-kata kedalam bahasa Inggris.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, dalam kegiatan belajar

mengajar  penguasaan kosa kata bahasa Inggris di kelas B TK Aisyiyah

Pantirejo   masih tergolong rendah, rendahnya penguasaan kosa kata

bahasa Inggris disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : 1). Peserta didik

merasa jenuh dengan cara mengajar guru yang monoton 2). Guru

mengalami kesulitan untuk menentukan alternatif media pembelajaran

yang tepat 3). Peserta didik belum menyadari bahwa penguasaan kosa kata

bahasa Inggris sangat penting bagi kelanjutan pendidikannya 4). Fasilitas

yang kurang memadai.

Mengantisipasi masalah tersebut maka diperlukan media

pembelajaran yang dapat menarik perhatian anak serta mudah untuk

diterapkan di kelompok B TK Aisyiyah Pantirejo sehingga dapat

meningkatkan kemampuan memahami kosa kata dalam pembelajaran

bahasa Inggris. Adapun metode yang paling tepat digunakan dalam

mempermudah penguasaan kosa kata bahasa Inggris anak kelompok B TK

Aisyiyah Pantirejo adalah dengan menggunakan media gambar.

Berdasarkan uraian di atas, untuk meningkatkan penguasaan kosa

kata Bahasa Inggris anak kelas B di TK Aisyiyah Pantirejo,
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 maka peneliti ini mengambil judul “Penggunaan Media Gambar Untuk

Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Inggris Anak Kelas B di

TK Aisyiyah Pantirejo Sragen Tahun Pelajaran 2010-2011.

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih efektif, terarah dan dapat dikaji lebih

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Media yang digunakan adalah media gambar yang dekat dengan

lingkungan anak misalnya gambar binatang ternak, gambar buah-

buahan, benda yang ada di  ruang kelas.

2. Penelitian hanya menerapkan pada penguasaan kosa kata Bahasa Inggris

anak pada pelafalan dan arti yaitu dapat melafalkan kata dalam bahasa

inggris dengan pelafalan yang benar, anak dapat mengidentifikasi arti

kata bahasa Inggris dengan benar dan dapat mengingat kosa kata bahasa

Inggris 20 kata.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu

permasalahan “Apakah pembelajaran dengan media gambar dapat

meningkatkan penguasaan kosa kata Bahasa Inggris anak  kelas B di TK

Aisyiyah Pantirejo?”
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D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan

kosa kata Bahasa Inggris anak dengan menggunakan media gambar.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan

penggunaan media gambar terhadap penguasaan kosa kata Bahasa

Inggris anak kelas B TK Aisyiyah Pantirejo Sragen tahun 2010-2011.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kurikulum

terhadap sekolah yang digunakan untuk penelitian.

b. Sebagai  suatu karya ilmiah, maka penelitian ini dapat diharapkan

memberikan masukan bagi perkembangan ilmu

pengetahuanmengenai penggunaan media gambar meningkatan

penguasaan kosa kata bahasa Inggris anak.

c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian

selanjutnya yang berhubungan dengan penguasaan kosa kata

bahasa Inggris Anak Usia Dini.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Dapat menerapkan media gambar untuk pembelajaran kosa kata

bahasa Inggris anak.

b. Bagi Anak

Dapat menambah penguasaan kosa kata bahasa Inggris.

c. Bagi Sekolah

Dapat menghasilkan anak yang memiliki penguasaan kosa kata

bahasa Inggris sebagai bekal untuk pendidikan di sekolah dasar.


