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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan 

untuk mengembangkan pribadi, pengetahuan, dan ketrampilan yang 

melandasi pendidikan dasar serta mengembangkan diri secara utuh sesuai 

dengan asas pendidikan sedini mungkin dan sumber hidup. Aspek yang 

dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini adalah aspek perilaku dengan 

pembiasaan meliputi social, emosi, kemandirian, nilai moral dan agama, serta 

pengembangan kemampuan dasar, yang meliputi pengembangan bahasa, 

kognitif, seni, dan fisik motorik. 

Usia dini merupakan masa keemasan (golden age), oleh karena itu 

pendidikan pada masa ini merupakan pendidikan yang sangat fundamental 

dan sangat menentukan perkembangan anak selanjutnya. Apabila anak 

mendapatkan stimulus yang baik, maka seluruh aspek perkembangan anak 

akan berkembang secara optimal. Oleh karena itu pendidikan anak usia dini 

harus dapat merangsang seluruh aspek perkembangan anak baik perilaku, 

bahasa, kognitif, seni maupun fisik motorik. 

Salah satu aspek yang dikembangkan dalam PAUD adalah bahasa, yang 

merupakan alat komunikasi. Dengan bahasa, mereka akan mudah dalam 

bergaul dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bahasa mempunyai 

peran yang sangat penting bagi kehidupan (Suhartono, 2005:12). 
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Pemerolehan bahasa pada anak usia dini meliputi 2 tahapan yaitu 

pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua (bahasa asing). 

Pemerolehan bahasa pertama adalah bahasa yang diperoleh dan dipahami 

anak dalam kehidupan dan berkomunikasi dilingkungannya. Bahasa pertama 

sering juga disebut dengan bahasa ibu, karena anak pertama kali berinteraksi 

dan belajar dengan ibu. Bahasa kedua/asing adalah bahasa anak yang 

diperoleh setelah bahasa pertama. Bahasa kedua anak Indonesia pada 

umumnya bahasa Indonesia dan bahasa asing. Pemerolehan bahasa Indonesia 

diperoleh anak dalam lingkungan kehidupannya dan pendidikan formal. 

Sedangkan pemerolehan bahasa asing pada umumnya diperoleh melalui 

pendidikan informal dan formal. 

Era globalisasi saat ini menuntut sumber daya manusia yang berkualitas 

dan mampu berkomunikasi dalam berbagai bahasa asing terutama bahasa 

Inggris sebagai bahasa internasional. Keahlian bahasa Inggris diperlukan 

untuk menguasai ilmu pengetahuan, memiliki pergaulan luas dan karir yang 

baik. Karena pentingnya penguasaan bahasa asing, maka bahasa Inggris 

dikenalkan sejak usia dini khususnya pada lembaga pendidikan anak usia 

dini. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa anak lebih cepat belajar bahasa asing 

dari pada orang dewasa (Santrock, 2007:313).  

Selain itu, penguasaan bahasa asing lebih dini memungkinkan anak 

menguasai bahasa asing memiliki kelebihan dalam hal intelektual yang 

fleksibel, ketrampilan akademik, berbahasa dan social (Mustafa, 2007). Anak 

juga akan memiliki kesiapan memasuki suatu konteks pergaulan dengan 



3 
 

berbagai bahasa dan budaya, sehingga ketika dewasa anak akan menjadi 

sumberdaya manusia yang berkualitas dan berprestasi.  

Salah satu komponen pemebelajaran bahasa adalah pemahaman kosakata. 

Dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di Pos PAUD Dahlia VII Pondok, 

anak sering mengalami kesulitan dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris. 

Perbendaharaan kosakata bahasa Inggris mereka msih kurang serta pelafalan 

bahasa Inggris (pronounciation) juga belum benar. Mereka menganggap 

bahwa bahasa inggris itu sulit karena pengucapannya yang terkesan asing dan 

jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak didik juga terkesan 

bosan dan kurang termotivasi mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. 

Penguasaan kosakata bahasa Inggris yang masih rendah pada anak usia 

dini tersebut disebabkan karena latar belakang keluarga yang kurang 

mendukung pembelajaran bahasa Inggris, pendekatan pembelajaran yang 

kurang menarik, pemilihan bahan ajar bahasa Inggris yang kurang tepat di 

sekolah, komunikasi yang kurang variatif dalam pembelajaran bahasa Inggris 

pada anak usia dini. Melihat kendala-kendala tersebut dan fenomena yang ada 

di lapangan, maka perlu mencari berbagai macam teknik dan strategi untuk 

membantu meningkatkan penguasaan kosakata  bahasa Inggris anak usia dini. 

Sehubungan dengan pernyataan di atas, dalam kegiatan belajar mengajar 

penguasaan kosa kata bahasa Inggris anak di Pos PAUD Dahlia VII Pondok 

masih tergolong rendah, rendahnya penguasaan kosa kata bahasa Inggris 

disebabkan oleh beberapa factor, yaitu : 1) Peserta didik merasa jenuh dengan 

cara mengajar guru yang monoton, 2) Guru mengalami kesulitn untuk 
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menentukan alternative media pembelajaran yang tepat, 3) Peserta didik 

belum menyadari bahwa kosa kata bahasa Inggris sangat penting bagi 

kelanjutan pendidikannya, 4) Fasilitas yang kurang memadai, misalnya 

minimnya prasarana dalam belajar mengajar, ruang kelas yang belum tetap, 

alat-alat permainan belum lengkap.  

Dengan kemajuan teknologi dalam pendidikan, khususnya pengajaran, 

manusia berpikir selangkah lebih maju. Anak didik dapat menerima 

pesan/informasi/pelajaran melalui berbagai cara dan menggunakan berbagai 

media. Anak belajar mengenal lingkungan dan menyerap pengetahuan 

melalui apa yang dilihat dan yang didengarnya, bahkan 55 persen 

pengetahuan anak didapat dari pengamatan dan pendengaran, sehingga indra 

penglihatan dan pendengaran merupakan pintu gerbang masuknya ilmu 

pengetahuan kedalam diri anak. 

Dengan melibatkan indra penglihatan dan indra pendengaran, khususnya 

dengan menggunakan media audio visual suasana pembelajaran juga lebih 

menyenangkan sehingga anak tidak merasa bosan dan lebih termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Pengucapan (pronounciation) juga 

akan lebih baik karena anak mendengar langsung dari media. Oleh karena itu 

dengan pemanfaatan media audio visual ini diharapkan akan meningkatkan 

penguasaan bahasa Inggris anak usia dini. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian 

tentang “Meningkatkan Kemampuan Kosa Kata Bahasa Inggris Anak Melalui 
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Media Audio Visual Pada Anak Usia 4-5 Tahun Di Pos Paud Dahlia VII Desa 

Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu : Apakah penggunaan media audio visual dapat 

meningkatkan penguasaan bahasa Inggris anak usia 4-5 tahun di POS PAUD 

Dahlia VII Desa Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

1. Media yang digunakan dalam pembelajaran anak usia dini hanya terbatas 

pada media audio visual dengan DVD player dan TV. 

2. Penelitian Penguasaan kosa kata bahasa Inggris anak pada pelafalan dan 

arti, anak dapat mengidentifikasi arti kata bahasa Inggris dengan benar 

dan dapat mengingat kosa kata bahasa Inggris 20 kata. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan 

kosa kata Bahasa Inggris anak dengan menggunakan media audio visual 

di POS PAUD Dahlia VII Desa Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo tahun 2011-2012. 
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2. Tujuan khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

penguasaan kosa kata Bahasa Inggris anak usia 4-5 tahun POS PAUD 

Dahlia V11 desa Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tahun 

2011-2012 melalui media audio visual. 

 

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 pengetahuan mengenai 

penggunaan media audio visual untuk meningkatkan 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. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Dapat menjadi inspirarasi untuk menggunakan media audio visual 

dalam kegiatan pembelajaran terutama terhadap penguasaan kosa kata 

bahasa Inggris anak. 
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b. Bagi anak 

Dapat menarik minat anak untuk penguasaan kosa kata bahasa Inggris 

dan tidak mudah bosan. 

c. Bagi Sekolah 

Dapat menghasilkan anak yang memiliki penguasaan kosa kata bahasa 

Inggris sebagai bekal untuk pendidikan di sekolah dasar. 

 


