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ABSTRAK
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Surakarta, 2013, 108 halaman
Bahasa merupakan salah satu aspek perkembangan anak yang perlu ditingkatkan.
Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua merupakan bagian dari aspek bahasa pada
anak yang dapat ditingkatkan melalui kegiatan bernyanyi. Penelitian tindakan kelas
ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Inggris melalui
kegiatan bernyanyi pada anak kelompok A di TK Pertiwi I Jirapan Tahun Ajaran
2012/2013. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus, masing –
masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan
tindakan, observasi, refleksi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif
komparatif, yaitu data yang dianalisis dilaksanakan sejak pembelajaran dan
dikembangkan selama proses refleksi sampai proses penyusunan laporan. Teknik
analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data serta
penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menyimpulkan adanya peningkatan
penguasaan kosa kata bahasa Inggris pada anak melalui kegiatan bernyanyi, yaitu
sebeblum tindakan 44,79%, siklus I mengalami peningkatan menjadi 60,83%, siklus
II mencapai 80,41%, dan siklus III mencapai 90,20%. Maka kesimpulan dari
penelitian tindakan kelas ini ialah melalui kegiatan bernyanyi dapat meningkatkan
penguasaan kosa kata bahasa Inggris pada anak kelompok A TK Pertiwi I Jirapan
Tahun Ajaran 2012/2013. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa hipotesis yang
diajukan telah teruji kebenarannya.
Kata kunci: Bernyanyi, Kosa Kata Bahasa Inggris
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PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu komponen penting di dalam sebuah
bangsa, dimana dengan pendidikan kita dapat mengukur kualitas dari sumber
daya manusianya. Apabila disebuah negara pendidikannya berjalan baik dan
terarah, maka biasanya akan diikuti kemajuan-kemajuan di bidang lain dan
menjadikan negara tersebut tergolong negara yang maju pula. Indonesia termasuk
dalam kawasan Asia Tenggara yang kualitas pendidikannya berada di bawah
negara – negara Eropa. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, diantara negara
– negara Asia Tenggara, kualitas pendidikan di Indonesia menempati peringkat
terbawah.
Ketidaksigapan pemerintah dalam memajukan pendidikan salah satunya
terlihat dari pendidikan di Indonesia yang belum merata, terutama di daerahdaerah terpencil dan tertinggal. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha
mencanangkan kemajuan di bidang pendidikan dengan segala upaya, tak
terkecuali pendidikan bagi anak usia dini. Berdasarkan undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14, bahwa
pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui
pemberian

rangsangan

pendidikan

untuk

membantu

pertumbuhan

dan

perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut (Depdiknas, 2009 : 1).
Dalam pembelajaran, pendidikan anak usia dini (PAUD) secara umum
bertujuan untuk mengembangkan 4 aspek yang ada di dalam diri anak. Ke 4 aspek
tersebut yaitu kognitif, fisik-motorik (termasuk di dalamnya seni), bahasa, dan
sosial-emosi. Di dalam penelitian ini, peneliti hanya akan fokus pada salah satu
aspek perkembangan di atas yaitu bahasa, karena bahasa memegang peranan
penting dalam kehidupan manusia. Bahasa merupakan rangkaian bunyi yang
melambangkan pikiran dan perasaan, serta sikap yang dimiliki manusia (Dwi W,
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2007:67). Melalui bahasa manusia mengemukakan pikiran dan gagasannya baik
melalui bahasa lisan maupun bahasa tulisan.
Di negara kita Indonesia, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional
sedangkan bahasa Inggris dikenal sebagai bahasa asing (foreign language) , dan
hanya sekedar dipelajari di bangku sekolah atau kursus bahasa Inggris sehingga
orientasinya lebih pada akademik. Dalam era informasi dan globalisasi ini,
pemerintah menyadari pentingnya peran bahasa Inggris. Oleh karena itu sebagai
kebijakan yang berorientasi masa depan, pemerintah telah mengeluarkan
kebijakan melalui 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 (Suyanto, 2010 : 2)
Salah satu komponen penting dalam pembelajaran bahasa ialah kosa kata,
yang akan mendukung anak dalam kelancaran berbahasanya. Semakin banyak
kosa kata yang dikuasai anak, semakin cepat pula kemampuan berbahasa anak.
Kemampuan kosa kata bahasa yang dikuasai anak didik di TK Pertiwi I Jirapan,
khususnya kosa kata bahasa Inggris ( vocabulary ) dirasa masih kurang. Dengan
pemberian metode yang tepat diharapkan dapat meningkatkan penguasaan kosa
kata bahasa Inggris (vocabulary ) pada anak.
Menurut Kasihani K.E Suyanto (2010 : 114) lagu diciptakan dengan 2
tujuan: (1) lagu diciptakan hanya untuk sekedar dinikmati dan (2) lagu yang
diciptakan untuk tujuan pembelajaran, misalnya untuk mengajarkan kosakata,
frasa, atau pola kalimat tertentu. Dipilihnya kegiatan bernyanyi sebagai metode
karena bernyanyi merupakan alat atau media pembelajaran bahasa yang menarik
dan hampir selalu ada di pendidikan Taman Kanak - Kanak. Pengajaran dan
pembelajaran bahasa terutama bahasa asing akan lebih menarik bila dikemas
dalam serangkaian kegiatan yang menarik pula (Suyanto, 2010 : 114). Belajar
bahasa melalui nyanyian membuat anak-anak merasa senang belajar karena
mereka menikmati lagu, sambil bernyanyi mereka pun sebenarnya belajar bahasa
Inggris.
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METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di TK Pertiwi I Jirapan Masaran Sragen pada
semester genap tahun ajaran 2012 / 2013. Pelaksanaan penelitian ini
dilakasanakan dalam 3 siklus mulai akhir Februari hingga awal Maret dengan
tema Profesi.
Subjek penelitian ini adalah anak kelompok A TK Pertiwi I Jirapan tahun
ajaran 2012/2013 yangberjumlah 20 anak, 11 anak laki – laki

dan 9 anak

perempuan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) atau
Classroom Action Research (CAR). Penelitian tindakan kelas adalah bagaimana
sekelompok

guru dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran

mereka, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Mereka dapat mencobakan
suatu gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran mereka, dan melihat
pengaruh nyata dari upaya itu (Wiriaatmadja, 2012:13). Penelitian tindakan kelas
yaitu ketika guru melihat adanya suatu masalah dalam pembelajaran. Dengan di
analisis dan dapat ditemukan solusinya melalui suatu metode. Metode tersebut
diterapkan oleh guru dengan beberapa faktor pendukung sehingga permasalahan
dapat diatasi dan peningkatan pembelajaran pada anak dapat tercapai.
Pengumpulan data adalah pengamatan dan mencatat semua hal yang
diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan berlangsung. Metode pengumpulan
data yang digunakan yaitu:
1. Observasi, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan
secara teliti serta pencatatan secara sistematis.
2. Wawancara , yaitu alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan
sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen
atau arsip.
Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk
menganalisis data hasil penelitian guna mengkaji hipotesis yang telah
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dirumuskan. Analisis data dilakukan dengan deskriptif komparatif, yaitu data
yang dianalisis dilaksanakan sejak pembelajaran dan dikembangkan selama
proses refleksi sampai proses penyusunan laporan. Teknik analisis data terdiri dari
tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.
Peneliti menganalisis hasil observasi kegiatan bernyanyi pada setiap siklus. Hasil
disetiap siklusnya dijadikan pedoman untuk melakukan refleksi, sehingga dalam
proses pembelajaran dapat diperbaiki pada siklus selanjutnya. (Sugiyono,
2008:107)
Adapun langkah dalam analisis data observasi untuk anak dalam
penelitian ini adalah :
1. Memberikan nilai atau skor pada setiap hasil observasi atau pengamatan oleh
peneliti, dengan ketentuan sebagai berikut
4

: sangat mampu

3

: mampu

2

: kurang mampu

1

: tidak mampu

:

2. Membuat tabulasi nilai observasi peningkatan penguasaan kosa kata bahasa
Inggris pada anak melalui kegiatan bernyanyi, yang terdiri dari nomor, nama
anak, nomor butiran amatan, jumlah skor, prosentase, jumlah, tempat
observasi, tanggal observasi, serta pengamatan.
3. Menghitung prosentase pencapaian peningkatan penguasaan kosa kata bahasa
Inggris pada anak dengan cara sebagai berikut:
1. Skor pencapaian peningkatan penguasaan kosa kata bahasa Inggris
a.

skor amatan yang dapat dicap ai anak
skor maksimum

X 100%

b. Skor maksimum = skor maksimum butir amatan X jumlah butir
amatan
c. Hasil prosentase dimasukkan ke dalam tabel tabulasi pada kolom (%)
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4. Membandingkan hasil prosentase pencapaian tiap – tiap anak dengan skor
maksimum di setiap siklus yang telah dilaksanakan. Penelitian dinilai berhasil
apabila 90% anak sudah mencapai skor maksimum yang telah ditentukan
peneliti.
Untuk penentuan keberhasilan dan keefektifan penelitian ini maka
dirumuskan indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan keberhasilan.
Keberhasilan kegiatan penelitian ini akan dapat dilihat dengan adanya
perkembangan yang siginifikan terhadap kemampuan interaksi sosial anak
yang meliputi aspek :
1.

Anak mampu menirukan beberapa kosa kata bahasa Inggris yang
diucapkan guru

2.

Anak mampu menyebutkan nama benda dalam bahasa inggris

3.

Anak mampu menyebutkan nama benda dalam bahasa Inggris beserta arti
dalam bahasa Indonesia

4.

Anak mampu menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris dan bahasa
Indonesia

5.

Anak mampu menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris secara
keseluruhan

6.

Anak mampu menggunakan kosa kata bahasa Inggris ke dalam kalimat
sederhana

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai,
metode yang digunakan, penelitian ini dilaksanakan dalam 3 Siklus, Siklus I dan
II masing – masing terdiri dari 3 pertemuan dan siklus III terdiri dari 2 pertemuan.
Sedangkan dalam satu Siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu : (1) perencanaan
tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, (4) analisis dan refleksi
Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan
survey dan observasi di tempat diadakannya penelitian yaitu TK Pertiwi I Jirapan
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dan melihat permasalahan yang ada, yaitu pengusaan kosa kata bahasa Inggris
pada anak dirasa masih rendah. Untuk menemukan solusi dari permasalahan
tersebut peneliti memilih dan menerapkan metode bernyanyi guna meningkatkan
penguasaan kosa kata bahasa Inggris pada anak.
Pada tahap awal pelaksanaan Siklus I peneliti memperkenalkan bahasa
Inggris melalui bernyanyi dengan lagu sederhana, hanya sebatas pengantar
pembelajaran anak agar lebih semangat. Setelah anak merasa senang dan terbiasa
maka lagu yang diberikan mulai disesuaikan dengan tema pembelajaran yang
akan dilaksanakan, meskipun bahasa yang digunakan masih digabung dengan
bahasa Indonesia.
Untuk mengoptimalkan kemampuan anak, maka peneliti melanjutkan
penelitian pada Siklus II. Kelemahan dan kekurangan pada Siklus I dikaji ulang
dan peneliti lebih memvariasikan metode dengan bantuan alat peraga. Sambil
bernyanyi peneliti menggunakan alat peraga berupa gambar yang sesuai dengan
kosa kata yang ada di dalam lagu. Hasil yang ditunjukkan pada Siklus II
mengalami peningkatan, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan tindakan
penelitian tersebut berhasil.
Pada siklus III yang diadakan dalam 2 pertemuan, peneliti hanya
memfokuskan untuk mengulang pembelajaran yang sudah dilaksanankan
khususnya pengenalan kosa kata bahasa Inggris dengan kegiatan bernyanyi. Pada
pertemuan pertama peneliti sengaja mengulang kegiatan pada hari ketiga siklus II,
yang menitik beratkan pada penggunaan kosa kata bahasa Inggris yang telah
dikuasai anak ke dalam kalimat sederhana. Namun kegiatan bernyanyi lebih
difariasikan sehingga anak tidak hanya hafal tapi juga paham apa yang ia
ucapkan.
Dari hasil observasi dan analisis seluruh tindakan disimpulkan bahwa
penguasaan kosa kata bahasa Inggris pada anak mengalami peningkatan, ini
dilihat dari prosentase sebelum tindakan dilakukan atau tahap Prasiklus
menunjukkan angka 44,79 %. Setelah penelitian tahap Siklus I dilaksanakan
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prosentase kemampuan anak menunjukkan angka 60,83 %. Dan pada Siklus II
prosentase menunjukkan angka 80,41 %. Dari tahap prasiklus sampai siklus I
peningkatan mencapai 16,04 %, sedangkan siklus I sampai siklus II mengalami
peningkatan sebesar 19,58 persen. Peningkatan dari siklus II sampai siklus III
yaitu sebesar 9,79%.
Perlu diingat bahwa pembelajaran kosa kata bahasa Inggris pada anak
hanya bertujuan sebagai pengenalan dan sebagai modal pengetahuan awal anak
untuk pembelajaran di jenjang berikutnya. Sehingga kemampuan anak tidak
disamakan dengan kemampuan orang dewasa dalam penguasaan kosa kata bahasa
Inggris ( vocabulary ).

SIMPULAN
Penelitian tindakan kelas ( PTK ) ini dilaksanakan di TK Pertiwi I Jirapan
yakni pada kelompok A tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini dilaksanakan
melalui 3 siklus, siklus I terdiri dari 3 pertemuan yakni pada tanggal 25, 26, dan
28 Februari 2013. Siklus II juga terdiri dari 3 pertemuan yaitu pada tanggal 4, 5,
dan 6 Maret 2013. Sedangkan pada siklus III hanya terdiri dari 2 pertemuan yaitu
pada tanggal 11 dan 13 Maret 2013. Pada setiap siklus dilaksanakan melalui 4
tahap, yaitu : (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi,
dan (4) analisis dan refleksi.
Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan penelitian selama 3
siklus tersebut yaitu adanya peningkatan penguasaan kosa kata bahasa Inggris (
vocabulary ) khususnya kata benda ( noun ) pada anak kelompok A TK Pertiwi I
Jirapan tahun ajaran 2012/2013. Peningkatan kemampuan anak setelah
diterapkannya metode dalam penelitian dijabarkan sebagai berikut :
1. Penguasaan kosa kata bahasa Inggris anak dapat meningkat setelah
diterapkannya kegiatan bernyanyi sebagai metode pembelajaran kosa kata
bahasa Inggris, yaitu disampaikan dalam lirik yang disesuaikan tema dan
sesuai tujuan.
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2. Peningkatan penguasaan kosa kata bahasa Inggris pada anak terbukti dengan
ditunjukkan dalam tabel prosentase kemampuan anak yang selalu meningkat
di setiap siklusnya. Pada tahap Prasiklus ketika belum diterapkannya metode
bernyanyi dalam peningkatan penguasaan kosa kata bahasa Inggris
menunjukkan angka 44,79 %. Pada siklus I kemampuan anak meningkat
seiring meningkatnya rata – rata prosentase kemampuan anak yaitu 60,83 %.
Peningkatan kemampuan anak berlanjut pada siklus II dengan prosentase rata
– rata kemampuan anak yaitu 80,41 % dan pada siklus III juga terjadi
peningkatan kemampuan anak dengan prosentase rata – rata kemampuan
anak yakni 90,20 %.
3. Dari data yang ditunjukkan di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan bernyanyi
dapat meningkatkan kemampuan anak dalam penguasaan kosa kata bahasa
Inggris jika kegiatan bernyanyi tersebut diterapkan dengan benar dan sesuai
tujuan yang ingun dicapai. Sehingga kegiatan bernyanyi di TK tidak hanya
difungsikan sebagai hiburan atau hanya sebagai pengantar pembelajaran saja.
4. Tidak hanya kegiatan bernyanyi saja, kegiatan pembelajaran apapun akan
dengan mudah diterima dan dipahami anak, jika anak terlibat langsung di
dalam kegiatan itu sehingga hasil pembelajaran lebih bermakna.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan metode kegiatan
bernyanyi guna meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Inggris pada anak
kelompok A TK Pertiwi I Jirapan telah berhasil.
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