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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin pesat telah membawa pengaruh yang besar pada seluruh aspek 

kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Pendidikan merupakan salah 

satu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam proses kehidupan. Majunya suatu 

bangsa dipengaruhi oleh mutu pendidikan dari bangsa itu sendiri. Karena 

dengan pendidikan yang tinggi maka akan dapat mencetak sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas. 

Menurut Anwar dan Arsyad (2009: 5) berdasarkan laporan UNDP 

tentang Human Development Index (HDI) tahun 2002, Indonesia menempati 

peringkat 110 dari 173 negara yang diteliti, jauh dibawah negara ASEAN 

lainnya seperti Singapura peringkat 25, Malaysia peringkat 59, Thailand 

peringkat 70, dan Brunei Darussalam peringkat 32. Selain itu, berdasarkan 

laporan The World Economic Forum Swedia, SDM Indonesia memiliki daya 

saing pada urutan ke- 37 dari 57 negara yang disurvei. 

 Dalam kondisi seperti ini tentunya sulit bagi bangsa Indonesia untuk 

mampu bersaing dengan bangsa - bangsa lain. Pembangunan sumber daya 

manusia yang dilaksanakan di negara - negara maju  seperti, Amerika, Jerman 

dan Jepang, dimulai dengan pengembangan anak usia dini yang mencakup 

pengasuhan dan pendidikan sebagai program utuh dan dilaksanakan secara 
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terpadu. Hal ini dapat diminimalkan dengan mengoptimalkan pendidikan 

pada anak sejak dini. Pendidikan anak usia dini sangat penting bagi 

kelangsungan bangsa, dan perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah 

agar SDM Indonesia mampu bersaing dengan negara - negara maju lainnya. 

Pendidikan anak usia dini merupakan strategi pembangun sumber daya 

manusia haruslah dipandang sebagai titik sentral mengingat pembentukan 

karakter bangsa dan kehandalan SDM ditentukan bagaimana penanaman 

sejak anak usia dini. 

Menurut Sujiono dan Sujiono (2009: 2) pendidikan adalah hal yang 

sangat penting bagi semua anak karena pendidikan merupakan salah satu 

modal yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk meraih kesuksesan 

dalam hidupnya. Keberlangsungan pendidikan bagi setiap warga negara perlu 

mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak terutama pemerintah. 

Peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap pengasuhan, pendidikan dan 

pengembangan anak usia dini di Indonesia telah diwujudkan dalam bentuk 

berbagai kebijakan dan kesepakatan baik dalam lingkup nasional maupun 

internasional.  

Anwar dan Arsyad (2009: 2) mengungkapkan bahwa pendidikan anak 

usia dini tidak sekedar berfungsi untuk memberikan pengalaman belajar 

kepada anak, tetapi yang lebih penting berfungsi untuk mengoptimalkan 

perkembangan otak. Bila otak berkembang dengan baik, kemampuan belajar 

akan bertambah  dan kemungkinan kegagalan disekolah dan kehidupan 

selanjutnya semakin kecil. Keberhasilan pendidikan anak selama di sekolah 
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dan sumbangsihnya dalam masyarakat pada saat dewasa nanti sangat 

tergantung dari landasan yang dibentuk dalam tahun - tahun pertama 

kehidupannya  

Pendidikan Taman Kanak - Kanak merupakan salah satu bentuk 

pendidikan Prasekolah yang terdapat dijalur  pendidikan sekolah (PP NO.27 

Tahun 1990). Sebagai salah satu lembaga pendidikan Prasekolah, tugas utama 

dari Taman Kanak - Kanak adalah mempersiapkan anak dengan 

memperkenalkan berbagai pengetahuan, sikap atau perilaku, keterampilan 

dan intelektual agar dapat melakukan adaptasi dengan kegiatan belajar yang 

sesungguhnya di Sekolah  Dasar (Depdiknas, 2000: 1). 

Taman Kanak - Kanak merupakan lembaga pendidikan Prasekolah atau 

Pra akademik. Taman Kanak - Kanak tidak mengemban tanggung jawab 

utama dalam membina kemampuan akademik  anak seperti kemampuan 

membaca dan menulis. Namun, Taman Kanak - Kanak mempunyai peran 

untuk memberikan dorongan dan rangsangan kemampuan berbahasa dan 

motorik melalui berbagai bentuk permainan pada anak. Sehingga, Taman 

Kanak - Kanak merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk 

mengenalkan kepada anak tentang kemampuan dasar yang akan dapat 

menunjang pendidikan anak di Sekolah Dasar. 

Di Taman Kanak - Kanak pengembangan kemampuan berbahasa yang 

dilakukan melalui berbagai bentuk permainan ditujukan untuk mengamati 

kemampuan awal berbahasa anak dan mengembangkan kemampuan 

berbahasa dan mengkomunikasikan berbagai hal melalui berbagai bentuk 
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gambar dan permainan dalam rangka mempersiapkan anak untuk mempunyai 

kemampuan berbahasa. 

Sistem pendidikan di Indonesia sudah menyepakati bahwa bahasa 

Inggris bukan hanya di pelajari untuk sekolah menengah saja, tetapi juga di 

perkenalkan untuk siswa di sekolah usia dini (TK/PAUD) dan sekolah dasar 

(SD). Bahkan di beberapa sekolah TK, para siswanya diberi pelajaran bahasa 

Inggris walaupun dalam tingkat pemula, seperti pengenalan nama-nama 

benda, warna, angka - angka, dan nama - nama makhluk hidup. Sehingga 

bahasa Inggris perlu diajarkan disetiap sekolah di seluruh Indonesia. 

Pada usia muda, pengajaran bahasa Inggris sebaiknya benar - benar 

dimulai pada pengetahuan dasar atau pondasi - pondasi bahasa Inggris itu 

sendiri. oleh karena itu, dalam menyampaikan pengetahuan kepada anak 

dapat  dilakukan dengan cara bermain. Bukan dengan keseriusan yang 

mengakibatkan anak jemu atau malas. Pada dasarnya tidak mudah untuk 

mengajarkan bahasa pada anak - anak, tetapi hal - hal lain juga demikian. 

Dalam mengajarkan Bahasa Inggris pada anak diperlukan metode - metode 

tersendiri yang tentunya tidak sama dengan mengajarkan Bahasa Inggris ke 

remaja atau dewasa. Sehingga memerlukan metode - metode pengajaran 

bahasa Inggris yang sesuai untuk anak, misalnya, metode bermain. 

Diharapkan dapat mempermudah pengajaran bahasa Inggris untuk anak. 

Seseorang yang mempunyai kemampuan bahasa yang lebih baik akan 

jelas lebih mudah melakukan interaksi dan mendapatkan pengetahuan yang 

lebih dibandingkan dengan orang yang mempunyai kemampuan bahasa yang 
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rendah. Kemampuan bahasa merupakan ketrampilan yang dapat 

dikembangkan melalui pendidikan dan kebiasaan sehari - hari. 

 Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka membantu 

proses perkembangan kemampuan bahasa Inggris yang ada pada anak. Guru 

harus mampu memberikan dorongan dan motivasi dalam meningkatkan 

kemampuan berbahasa. Guru dapat menggunakan salah satu teknik atau 

metode yang dapat diterapkan dalam proses bermain pada Taman Kanak - 

Kanak untuk dapat meningkatkan kemampuan bahasa mereka. 

Mengajarkan vocabulary bahasa Inggris melalui games atau permainan 

pada anak merupakan cara yang menarik serta variatif. Untuk para guru, 

pengajaran bahasa asing melalui games yang komunikatif  bisa mengubah 

suasana kelas dan mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. 

Dengan memberikan suatu permainan untuk anak dalam pembelajaran bahasa 

Inggris diharapkan penulis dapat  meningkatkan bahasa baru atau kosakata 

serta tata bahasa anak. 

Ada beberapa permasalahan yang ada di TK Dharma Wanita 

Krendowahono, Gondangrejo, Karangayar  diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran vocabulary bahasa Inggris yang terdahulu masih belum 

bervariasi, seperti metode dan cara mengajar yang digunakan masih 

monoton sehingga anak menjadi bosan. 

2. Penguasaan  vocabulary bahasa Inggris anak yang relatif masih rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kosakata bahasa Inggris saat 
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melakukan tanya jawab dengan guru. Umumnya anak yang sudah berusia 

4 - 5 tahun jumlah kosakata asing yang harus dikuasai lebih dari 2500 

kosakata (Sesep dan Mahmud, 2012: 5). 

Salah satu metode atau teknik yang dapat digunakan oleh guru dalam 

menerapkan metode bermain yang dapat meningkatkan penguasaan bahasa 

anak yaitu dengan menggunakan teknik bermain tongue twisters. 

Dari uraian di atas dapat penulis tegaskan bahwa penelitian dengan 

judul “Meningkatkan penguasaan vocabulary Bahasa Inggris pada Anak Usia 

Dini melalui metode bermain tongue twisters pada Anak didik TK Dharma 

Wanita Krendowahono Gondangrejo Karangayar’’ adalah suatu cara pendidik 

untuk meningkatkan penguasaan kemampuan vocabulary bahasa Inggris 

dengan metode bermain tongue twisters. 

B. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang dikaitkan dengan judul di atas sangat luas. sehingga, 

tidak mungkin dalam penelitian ini permasalahan yang ada dapat terjangkau 

dan diselesaikan semua. Karena itu perlu adanya pembatasan masalah, 

sehingga persoalan yang akan diteliti menjadi jelas dan kesalahpahaman 

dapat dihindari. Dalam hal ini dipandang perlu membatasi ruang lingkup 

masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Masalah yang diteliti hanya terbatas pada penguasaan vocabulary 

khususnya kata benda (noun). 
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2. Permainan yang digunakan disini hanya terbatas pada permainan  tongue 

twisters untuk meningkatkan penguasaan vocabulary bahasa Inggris pada 

anak. 

3. Dalam penelitian ini subjek penelitian dibatasi pada anak kelompok usia 4 

- 5 tahun yaitu TK A di TK Dharma Wanita Krendowahono Gondangrejo 

Karangayar. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

Apakah metode bermain tongue twisters dapat meningkatkan penguasaan 

vocabulary bahasa Inggris pada anak TK A? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan vocabulary anak 

melalui metode bermain tongue twisters. 

2. Tujuan Khusus 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan penguasaan 

vocabulary bahasa Inggris anak didik setelah bermain tongue twisters 

dari guru. 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini 

di harapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis rencana penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi sebagai berikut: 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kurikulum 

di Taman Kanak - Kanak yang terus berkembang sesuai dengan 

tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi 

di masa yang akan datang. 

b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan anak usia 

dini, terutama tentang vocabulary bahasa Inggris dengan 

menggunakan metode bermain untuk meningkatkan pengusaan 

vocabulary  anak. 

c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian - penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan peningkatan penguasaan vocabulary 

bahasa Inggris pada anak usia dini serta menjadi kajian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi penulis 
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Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang 

cara meningkatkan penguasaan vocabulary bahasa Inggris pada anak 

usia dini melalui metode bermain tongue twisters. 

b. Bagi pendidik dan calon pendidik 

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran 

tentang cara meningkatkan penguasaan vocabulary bahasa Inggris 

pada anak usia dini, khususnya dengan metode bermain tongue 

twisters. 

c. Bagi anak didik 

Anak didik sebagai subjek penelitian, diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman langsung mengenai pembelajaran secara 

aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan bermain yang sesuai 

dengan perkembangan berfikirnya. 

d. Bagi sekolah tempat anak belajar 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program 

pembelajaran serta menentukan metode dan media pembelajaran 

yang tepat untuk meningkatkan penguasaan vocabulary bahasa 

Inggris pada anak usia dini. 

 

 

 

 

 


