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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1, ayat (14) dijelaskan bahwa pendidikan 

anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 

lahir sampai dengan usia enam tahun. Pendidikan tersebut dilakukan melalui 

pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani anak, agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut. 

Keberadaan pendidikan taman kanak-kanak sangat penting, karena 

anak merupakan penentu kehidupan pada masa mendatang. John Dewey 

(Depdiknas, 2008: 1), salah satu tokoh pendidikan menyatakan bahwa 

pendidikan itu penting karena beberapa alasan. Beberapa alasan tersebut 

adalah sebagai berikut: (1) pendidikan merupakan kebutuhan hidup, (2) 

pendidikan sebagai pertumbuhan, (3) pendidikan sebagai fungsi sosial. 

Pembentukan karakter bangsa dan kualitas sumber daya manusia ditentukan 

oleh bagaimana pemberian perlakuan yang tepat kepada anak-anak sedini 

mungkin. Selain itu, usia dari kelahiran hingga enam tahun merupakan usia 

kritis bagi perkembangan anak. Stimulasi yang diberikan pada usia ini akan 

mempengaruhi laju pertumbuhan dan perkembangan anak serta sikap dan 

perilaku sepanjang rentang kehidupannya (Depdiknas, 2008: 1). 
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Menurut para psikolog, usia dini (0-8 tahun) sangat menentukan bagi 

anak dalam mengembangkan potensinya. Usia ini sering disebut ”usia emas” 

(the golden age) yang hanya datang sekali dan tidak dapat diulangi lagi. Pada 

usia ini sangat menentukan perkembangan kualitas manusia selanjutnya. 

Perkembangan intelektual anak terjadi sangat pesat pada tahun-tahun awal 

kehidupan anak. Sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah 

terjadi ketika anak berusia 4 tahun.  Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada 

usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua.  

Usia 4-6 tahun atau usia anak TK merupakan masa peka bagi anak, 

karena masa ini merupakan masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik 

dan psikis yang siap merespon stimulasi lingkungan dan menginternalisasikan 

ke dalam pribadinya. Masa ini merupakan masa awal pengembangan 

kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, 

kemandirian, seni, moral dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu dibutuhkan 

kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan 

dan perkembangannya tercapai secara optimal.  

Anak 4-6 tahun melakukan aktifitasnya dengan mendengarkan dan 

berbicara. Anak-anak belum bisa membaca dan menulis, sehingga mereka 

masih perlu bimbingan terutama dalam perkembangan mendengar dan 

berbicara. Dalam belajar bahasa anak biasanya  mengenal kata terlebih dahulu. 

Kata demi kata yang dipelajari akan bertambah dan menjadi kumpulan kata 

yang selanjutnya menjadi suatu kalimat yang utuh. Dalam mempelajari kata 

(kata dalam bahasa asing) anak lebih cepat menyerap kata-kata apabila  
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ditunjang dengan media atau alat peraga, misalnya gambar atau benda nyata. 

Mungkin salah satu alasan menggunakan media atau alat peraga adalah kata 

tersebut langsung mempunyai arti bila diberikan dengan gambar atau benda 

nyata.  

Gambar atau benda nyata dapat mempermudah anak dalam 

mempelajari kosakata baru, baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa 

asing. Kosakata adalah perbendaharaan kata (Tim Penyus un Kamus Pusat 

Bahasa, 1999: 527). Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan 

semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk 

menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap 

merupakan gambaran dari intelejensia atau tingkat pendidikannya.  

Pentingnya penggunaan kosakata dalam perkembangan anak TK yaitu 

untuk kelancaran komunikasi dalam pembelajaran di TK. Komunikasi dalam 

hal ini mempergunakan bahasa, bahasa adalah alat yang vital bagi anak dan 

salah satu syaratnya adalah menguasai sejumlah besar kosakata 

(perbendaharaan kata yang dimiliki oleh anak). Semakin banyak kita 

mengenalkan kosakata anak maka keterampilan bahasa anak semakin 

meningkat. Keterampilan bahasa anak meningkat apabila kuantitas dan 

kualitas kosakatanya meningkat. Oleh sebab itu, setiap guru haruslah berusaha 

memperkaya kosakata anak, memperkaya perbendaharaan kata anak, sehingga 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak.  

Pada saat anak mempelajari kata  sehari-hari yang dipakai, anak 

melihat secara langsung kenyataan di lapangan. Lain halnya disekolah guru 
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kadang tidak menggunakan media atau alat peraga sehingga anak menjadi 

kebingungan dan sulit mengerti makna dari kata tersebut. Agar tidak terjadi 

kebingungan dan kesulitan maka guru seharusnya menggunakan media atau 

alat peraga yang lebih menarik perhatian anak. Alat peraga tersebut misalnya 

penggunaan media flash card, gambar atau benda-benda nyata. Dalam 

memperkenalkan kata, pelafalan yang benar perlu diberikan sejak awal. 

Selanjutnya gambar berwarna  juga lebih menarik dan bisa langsung digunakan 

untuk melatih pelajaran tentang warna. Pembelajaran sejak awal ini bisa 

diberikan dengan menggunakan teknik listen and repeat.  

Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah 

yang terda pat dijalur pendidikan sekolah/formal yang menyediakan 

pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai anak memasuki sekolah 

dasar atau ena m tahun. Dalam pendidikan anak di Taman Kanak-kanak ada 

beberapa aspek yang dikembangkan. Aspek-aspek perkembangan tersebut 

dipadukan dalam bidang pengembangan yang mencakup bidang 

pengembangan pembiasaan dan bidang pengembangan kemampuan dasar. 

Bidang pengembangan pembiasaan merupakan bidang pengembangan yang 

meliputi aspek perkembangan moral dan nilai-nilai agama serta aspek 

pengembangan sosial, emosional dan kemandirian. Bidang pengembangan 

kemampuan dasar adalah bidang pengembangan yang meliputi perkembangan 

berbahasa, kognitif, fisik motorik dan seni. 

Masa usia TK juga disebut dengan masa prakelompok. Hal ini 

dikarenakan pada masa tersebut anak-anak belajar dasar-dasar keterampilan 
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yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan kelompok. Masa 

usia TK adalah masa meniru. Pada masa ini anak suka menirukan pola 

perkataan dan tindakan orang-orang disekitarnya. Masa usia  tersebut adalah 

masa bermain masa dimana anak suka sekali bermaian untuk mengeksplorasi 

lingkungannya, meniru perilaku orang lain dan mencoba kemampuan dirinya. 

Di dalam pendidikan anak TK terdapat aspek-aspek perkembangan. 

Salah satu aspek perkembangannya yaitu aspek perkembangan bahasa yang 

meliputi pemahaman dan pengucapan kosakata. Proses pembelajaran di TK 

Marsudi Utami Klero terdapat beberapa masalah: Salah satu masalahnya 

adalah anak kurang tertarik dan merasa bosan pada saat proses pembelajaran 

bahasa Inggris. Kebosanan tersebut karena volume suara guru yang kurang 

keras sehingga anak mengalami kesulitan dalam mengulang kosakata yang 

diucapkan oleh guru. Selain itu, penyebab masalah lainnya adalah kurangnya 

dukungan dari keluarga, kurangnya penguasaan kosakata bahasa Inggris oleh 

guru, serta tidak adanya media pembelajaran yang digunakan. 

Untuk mengatasi beberapa masalah yang muncul pada TK maka 

pembelajaran kosakata dalam bahasa Inggris harus dikondisikan agar anak 

tidak cepat bosan dan tertarik dengan materi yang disajikan oleh guru. Salah 

satu solusi yang ditawarkan oleh peneliti untuk meningkatkan penguasaan 

kosakata dalam bahasa inggris adalah dengan menggunakan media kartu 

gambar. Tujuan penggunaan media tersebut adalah agar anak dapat mengingat 

dan mengucapkan kosakata yang diajarkan guru. Selain itu, media kartu 

gambar ini juga dapat membuat anak tertarik dan tidak cepat bosan dalam 
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pembelajaran.  Media kartu gambar yang dimaksud adalah kumpulan kartu 

yang berisi kata  dan gambar. Kartu ini juga berukuran (25 x 30) cm2 atau 

dapat lebih besar atau lebih kecil. 

Beberapa latar belakang tersebut membuat penulis memutuskan untuk 

melakukan suatu penelitian yang melibatkan Taman Kanak-kanak Marsudi 

Utami sebagai TK yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan 

untuk meningkatkan penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris. Penelitian ini 

dilaksanakan berkolaborasi dengan guru kelas Taman Kanak-kanak dan 

kepala sekolah. 

B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1.  Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran kosakata dalam 

bahasa Inggris ini menggunakan media kartu gambar. Kartu gambar yang 

diambil disesuaikan dengan tema. Satu kali pertemuan anak belajar 5 

kosakata. Tema yang diambil dala m penelitian ini adalah tanaman, 

sedangkan subtema yang diambil adalah nama-nama buah. Gambar yang 

digunakan sudah sesuai dangan tema yang sudah ditentukan.  

2.  Masalah yang diteliti adalah penguasaan kosakata anak dalam bahasa 

Inggris. Penguasaan yang dimaksud adalah anak mampu melafalkan 

kembali kosakata yang diberikan oleh guru, anak dapat menyebutkan dan 

menghubungkan tulisan sederhana dengan symbol yang 
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melambangkannya, anak dapat menyebutkan arti kata dalam bahasa 

Inggris dengan bantuan kartu gambar. 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas 

dapat dirumuskan, apakah penggunaan media pembe lajaran kartu gambar 

dapat meningkatkan penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris anak Taman 

Kanak-kanak?  

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan 

kosakata bahasa Inggris anak melalui media kartu gambar di TK Marsudi 

Utami Klero Kec. Tengaran, Semarang.  

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan 

kosakata bahasa Inggris anak kelompok B di TK Marsudi Utami Klero Kec. 

Tengaran, Semarang.  

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Manfaat Toritis  

a. Secara teoritis hasil penelitian ini secara umum diharapkan mampu 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran bahasa Inggris di 

Taman Kanak-kanak, terutama terhadap peningkatan kosakata dalam 

bahasa Inggris anak Taman Kanak-kanak. Serta secara khusus 
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penelitian ini memberikan kontribusi pada strategi pembelajaran 

bahasa Inggris di Taman Kanak-kanak.  

b. Memberikan sumbangan informasi kurikulum pendidikan Taman 

Kanak-kanak sebagai penjaga  mutu pendidikan di Taman Kanak-

kanak.  

c. Memberikan masukan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan 

keberbahasaan anak dalam mengembangkan diri di tengah-tengah 

lingkungan dalam meraih keberhasilan belajar atau belajar yang 

optimal. 

d. Bahan pertimbangan, pembandingan, masukan atau referensi untuk 

penelitian lebih lanjut. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara 

meningkatkan penguasaan bahasa Inggris pada anak taman kanak-

kanak, khususnya melalui media kartu gambar. 

b.  Bagi pendidik dan calon pendidik  

Memberikan masukkan kepada pendidik Taman Kanak-kanak dalam 

menentukan metode belajar yang tepat, yang dapat menjadi alternatif 

lain dalam mata pelajaran bahasa Inggris di Taman Kanak-kanak, 

khususnya melalui media kartu gambar. 

 

 



9 
 

 
 

c. Bagi anak didik  

Anak didik sebagai subyek penelitian, diharapkan dapat memperoleh 

pengalaman langsung mengenai pembelajaran secara aktif, kreatif dan 

menyenangkan melalui media  kartu gambar. Anak didik akan lebih 

cepat menguasai kosakata bahasa Inggris yang sesuai dengan 

perkembangan berfikir anak.  

d.  Bagi sekolah tempat anak belajar  

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran 

serta menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat untuk 

meningkatkan penguasaan bahasa Inggris anak taman kanak-kanak.  


