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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penguasaan bahasa asing menjadi sebuah keharusan di zaman 

globalisasi seperti ini. Mengapa? karena hal itu disebabkan bahasa 

merupakan suatu instrumen terpenting untuk berkomunikasi dengan orang 

lain atau juga bisa disebut dengan alat untuk berkomunikasi. Misalnya di 

dalam kehidupan pekerjaan, salah satu persyaratan yang wajib di lakukan 

adalah menguasai bahasa asing, atau di dalam pembelajaran banyak buku 

buku yang berbahasa asing, dan banyak sekali produk - produk dari luar 

negeri yang berbahasa asing terutama semenjak adanya pasar global. Maka 

secara tidak langsung kita semua dituntut untuk bisa berbahasa asing 

supaya bisa mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Jadi 

dapat kita simpulkan bahwa menguasai bahasa asing itu sangat penting di 

era modern ini untuk bertahan hidup mengikuti perkembangan zaman. 

Setiap negara mempunyai bahasa yang berbeda beda, misalnya 

Negara Jepang menggunakan Bahasa Jepang, Negara Korea menggunakan 

Bahasa korea atau Hangul dll, maka dari itu untuk mengatasi solusi 

perbedaan bahasa dalam berkomunikasi antar negara digunakanlah Bahasa 

Inggris menjadi sebuah bahasa Internasional. Bahasa inggris telah 

digunakann oleh beberapa negara dan menjadi bahasa penghubung antar 

bangsa. Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa terpenting untuk 

dikuasai, karena bahasa inggris merupakan sebuah alat untuk 
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berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Bahasa inggris merupakan salah 

satu bahasa yang bisa membantu kita di segala kehidupan seperti sarana 

berkomunikasi, perdagangan, sosial budaya, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, hiburan dan teknologi. Maka dari itu menyadari akan 

pentingnya pengguasaan bahasa asing atau bahasa inggris maka  

Pemerintah Indonesia  mengeluarkan: Undang –Undang Sisdiknas 

(2003:15)”Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada 

satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing 

peserta didik. Itulah salah satu alasan terpenting mengapa kita harus 

mempelajari bahasa inggris di sekolah. 

Menyadari akan pentingnya bahasa inggris di massa depan, maka 

pembelajaran bahasa inggris harus diberikan dan diterapkan sedini 

mungkin di sekolah - sekolah. Maka dalam kurikulum 2004 bahasa inggris 

dinyatakan termasuk di dalam muatan lokal yang tercantum dalam :  

“Sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan khususnya 

pengajaran muatan lokal Bahasa Inggris sekolah Dasar, Pada tahun 

anggaran 2005 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa 

Tengah telah menyusun kurikulum Muatan lokal Mata Pelajaran 

Bahasa Inggris Sekolah Dasar untuk kelas I s.d kelas VI” 

(Kurikulum Tahun 2004 Mata pelajaran Bahasa Inggris untuk 

SD/MI Provinsi Jawa Tengah 2004)  

Pada pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar sudah tersusun 

pengelompokan materi yang sudah sistematis bagi siswa-siswa. Namun 



3 
 

 
 

kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan vocabulary 

(kosa kata). Padahal ada beberapa komponen yang harus dikuasai dalam 

bahasa inggris yaitu grammar, vocabulary, dan pronuncation Suyanto 

(2008:43). Untuk dapat dimengerti dan diterima sebagai siswa yang belajar 

bahasa inggris, ketiga komponen itu harus dipelajari dengan benar. Untuk 

siswa tingkat sekolah dasar atau SD yang belajar bahasa inggris sebagai 

bahasa asing yang tidak digunakan di masyarakat, pengajaran ketiga 

komponen bahasa ini perlu dikemas secara terpadu dan cermat. Namun 

kendala utama yang terjadi di sekolah adalah kurangnya kemampuan siswa 

dalam vocabulary (kosa kata), sehingga menyebabkan nilai tiap aspek 

dalam berbahasa inggris antara lain : writing (menulis), listening 

(mendengarkan), speaking (berbicara), reading (membaca) belum 

memenuhi target KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditentukan 

oleh sekolah.  

Di SD 2 Karanglo kecamatan Polanharjo kabupaten Klaten, siswa 

hanya menguasai sedikit vocabulary (kosa kata) bahasa inggris. Maka 

dilihat dari indikasi sedikitnya penguasaan vocabulary bahasa inggris 

sudah jelas bahwa empat aspek berbahasa inggris belum tercapai. Semua 

itu terbukti dengan masih rendahnya nilai siswa dari KKM yang 

ditetapkan. Dari kurangnya vocabulary yang dikuasai siswa banyak sekali 

hal yang diindikasikan antara lain, siswa yang kesulitan dalam 

pembelajaran, kurangnya komunikasi antar guru, dan minimnya 

penggunaan bahasa inggris dalam kehidupan sehari hari atau bahasa 
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inggris masih awam untuk digunakan. Padahal kenyataannya jika ingin 

bisa menggunakan bahasa inggris dengan baik maka usahakanlah untuk 

digunakan setiap hari walaupun hanya beberapa vocabulary atau kosa 

katanya saja itu sudah bisa membantu untuk menguasai bahasa inggris. 

Wilkin dalam Muh.Iskandar Dzulkurnain (2012:2) says that without 

grammar very little can be conveyed, but without vocabulary, nothing can 

be conveyed. Kata-kata tanpa grammar sangat sedikit bisa tersampaikan, 

tapi tanpa kosa kata, tak ada yang bisa disampaikan. Jadi untuk bisa dalam 

penguasaan kosa kata / vocabulary itu sangat penting untuk mendukung 

kemampuan bahasa inggris.  

Mimimnya kemampuan anak dalam vocabulary membuat 

pembelajaran bahasa inggris sedikit terhambat, hampir semua kelas 

mengalami hal yang sama dalam lemahnya penguasaan vocabulary. 

Namun utamanya terdapat di kelas IV, penguasaan kosa katanya lebih 

rendah dari pada yang lainnya. Dalam penguasaan kosa kata dalam setiap 

tema guru menetapkan standar minimal sepuluh kosa kata yang dikuasai. 

Namun kenyataanya masih banyak siswa yang tidak menguasai sepuluh 

kosa kata tersebut. Sebagian besar kesulitan didalam pelafalan dan 

penulisannya. 

Permasalahn di atas diasumsikan banyak sekali faktor antara lain, 

kurangnya sebuah media yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 

inggris. Karena di dalam pembelajaran media merupakan sebuah alat bantu 

yang diperlukan di dalam pembelajaran bahasa inggris baik media visual 
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ataupun media audio visual. Salah satu cara untuk membuat kelas lebih 

menarik adalah dengan penggunaan alat bantu mengajar atau sebuah 

media ketika guru mengajar yang dapat meningkatkan antusias siwa 

terhadap pembelajaran. Pada umumnya dengan adanya sebuah media 

pembelajaran atau alat peraga anak-anak dengan mudah belajar vocabulary 

(kosa kata) 

Dilihat dari masalah yang diuraikan di atas, peneliti mangambil 

kesimpulan untuk memberikan sebuah inovasi yang aktif, kreatif, dan 

inovatif didalam pembelajaran bahasa Inggris terutama pada penyampaian 

vocabulary yang menjadi unsur dasar dalam penguasaan bahasa inggris. 

Untuk itu peneliti melakukan sebuah penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan crossword puzzle atau TTS (Teka Teki Silang) yang 

menjadi salah satu media pembelajaran visual adalah “PENINGKATAN 

KEMAMPUAN VOCABULARY SISWA DENGAN MENGGUNAKAN 

CROSSWORD PUZZLE PADA MATA PELAJARAN BAHASA 

INGGRIS KELAS IV SD NEGERI 2 KARANGLO POLANHARJO 

KLATEN TAHUN AJARAN 2013/2014”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas, maka 

dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi siswa di dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris adalah : 

1. Sedikitnya pengusaan  vocabulary siswa 

2. Rendahnya minat siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris. 
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3. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran Bahasa Inggris 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas. Penulis 

membatasi masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Tempat penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Karanglo. 

2. Penelitian ini hanya menerapkan Crossword puzzle atau Teka teki 

Silang untuk menambah penguasaan vocabulary (kosa kata) Bahasa 

Inggris siswa. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penilitian ini adalah: 

“Apakah penerapan crossword puzzle dapat meningkatkan kemampuan 

vocabulary bahasa Inggris siswa kelas IV SD Negeri 2 Karanglo 

Polanharjo Klaten tahun ajaran 2013/2014 ? “ 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

vocabulary bahasa Inggris dengan menggunakan crossword puzzle pada 

siswa kelas IV SD Negeri 2 Karanglo Polanharjo Klaten tahun ajaran 

2012/2013. 

F. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  
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Memberikan masukan kepada guru SD (Bahasa Inggris) untuk 

memberikan konsep baru dalam membuat pembelajaran yang kreatif, 

inovatif, dan menyenangkan guna untuk meningkatkan kemampuan 

dasar berbahasa Inggris siswa Sekolah Dasar. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa 

1. Meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Inggris yang 

beragam. 

2. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

1. Menambah wawasan guru untuk meningkatkan vocabulary 

bahasa inggris anak dengan crossword puzzle. 

2. Mempermudah guru dalam meningkatkan vocabulary siswa. 

c. Bagi Sekolah  

Dapat memberikan sesuatu ide masukan yang positif dalam 

rangka untuk meningkatkan kwalitas pengembangan 

pengembangan proses pembelajaran di SD. 

 

 

 

 

 


