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ABSTRAK 

UPAYA MENINGKATKAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS ANAK MELALUI 

METODE MIND MAPPING PADA KELOMPOK B1 TK AISYIYAH PABELAN 

KARTASURA 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Muflikhah Siwi Arti, A 520 100 113, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 83 

halaman 

  Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui peningkatan kosakata bahasa Inggris anak dengan menggunakan 

metode mind mapping. Penelitian ini terdiri atas empat rangkaian kegiatan yang 

dilakukan dalam siklus secara berulang. Empat kegiatan utama yang ada pada setiap 

siklus yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penngamatan, dan refleksi. Penelitian ini 

bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data yang diambil dalam penelitian 

ini berupa data kemampuan kosakata (vocabulary) bahasa Inggris anak. Pengambilan 

data dengan  metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini 

adalah anak kelompok B1 dan guru TK Aisyiyah Pabelan Kartasura. Penelitian ini 

dilakukan sebanyak 2 kali siklus. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

kemampuan kosakata bahasa Inggris anak melalui metode mind mapping. 

Peningkatan tersebut yaitu pada prasiklus sebesar 42,74%, pada siklus I mencapai 

63,77% dengan peningkatan dari prasiklus sebesar 21,03%. Pada siklus II rata-rata 

pencapaian anak sebesar 84,20% dengan peningkatan mencapai 20,43%. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah metode mind mapping dapat meningkatkan kosakata bahasa 

Inggris anak kelompok B1 di TK Aisyiyah Pabelan Kartasura. 

Kata kunci: kosakata bahasa Inggris, metode mind mapping 
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A. PENDAHULUAN 

 Taman Kanak-Kanak merupakan lembaga pendidikan formal sebelum 

anak memasuki sekolah dasar. Lembaga tersebut dianggap penting karena 

usia TK merupakan usia emas ( golden age) yang merupakan masa peka 

hanya datang sekali. Masa peka adalah suatu masa yang menuntut 

pengembangan di segala aspek perkembangan anak secara optimal.   

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Bab 1, 

Pasal 1, butir 14 menyatakan: 

“Pendidikan Anak Usia Dini 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 dan rohani agar 

anak memiliki kesiapann dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Rangsangan yang diberikan kepada anak usia dini meliputi 

kemampuan  sosial, emosi, kemandirian, nilai moral dan agama, serta 

rangsangan untuk mengembangan kemampuan dasar, yang meliputi 

pengembangan bahasa, kognitif, seni, dan fisik motorik”.  

 

       Salah satu rangsangan yang  dikembangkan dalam pembelajaran anak 

usia dini  adalah pengembangan bahasa. Bahasa merupakan aspek yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Bahasa dalam kehidupan juga 

menunjukkan tingkat strata atau tingkat pendidikan orang tersebut.  Bahasa 

juga memberikan peranan penting dalam perkembangan anak. Dengan 

menggunakan bahasa, anak akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia 

dewasa yang dapat bergaul di tengah-tengah masyarakat. 

Pemerolehan bahasa pada anak usia dini meliputi dua tahapan yaitu 

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

Pemerolehan bahasa pertama adalah bahasa pertama yang diperoleh dan 

dipahami anak dalam kehidupan dan berkomunikasi di lingkungannya. 

Bahasa pertama sering juga disebut bahasa ibu, karena anak pertama kali 

berinteraksi dan belajar dengan ibu. Sedangkan bahasa kedua atau bahasa 

asing adalah bahasa anak yang diperoleh setelah bahasa pertama. Bahasa 
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dipahami anak dalam kehidupan dan berkomunikasi di lingkungannya. 

Bahasa pertama sering juga disebut bahasa ibu, karena anak pertama kali 

berinteraksi dan belajar dengan ibu. Sedangkan bahasa kedua atau bahasa 

asing adalah bahasa anak yang diperoleh setelah bahasa bahasa pertama. 

Bahasa kedua anak di Indonesia pada umumnya adalah bagasa Indonesia dan 

asing. Pemerolehan bahasa Indonesia pada anak diperoleh dalam lingkungan 

kehidupannya dan pendidikan formal. Sedangkan pemerolehan bahasa asing 

pada umumnya melalui pendidikan informal maupun formal (Suhartono, 

2005: 85). 

Pentingnya keterampilan berkomunikasi khususnya bahasa asing yakni 

bahasa Inggris, untuk mempersiapkan anak didik agar mampu bersaing di 

dunia kerja yang kompetitif ini maka seyogyanya bahasa Inggris dikenalkan 

sejak usia dini, khususnya melalui lembaga pendidikan anak usia dini. Hal ini 

berdasarkan asumsi bahwa anak lebih cepat belajar bahasa asing daripada 

orang dewasa (Santrock, 2007: 313). 

Dalam era informasi dan globalisasi ini, pemerintah menyadari 

pentingnya peran bahasa Inggris dan sumber daya manusia yang memiliki 

keandalan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, yang di Indonesia merupakan 

bahasa asing. Sebagai kebijakan yang berorientasi ke depan, pemerintah telah 

menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 yang 

menyebutkan tentang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam dunia pendidikan antara lain dalam 

bentuk pengembangan dan peningkatan kualitas kemampuan dan ketrampilan 

guru, siswa, dan tenaga kependidikan yang terkait. Selain itu, terdapat 

kebijakan mengenai mata pelajaran muatan lokal di sekolah dasar, yaitu 

Kebijakan Depdikbud RI Nomor 0487/14/1992 bab VII yang menyatakan 

bahwa sekolah dasar dapat menambah mata pelajaran dalam kurikulumnya, 

dengan syarat pelajaran itu tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan 

nasional. Mata pelajaran tambahan biasanya merupakan mata pelajaran yang 
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memang dibutuhkan oleh sekolah dan masyarakat sekitarnya (Suyanto: 2008).  

 Karena pentingnya bahasa Inggris untuk dipelajari di era globalisasi 

ini, maka akan lebih baik jika bahasa Inggris diajarkan sejak dini. Makin awal 

mengenal bahasa asing makin mudah ia mengembangkan kemampuannya. 

Mengingat bahasa inggris merupakan bahasa asing di Indonesia, maka proses 

pembelajarannya harus dilakukan secara bertahap. Pemilihan materi yang 

sesuai dengan usia anak dan situasi belajar yang menyenangkan haruslah 

menjadi perhatian utama dalam berhasilnya suatu proses pembelajaran. 

Menurut Suyanto (2008: 43) dalam pembelajaran bahasa, baik bahasa 

pertama, kedua, atau bahasa asing, pengajaran komponen bahasa merupakan 

bagian dari program bahasa. Pada umumnya komponen bahasa terdiri dari 

tiga, yaitu grammar (tata bahasa), vocabulary (kosakata), dan pronunciation 

(pelafalan). Pengajaran kosakata (vocabulary) pada anak usia dini harus 

ditekankan, karena dengan mempunyai kosakata yang cukup akan 

mempermudah anak dalam berkomunikasi. 

Dalam observasi dan wawancara di TK Aisyiyah Pabelan Kartasura, 

pada saat kegiatan pembelajaran bahasa Inggris guru belum menggunakan 

media dan metode yang maksimal untuk memperkaya pengetahuan anak 

tentang kosakata bahasa Inggris. Guru hanya menuliskan kata di papan tulis 

dan anak-anak diminta untuk menirukan apa yang diucapkan oleh guru. 

Penggunaan metode mind mapping dalam pembelajaran bahasa Inggris 

khususnya dalam memperkaya kosakata bahasa Inggris dianggap sebagai 

solusi dalam meningkatkan atau memperkaya kosakata bahasa Inggris anak. 

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas di kelompok B1 TK Aisyiyah Pabelan 

dengan permasalahan: Upaya Meningkatkan Kosakata bahasa Inggris Anak  

Melalui Metode mind mapping. 

  Penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris merupakan salah 

satu aspek penting sebagai modal utama keunggulan sumber daya manusia 
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yang berkualitas. Bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa Internasional yang 

penting untuk dipelajari pada era globalisasi saat ini. Pembelajaran bahasa 

Inggris dapat dimulai sejak pendidikan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dni 

Kosakata sangat penting untuk kesuksesan dalam penggunaan bahasa 

kedua, karena tanpa kosakata yang luas kita tidak akan dapat menggunakan 

struktur dan fungsi yang telah kita pelajari untuk berkomunikasi secara lancar 

(Fauziati, 2010: 61). 

Menurut Fauziati (2010: 61) kosakata merupakan pusat bahasa dan 

sangat penting bagi pembelajar bahasa, tanpa kosa kata yang cukup seseorang 

tidak dapat berkomunikasi secara efektif dan tidak dapat mengekspresikan 

ide-idenya dengan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Memiliki 

kosakata yang terbatas juga menjadi penghalang yang bagi seseorang yang 

belajar bahasa asing.       

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas dapat dirumuskan 

Apakah melalui metode mind mapping dapat meningkatkan kosakata bahasa 

Inggris anak?. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Aisyiyah Pabelan Kartasura Waktu 

penelitian direncanakan pada semester genap Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dan 

yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelompok B1 yang berjumlah 19 

anak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris 

anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Observasi  

Menurut Rubino (2011: 68) observasi adalah cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Metode ini di 

maksudkan untuk mengamati secara langsung tentang hal-hal yang nyata. 

Observasi seperti ini disebut observasi langsung atau observasi berperan 
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pasif (Spradley, 2007: 35). Observasi bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran secara langsung kegiatan belajar siswa di kelas. 

 2.   Wawancara. 

  Menurut Rubino (2011: 67) wawancara adalah cara pengumpulan data 

dengan jalan Tanya jawab secara langsung berhadapan muka, peneliti 

bertanya secara lisan responden menjawab secara lisan pula. Sukardi (dalam 

Rubino 2011: 67) memberikan istilah dialog interaktif antara peneliti dan 

responden dan dapat pula sepihak artinya peneliti yang bertanya terus. Ciri 

utama wawancara adalah tatap muka antara pewawancara dan terwawancara. 

Agar terwawancara dapat memberikan jawaban yang  objektif diperlukan 

hubungan baik antara keduanya. 

 3.   Dokumentasi  

  Menurut  Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2012: 216) dokumentasi 

ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Metode ini dilakukan dengan cara 

mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, agenda, 

gambar, arsip-arsip atau catatan lain yang berkaitan dengan perilaku siswa, 

keaktifan siswa, dan orientasi siswa berguna untuk melengkapi dan 

mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

kosakata bahasa Inggris anak pada kelompok B1 TK Aisyiyah Pabelan Kartasura 

Tahun ajaran 2013/2014. Sebelum melakukan tindakan pada siklus I, peneliti 

melakukan observasi prasiklus pada hari Selasa 25 Maret 2014. Peneliti memulai 

dengan mengamati tingkat kemampuan kosakata bahasa Inggris anak melalui 

tanya jawab. Dari hasil observasi menggunakan instrumen lembar observasi 

diperoleh rata-rata kemampuan kosakata bahasa Inggris anak sebesar 42,74%. 
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Berdasarkan hasil observasi, maka peneliti merasa perlu meningkatkan 

kemampuan kosakata bahasa Inggris anak kelompok B1 TK Aisyiyah Pabelan. 

Pelaksanaan penelitian siklus I disepakati akan dilaksanakan sebanyak 

dua kali. Pelaksanaan hari pertama yaitu pada tanggal 3 April 2014, pelaksanaan 

kedua tanggal 4 April 2014. Alokasi waktu setiap pelaksanaan yaitu ± 30 menit. 

            Pada pertemuan pertama peneliti melakukan tanya jawab tentang hal-hal 

yang berhubungan dengan Indonesia seperti tempat-tempat yang ada di 

Indonesia. Setelah itu guru memperlihatkan media pembelajaran yang akan 

digunakan. Guru menjelaskan permainan yang akan dilakukan serta aturan 

mainnya. Dilanjutkan guru menuliskan induk kata lalu dihubungkan dengan 

gambar yang sudah disiapkan. Guru mengucapkan kosakata bahasa Inggris yang 

tertera di dalam  gambar dan anak mengikuti. Pada pertemuan pertama peneliti 

merasa anak-anak sudah mulai tertarik dan aktif dengan kegiatan yang diberikan 

oleh peneliti, namun ada beberapa anak yang masih belum aktif dalam kegiatan. 

Pada hari kedua peneliti mengelompokkan anak menjadi tiga kelompok, setiap 

kelompok diminta untuk maju satu-persatu menunjukkan gambar yang diminta 

oleh peneliti. Anak-anak terlihat lebih antusias dari sebelumnya dikarenakan 

pembelajaran pada pertemuan kedua dengan berkelompok dan membahas 

tentang makanan khas Indonesia. Dari kegiatan tersebut peneliti mengamati dan 

menghitung prosentase rata-rata peningkatan kosakata bahasa Inggris anak 

dengan metode mind mapping mencapai 63,77%, artinya peningkatan kosakata 

bahasa Inggris anak sudah menunjukkan hasil yang signifikan. 

             Pelaksanaan tindakan pada siklus II dilaksanakan pada hari senin tanggal 

7 April 2014 dan selasa 8 April 2014. Secara garis besar siklus II hampir sama 

dengan siklus I, akan tetapi pada siklus II peneliti memberikan reward pada anak-

anak yang berhasil dengan tepat menjawab pertanyaan dari peneliti. Pada 

kegiatan ini anak-anak sangat antusias sekali karena berlomba-lomba ingin 

menjawab pertanyaan dari peneliti. Penugasan yang diberikan oleh peneliti 

dilaksanakan dengan baik. Adapun untuk pembelajaran kosakata bahasa Inggris 
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dengan menggunakan metode mind mapping dalam satu kelas sudah meningkat 

menjadi 84,20%. Hasil prosentase peningkatan tersebut  melebihi prosentase 

keberhasilah yang ditentukan oleh peneliti yaitu 80%.  

D. KESIMPULAN 

          Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara 

kolaborasi antara peneliti dan guru kelas B1 TK Aisyiyah Pabelan dalam dua kali 

siklus pembelajaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode mind mapping 

dapat meningkatkan kosakata bahasa Inggris pada anak kelompok B1 TK 

Aisyiyah Pabelan. Hal ini ditunjukkan adanya peningkatan rata-rata prosentase 

peningkatan kosakata bahasa Inggris anak sebelum melakukan tindakan 42,74%, 

siklus I mencapai 63,77% mengalami kenaikan prosentase sebesar 21,03%, siklus 

II mencapai 84,20% mengalami kenaikan prosentase 20,43%. Penerapan metode 

mind mapping untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris anak merupakan 

metode pembelajaran yang menyenangkan karena lebih membuka kreatifitas dan 

wawasan anak. 
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