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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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 
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dewasa yang dapat bergaul di tengah-tengah masyarakat. Periode paling 

sensitif terhadap bahasa dalam kehidupan seseorang adalah antara umur 0-8 

tahun. Segala macam aspek dalam berbahasa harus diperkenalkan kepada 

anak sebelum masa sensitif ini berakhir.                                                    

   Pada periode sensitif ini sangat penting diperkenalkan cara berbahasa 

yang baik dan benar, karena keahlian ini sangat berguna untuk berkomunikasi 

dengan lingkungannya. Kemajuan ilmu dan teknologi menuntut setiap orang 

untuk terus menerus melakukan usaha peningkatan diri. Penguasaan bahasa 

asing menjadi salah satu aspek penting sebagai modal utama keunggulan 

sumber daya manusia berkualitas. Menurut KBBI (Kamus Besar bahasa 

Indonesia) bahasa adalah sekumpulan kata-kata yang dapat dimengerti oleh 

orang lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa 

merupakan susunan kata yang dapat dimengerti oleh orang lain dan digunakan 

sebagai alat komunikasi. 

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 kedua anak di 

Indonesia pada umumnya adalah bahasa Indonesia. Pemerolehan bahasa 
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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 
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nasional. Mata pelajaran tambahan merupakan mata pelajaran yang memang 

dibutuhkan oleh sekolah dan masyarakat sekitarnya (Suyanto, 2008: 2). 

 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. 
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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 di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas di kelompok B1 TK Aisyiyah Pabelan. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Upaya 

Meningkatkan Kosakata bahasa Inggris Anak  Melalui Metode mind mapping. 

B. Perumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu “Apakah melalui metode mind mapping dapat 

meningkatkan kosakata bahasa Inggris anak?”. 

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan  yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Tujuan  Umum 

Untuk meningkatkan  kemampuan kosa kata bahasa Inggris anak. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari peneitian ini diantaranya adalah: 

a. Untuk meningkatkan kemampuan kosa kata bahasa Inggris melalui 

metode mind mapping. 
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b. Untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan kosa kata bahasa 

Inggris  melalui metode mind mapping. 

c. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan mind mapping  dalam 

meningkatkan kemampuan kosa kata bahasa Inggris anak pada 

Kelompok B1 TK Aisyiyah Pabelan Kartasura. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat-

manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

pendidikan anak usia dini. 

b. Bagi guru, dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam 

pembelajaran bahasa Inggris anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Meningkatkan Kreativitas guru untuk mencari metode atau cara-cara 

pembelajaran yang tepat dan menarik dalam meningkatkan 

kemampuan kosa kata bahasa Inggris pada anak, sehingga mudah 

dipahami dan menyenangkan bagi anak. 

 

b. Bagi anak didik 

1.) Dapat meningkatkan hasil belajar anak. 
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2.) Memberikan motivasi kepada anak agar tertarik dalam belajar 

bahasa Inggris khususnya dalam belajar kosa kata. 

c. Bagi Sekolah 

Dalam hasil perbaikan ini sekolah dapat mengembangkan dan 

memperbaiki pembelajaran berbahasa Inggris khususnya kosa kata 

untuk meningkatkan hasil belajar anak. 

d. Bagi peneliti lain 

Agar mampu mengevaluasi serta mengembangkan apa yang telah 

penulis teliti. 

 


