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ABSTRACT
In the current era of globalization, English language skills play an important

role that should be introduced to children. It supported the policy by Curriculum
Structure and Competence Standard Class in English refers to Law No. 20 of 2003 on
National Education System. Where Class in English as Local Content. Competency
standards subjects in English is a program to develop the knowledge, language skills,
and a positive attitude towards English. Media early childhood learning one of them
with audio-visual media are many aspects that can be developed in children namely
cognitive, motor, social, emotional, language, religious moral values and so on.
From one in that aspect, in the aspect of language can be seen through the mastery of
vocabulary. The purpose of this study to determine the effect of the use of audio-
visual media to the mastery of the English vocabulary in children in group B at TK
Aisiyah Bustanul Atfal Ngasem Colomadu Karanganyar 2015/2016 Academic Year.
This research method using the experimental method. The study can be seen through
the increase in the percentage of the initial observation score 25.84%, 47.36% giving
treatment and final observations 51.26%. In this research has proved that the use of
audio-visual media affect mastery of English vocabulary in children.
Keyword: audio visual, vocabulary, the child's development.

ABSTRAK
Di era globalisasi saat ini, kemampuan bahasa Inggris memegang peran

penting sehingga perlu diperkenalkan kepada anak. Hal tersebut didukung adanya
kebijakan oleh Struktur Kurikulum dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa
Inggris mengacu pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dimana
Mata Pelajaran Bahasa Inggris berkedudukan hanya sebagai Muatan Lokal. Media
pembelajaran anak usia dini salah satunya dengan media audio visual banyak aspek
yang dapat dikembangkan pada anak yaitu aspek kognitif, motorik, sosial emosi,
bahasa, nilai moral agama dan sebagainya. Dari salah satu pada aspek tersebut, dalam
aspek bahasa dapat dilihat melalui penguasaan kosa kata. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui pengaruh penggunaan media audio visual terhadap penguasaan kosa kata
bahasa Inggris pada anak kelompok B di TK Aisiyah Bustanul Atfal Ngasem
Colomadu Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016. Metode penelitian ini
menggunakan metode eksperimen. Penelitian tersebut dapat dilihat melalui kenaikan
presentase skor observasi awal 25,84 %, pemberian perlakuan 47,36 % dan observasi
akhir 51,26 %. Dalam penelitian ini telah membuktikan bahwa penggunaan media
audio visual mempengaruhi penguasaan kosa kata bahasa Inggris pada anak.
Kata kunci : audio visual, kosa kata, perkembangan anak



Pendahuluan

Anak usia dini memiliki potensi yang masih harus dikembangkan, selain itu anak usia

dini memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Pendidikan yang

dimulai sejak dini akan berbeda karena dengan pendidikan atau pembiasaan akan

lebih merangsang otak anak untuk menerima pendidikan-pendidikan selanjutnya.

Dalam proses kegiatan belajar mengajar, pemilihan media pembelajaran juga

menentukan motivasi belajar bagi anak. Dari berbagai jenis media yang ada, media

audio visual adalah salah satu media yang menarik bagi anak dalam proses

pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan anak dapat melihat dan mendengar informasi

maupun pesan secara langsung sehingga anak akan lebih tertarik untuk melakukan

proses pembelajaran. Melalui media audio visual banyak aspek yang dapat

dikembangkan pada anak yaitu aspek kognitif, motorik, sosial emosi, bahasa, nilai

moral agama dan sebagainya (Nurbiana D, dkk. 2005). Dari salah satu pada aspek

tersebut, dalam aspek bahasa dapat dilihat melalui penguasaan kosa kata.

Pembelajaran bahasa Inggris di Taman Kanak-kanak belum dilakukan secara

menyeluruh. Pembelajaran tersebut sebagaian besar hanya dilakukan di lingkungan

perkotaan. Sedangkan di lingkungan pedesaan pembelajaran tersebut belum di

ajarkan. Bagi anak usia Taman Kanak-kanak (TK) memperkenalkan bahasa Inggris

bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan mempersiapkan anak memasuki

pendidikan jenjang selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh penggunaan media audio visual terhadap penguasaan kosa kata bahasa

Inggris pada anak kelompok B di TK Aisiyah Bustanul Atfal Ngasem Colomadu

Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen yaitu metode yang

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam

kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2014:72). Subjek penelitian ini adalah seluruh



siswa di kelompok B 1 TK Aisiyah Bustanul Atfal Ngasem Colomadu Karanganyar

tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 19 anak. Teknik pengumpulan data melalui

observasi, pemberian perlakuan dan wawancara. Teknik analisis data pada penelitian

ini yaitu dengan menggunakan observasi awal, perlakuan, dan observasi akhir. Untuk

mengetahui pengaruh penggunaan media audio visual terhadap penguasaan kosa kata

anak, peneliti mengukur penguasaan kosa kata bahasa Inggris pada anak dengan

melihat bobot skor dalam presentase dari penjabaran indikator berupa butir amatan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Data

Deskripsi Gambaran Umum Tempat Penelitian

Taman Kanak-kanak Aisiyah Bustanul Atfal terletak di tengah-tengah

daerah pemukiman warga dan lokasinya cukup strategis karena tidak terlalu

dekat dengan jalan raya. Di TK Aisiyah Bustanul Atfal terdapat tiga ruang

kelas, satu ruang kepala sekolah, 1 kamar mandi, dan halaman yang cukup

luas dan terdapat beberapa permainan untuk anak-anak seperti bola dunia,

jungkat-jungkit, papan titian dan lain sebagainya. Tiga ruang kelas yang

terdapat di TK Aisiyah Bustanul Atfal yaitu satu ruang kelas untuk kelompok

TK A dan dua ruang kelas untuk kelompok TK B.

Deskripsi Penilaian Penelitian

Deskripsi penilaian dalam penelitian ini yaitu mengenai kemampuan

penguasaan kosa kata bahasa Inggris pada anak kelompok B di TK Aisiyah

Bustanul Atfal. Kriteria penilaian yaitu BB (belum berkembang), MB (mulai

berkembang), BSH (berkembang sesuai harapan) dan BSP (berkembang

sangat pesat). Penulisan penilaian tersebut berdasarkan Departemen

Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2014) mengenai Kompetensi Paud untuk



penilaian tahap perkembangan anak. Empat Gambaran untuk kriteria penilaian

diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

(presentase nilai)

Gambar 1. Kriteria penilaian dan presentase masing-masing kriteria

Presentase penilaian di atas didapat melalui perhitungan yaitu sebagai

berikut:

Gambar 2. Keterangan hasil presentase

2. Hasil Penelitian Observasi Awal

Observasi Awal Pertemuan 1

Observasi awal merupakan pengamatan yang dilakukan pada saat pertama

kali peneliti bertatap muka dengan anak. Pada pertemuan pertama ini peneliti

tidak memberikan perlakuan maupun arahan kepada anak tentang bagaimana

proses pembelajaran yang akan dilakukan. Hasil presentase pengaruh

penggunaan media audio visual terhadap penguasaan kosa kata bahasa Inggris

pada anak di pertemuan pertama ini yaitu 25 % atau anak belum berkembang

dalam penguasaan bahasa Inggris.

Observasi Awal Pertemuan 2

Observasi awal pada pertemuan kedua peneliti melakukan pengamatan

0-25 % 26-50 % 51-75 % 76-100 %

Keterangan Presentase :  100 %    = 25 %
4

4  Jumlah dari kriteria penilaian
25%  Jarak presentase dalam kriteria

penilaian

BB MB BSH BSP



tanpa memberi perlakuan maupun arahan kepada anak tentang bagaimana

proses pembelajaran yang akan dilakukan. Presentase pengaruh penggunaan

media audio visual terhadap penguasaan kosa kata bahasa Inggris pada anak

di pertemuan kedua yaitu 26,69 % atau anak mulai berkembang dalam

penguasaan kosa kata bahasa Inggris.

3. Hasil Penelitian Pemberian Perlakuan

Pemberian Perlakuan Pertemuan 3

Pemberian perlakuan merupakan penanganan yang dilakukan untuk

memberikan arahan maupun penjelasan kepada subjek yaitu anak. Pemberian

perlakukan diberikan oleh peneliti setelah melakukan observasi. Hasil

presentase pemberian perlakuan yaitu presentase pada indikator pertama

adalah 38,15 %, presentase pada indikator kedua adalah 38,15 %, presentase

pada indikator ketiga adalah 50 % dan presentase kelas atau rata-rata kelas

adalah 42,1 %.

Pemberian Perlakuan Pertemuan 4

Pemberian perlakuan kedua pada pertemuan keempat tidak jauh berbeda

dengan pemberian perlakuan pertama yaitu peneliti memberikan arahan untuk

menirukan suara maupun perkataan dan gerakan sesuai dengan video yang

ditampilkan. Presentase pemberian perlakuan kedua pada pertemuan keempat

yaitu presentase pada indikator pertama adalah 38,15 %, presentase pada

indikator kedua adalah 38,15 %, presentase pada indikator ketiga adalah 60,52

% dan presentase kelas atau rata-rata kelas adalah 43,42 %.

Pemberian Perlakuan Pertemuan 5

Pemberian perlakuan ketiga pada pertemuan kelima yaitu peneliti

memberikan arahan maupun penjelasan tentang proses kegiatan yang akan

dilakukan. Presentase pemberian perlakuan ketigaa pada pertemuan kelima



yaitu presentse pada indikator keempat adalah 40,78, presentase pada

indikator kelima adalah 40,78 %, presentase pada indikator keenam adalah

60,52 % dan presentase kelas atau rata-rata kelas adalah 45,17 %.

Pemberian Perlakuan Pertemuan 6

Pemberian  perlakuan keempat  pada  pertemuan  keenam  ini  tidak jauh

berbeda dengan pemberian perlakuan ketiga. Presentase pemberian perlakuan

keempat pada pertemuan keenam yaitu presentase pada indikator keempat

adalah 42,1 %, presentase pada indikator kelima adalah 43,42 %, presentase

pada indikator keenam adalah 55,26 % dan presentase kelas atau rata-rata

kelas adalah 46,92 %.

Pemberian Perlakuan Pertemuan 7

Pemberian perlakuan kelima pada pertemuan ketujuh yaitu peneliti

memperdengarkan lagu yang terdapat dalam video tetapi anak-anak tidak

diperlihatkan video tersebut. Presentase pemberian perlakuan kelima pada

pertemuan ketujuh yaitu presentase pada indikator ketujuh adalah 46,05 dan

presentase kelas atau rata-rata kelas adalah 46,05 %.

Pemberian Perlakuan Pertemuan 8

Pemberian perlakuan keenam pada pertemuan kedelapan yaitu hampir

sama dengan ketika memberikan perlakuan ketujuh. Presentase pemberian

perlakuan keenam pada pertemuan kedelapan yaitu presentase pada indikator

ketujuh adalah 46,05 %, presentase pada indikator kedelapan adalah 75 % dan

presentase kelas atau rata-rata kelas adalah 60,52 %.

4. Hasil Penelitian Observasi Akhir

Observasi Akhir Pertemuan 9

Observasi akhir merupakan observasi atau pengamatan yang dilakukan



oleh peneliti setelah selesai memberikan perlakuan kepada anak. Peneliti tidak

mengulang lagu atau memberikan contoh gerakan pada anak tetapi melakukan

kegiatan bersama dengan anak. Presentase pengaruh penggunaan media audio

visual terhadap penguasaan kosa kata bahasa Inggris pada anak dalam

observasi akhir pertemuan kesembilan yaitu 49,43 %.

Observasi Akhir Pertemuan 10

Observasi akhir pada pertemuan terakhir atau kesepuluh yang dilakukan

oleh peneliti tidak banyak memberikan arahan maupun penjelasan kepada

anak tentang apa yang harus dilakukan oleh anak. Presentase pengaruh

penggunaan media audio visual terhadap penguasaan kosa kata bahasa Inggris

pada anak dalam observasi akhir pertemuan kesepuluh yaitu 53,1 %.

5. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui

informasi mengenai pembelajaran bahasa Inggris di TK Aisiyah Bustanul

Atfal Colomadu Ngasem Karangayar. Wawancara dilakukan kepada kepala

sekolah TK Aisiyah Bustanul Atfal Colomadu Ngasem Karangayar.

Simpulan

Media merupakan hal yang paling penting bagi proses kegiatan belajar mengajar.

Penggunaan media audio visual mempengaruhi penguasaan kosa kata bahasa Inggris

pada anak. Hal ini ditunjukan oleh kenaikan presentase skor yang dapat ditujunjukan

oleh hasil dari observasi awal yang dilakukan dua kali sebersar 25,84 %atau anak

dalam kriteria mulai berkembang, pemberian perlakuan sebanyak enam kali sebesar

47,36 % atau anak dalam kriteria mulai berkembang dan observasi akhir 51,26 % atau

anak dalam kriteria berkembang sesuai harapan. Dalam penelitian ini telah



membuktikan bahwa penggunaan media audio visual mempengaruhi penguasaan

kosa kata bahasa Inggris pada anak kelompok B di TK Aisiyah Bustanul Atfal

Ngasem Colomadu Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016. Hal tersebut dibuktikan

dengan penelitian yang telah dilakukan selama 10 hari dan dengan hasil presentase

rata-rata kelas dan presentas indikator yang dapat terus meningkat.
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