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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada zaman ini banyak orang tua yang menyadari pentingnya membekali 

anak dengan kemampuan berbahasa Inggris (Atasana 1992:1). Oleh karena itu, 

banyak sekolah di Indonesia yang tidak hanya mengajarkan mata pelajaran Bahasa 

Inggris melainkan juga menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

sehari-hari. Menurut Moriyama dan Budiman (2010, 363) sekolah-sekolah seperti 

ini lebih dikenal dengan label ‘nasional plus’ dan banyak bermunculan di kota-kota 

besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, Pekanbaru, dan sebagainya.  

ANPS (the Association of National Plus Schools) yang didirikan pada tahun 

2000 mengidentifikasi sekolah ‘nasional plus’ sebagai sekolah yang menggunakan 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar paling sedikit dalam tiga mata pelajaran 

inti, yaitu Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains. Selain itu, pada umumnya 

sekolah-sekolah ini adalah sekolah swasta bergengsi yang mengadopsi kurikulum 

sekolah-sekolah di Kanada, Australia, Amerika Serikat, Singapura, Hongkong, dan 

Beijing. Lebih jauh lagi, para siswa di sekolah tersebut dapat berkomunikasi baik 

secara formal maupun informal menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris.  

Menurut Atasana (1992, 1), banyak orang tua percaya bahwa belajar bahasa 

Inggris lebih baik dimulai sejak usia dini. Hal ini menyebabkan banyak orang tua 
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berlomba-lomba untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah berlabel ‘nasional 

plus’ sejak mereka berusia dini. Roopnarine dan Johnson (2009, 152) mendukung 

kepercayaan para orang tua ini dengan penjelasan dalam bukunya bahwa memang 

pendidikan anak usia dini memegang peranan penting dalam pendidikan bilingual 

dan bikultural karena tahun-tahun prasekolah adalah kunci bagi perkembangan 

bahasa dan identitas semua anak. Hal ini sejalan dengan pernyataan Piasta        

(2016, 1) yang mengatakan bahwa perkembangan bahasa dimulai sebelum sekolah 

formal.  

Akan tetapi, kadang orang tua tidak menyadari bahwa memasukkan anak 

ke sekolah bilingual bisa beresiko anak mengalami keterlambatan perkembangan 

bahasa. Ini didukung dengan pernyataan Banerjee, Alsalman, dan Alqafari (2015, 

1) yang mengatakan dalam jurnal mereka bahwa memang anak usia dini yang 

belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing (English as a Foreign Language) 

beresiko mengalami keterlambatan komunikasi dan bahasa. Keterlambatan 

perkembangan bahasa tersebut bisa disebabkan oleh banyak faktor, salah satu 

diantaranya adalah kurangnya pemahaman akan kosakata. Menurut Nappu (2014, 

146), hasil penelitian mengemukakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan 

kurangnya penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa adalah metode mengajar guru 

yang tidak efektif dan tidak bervariasi dalam proses belajar dan pembelajaran 

terutama dalam pembelajaran kosakata. Padahal, perbendaharaan kosakata yang 

baik memampukan seseorang untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan saling 

bertukar informasi. Semakin kaya kosakata yang dimiliki oleh seseorang semakin 

besar pula keterampilan seseorang dalam berbahasa. Sebaliknya, dapat 
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disimpulkan bahwa semakin rendah penguasaan kosakata yang dimiliki seseorang 

tentunya akan menghambat orang tersebut untuk memahami bahasa tersebut dan 

bisa berakibat menurunkan motivasi seseorang dalam menggunakan bahasa 

tersebut.  

Dari penjabaran tentang kosakata di atas, dapat dilihat bahwa penguasaan 

kosakata cukup berpengaruh pada motivasi belajar anak. Oleh karena itu, perlu 

dicari metode yang menyenangkan untuk meningkatkan penguasaan kosakata anak 

sehingga anak menjadi termotivasi untuk menggunakan bahasa Inggris dalam 

percakapan sehari-hari dan memahami pelajaran lebih baik. Hal ini sejalan dengan 

apa yang dikatakan Nappu (2014, 146) bahwa guru harus menemukan, 

mengembangkan, bahkan membuat suatu metode yang efektif untuk memotivasi 

siswa dalam mempelajari dan meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris.  

Penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris juga menjadi perhatian yang 

besar di TK Victory Plus mengingat kegiatan pembelajaran berlangsung 

menggunakan bahasa Inggris. Selain itu anak juga dilatih untuk terampil 

mengungkapkan pendapat dalam bahasa Inggris. Kurangnya penguasaan kosakata 

menyebabkan keterbatasan anak dalam mengungkapkan pendapat dalam bahasa 

Inggris dan memahami pelajaran. Oleh karena itu, siswa-siswi di TK Victory Plus 

perlu dibekali dengan kosakata bahasa Inggris yang cukup untuk percakapan 

sehari-hari sehingga dapat mengungkapkan pendapat dengan baik dan jelas serta 

memahami penjelasan selama pelajaran berlangsung.  Melalui serangkaian 

observasi dan refleksi yang dilakukan oleh penulis yang sekaligus wali kelas EY 2 

Jupiter di TK Victory Plus tahun ajaran 2017-2018 pada semester pertama, 
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ditemukan beberapa permasalahan berkaitan dengan keterampilan berbicara bahasa 

Inggris anak yang perlu segera diambil solusi perbaikan. Kurangnya keterampilan 

tersebut bisa dikarenakan metode mengajar yang dipakai kurang memotivasi siswa 

untuk aktif menggunakan bahasa Inggris. Padahal, menurut Schunk (2012, 77), 

metode pengajaran yang tepat dapat membantu memfasilitasi perkembangan 

kemampuan berbahasa. Metode pengajaran yang dimaksud haruslah memberikan 

pengalaman yang melibatkan penglihatan, pendengaran, perkataan, dan aktivitas 

berpikir. Selain itu, menurut teori Vygotsky yang dijabarkan dalam Suryani dan 

Solichah (2016, 81), perkembangan kognisi dan bahasa dibentuk dari interaksi 

dengan orang lain. Dengan berinteraksi dengan orang lain, maka pengetahuan, nilai 

dan sikap anak akan berkembang.  

Dari beberapa penelitian tentang upaya meningkatkan keterampilan berbahasa 

lisan menggunakan metode sociodramatic play, maka peneliti memilih menggunakan 

metode sociodramatic play untuk meningkatkan penguasaan kosakata dalam topik 

pakaian dan motivasi belajar siswa di kelas EY 2 Jupiter di TK Victory Plus tahun 

ajaran 2017-2018. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba memaparkan hal-hal 

yang terjadi di kelas yang bisa dikarenakan adanya keterlambatan perkembangan 

bahasa Inggris: 

1. Ketika guru menjelaskan dan memberi pertanyaan untuk melihat sejauh 

mana pemahaman anak, beberapa anak tidak bisa menjawab. Akan tetapi 
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kalau guru mengubah penjelasan dalam bahasa Indonesia, anak ini lebih 

bisa menjawab. Ketidakpahaman ini bisa dikarenakan keterbatasan 

kosakata bahasa Inggris yang mereka miliki.  

2. Terkadang anak salah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 

dikarenakan tidak memahami instruksi dalam bahasa Inggris. Sebagai 

contoh, ketika guru kelas memberikan instruksi, “Put your paper on 

landscape position, please.” Beberapa anak terlihat hanya diam saja dan 

tidak melakukan sesuai instruksi guru. 

3. Berikutnya, beberapa anak menjadi sangat pasif ketika diskusi kelas atau 

kelompok. Hal ini bisa dikarenakan keterbatasan kosakata yang mereka 

miliki sehingga mereka tidak mengerti apa yang dibacarakan temannya dan 

tidak tahu harus membalas apa. 

4. Selain itu keterlambatan perkembangan bahasa ini menurunkan 

kepercayaan diri anak dalam menggunakan bahasa Inggris karena merasa 

tidak bisa atau takut salah. 

5. Poin penting berikutnya adalah keterlambatan perkembangan bahasa dapat 

menyebabkan ketidakmampuan anak dalam memahami pelajaran di kelas 

sehingga menurunkan motivasi belajarnya terhadap pelajaran tersebut. 

6. Yang terakhir, beberapa anak suka mencampur bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia karena ada beberapa kata yang mereka belum tahu istilahnya 

dalam bahasa Inggris. Sebagai contoh, pernah ada siswa yang berujar, “I 

want to play perosotan.” atau “Miss, I bring semangka.”  
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Masalah-masalah ini tentunya perlu dicari solusi yang tepat untuk 

memperbaikinya sebelum terbawa sampai mereka besar dan supaya dapat 

memaksimalkan hasil belajar dan keterampilan berbicara anak. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari identifikasi masalah tersebut di atas, penulis perlu memberi batasan 

agar penelitian ini lebih terarah, mendalam, dan menghindari pembahasan menjadi 

terlalu luas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penggunaan 

metode sociodramatic play untuk meningkatkan penguasaan kosakata dan motivasi 

belajar siswa EY 2 Jupiter dalam topik pakaian, Sekolah Victory Plus Bekasi tahun 

ajaran 2017 – 2018. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan di atas, permasalahan 

penelitian tersebut diperinci dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

1. Bagaimana proses penerapan metode sociodramatic play untuk 

meningkatkan penguasaan kosakata dalam Bahasa Inggris dan motivasi 

belajar pada siswa EY 2 Jupiter, Sekolah Victory Plus Bekasi semester 

2 tahun ajaran 2017 – 2018? 

2. Bagaimana metode sociodramatic play dapat meningkatkan 

penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris pada siswa EY 2 Jupiter, 

Sekolah Victory Plus Bekasi semester 2 tahun ajaran 2017 – 2018? 
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3. Bagaimana metode sociodramatic play dapat meningkatkan motivasi 

belajar pada siswa EY 2 Jupiter, Sekolah Victory Plus Bekasi semester 

2 tahun ajaran 2017 – 2018? 

4. Kendala apa saja yang ditemukan dalam proses penerapan metode 

socidramatic play untuk meningkatkan penguasaan kosakata dan 

motivasi belajar pada siswa EY 2 Jupiter, Sekolah Victory Plus Bekasi 

semester 2 tahun ajaran 2017 – 2018 dan bagaimana cara 

mengatasinya? 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan proses penerapan metode sociodramatic play untuk 

meningkatkan penguasaan kosakata dalam Bahasa Inggris dan motivasi 

belajar pada siswa EY 2 Jupiter, Sekolah Victory Plus Bekasi semester 

2 tahun ajaran 2017 – 2018. 

2. Menganalisis perkembangan penguasaan kosakata dalam bahasa 

Inggris para siswa EY 2 Jupiter, Sekolah Victory Plus Bekasi semester 

2 tahun ajaran 2017 – 2018 selama menggunakan metode 

sociodramatic play. 

3. Menganalisis perkembangan motivasi belajar para siswa EY 2 Jupiter, 

Sekolah Victory Plus Bekasi semester 2 tahun ajaran 2017 – 2018 

selama menggunakan metode sociodramatic play. 
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4. Menganalisis kendala-kendala yang ditemukan dalam proses 

penerapan metode socidramatic play untuk meningkatkan penguasaan 

kosakata dan motivasi belajar pada siswa EY 2 Jupiter, Sekolah Victory 

Plus Bekasi semester 2 tahun ajaran 2017 – 2018 dan menemukan cara 

yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tindakan kelas ini terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek pendidikan 

anak usia dini dalam menemukan metode yang efektif untuk 

meningkatkan penguasaan kosakata dalam Bahasa Inggris dan motivasi 

belajar pada anak usia dini. 

2. Manfaat praktis 

Bagi siswa 

1. Siswa dapat meningkatkan penguasaan kosakata dalam Bahasa 

Inggris sehingga bisa lancar berbicara dan mendengar, serta 

membaca bermacam-macam kata dalam bahasa Inggris. 

2. Dengan memahami dan dapat menggunakan berbagai jenis 

kosakata bahasa Inggris dengan baik dan benar diharapkan siswa 

dapat meningkatkan motivasi belajar yang diikuti dengan 

peningkatan prestasi belajar. 
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Bagi guru 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi guru untuk 

merancang suatu kegiatan belajar melalui permainan yang menarik 

dan efektif yang dapat meningkatkan keterampilan berbicara 

bahasa Inggris dan motivasi belajar anak. 

2. Guru diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan 

kreativitas dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa 

Inggris dan motivasi belajar anak. 

3. Guru diharapkan dapat memperbaiki kualitas proses pengajaran 

sehingga dapat diikuti dengan peningkatan hasil belajar anak. 

Bagi sekolah 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif 

dan menjadi alternatif model pembelajaran anak usia dini sehingga 

mampu meningkatkan kualitas sekolah sebagai lembaga 

pendidikan di masyarakat. 

2. Dengan meningkatnya keterampilan berbicara anak dalam bahasa 

Inggris dan motivasi belajar anak yang diikuti dengan peningkatan 

prestasi belajar, sekolah diharapkan dapat menghasilkan lulusan-

lulusan yang berkualitas. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Tesis ini terdiri dari 5 bab, masing-masing bab membahas beberapa hal 

yang dijabarkan sebagai berikut: 
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Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah 

dalam penelitian ini beserta identifikasi, batasan, dan rumusan masalah yang 

menjadi fokus penelitian. Selain itu dijabarkan juga mengenai tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian ini bagi siswa, guru, dan sekolah. 

Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi teori-teori yang melandasi variabel 

yang akan diteliti. Yaitu teori tentang metode sociodramatic play, definisi dan 

indikator dari: kosakata dan motivasi belajar. Di bab ini juga dijelaskan secara 

singkat mengenai tahapan perkembangan anak. Bab 2 ditutup dengan pemaparan 

hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, penyampaian 

kerangka berpikir serta hipotesis tindakan dari penelitian ini. 

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini berisi penjelasan tentang metode, 

tempat, waktu penelitian, serta latar belakang subyek penelitian. Selain itu, 

dijabarkan juga mengenai prosedur penelitian dan analisis data. Penelitian ini 

berupa deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi untuk 

memeriksa keabsahan data. Instrumen penelitian berupa lembar observasi siswa, 

lembar penilaian hasil tes, dan wawancara. Keberhasilan penelitian ditentukan 

dengan melihat hasil penerapan metode sociodramatic play yang dapat dilihat dari 

instrumen-instrumen penelitian di atas. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang 

hasil pelaksanaan penerapan metode sociodramatic play pada keempat siklus PTK, 

hambatan yang dialami selama penelitian dan bagaimana cara mengatasinya, serta 

keterbatasan penelitian. 
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Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab terakhir ini membahas tentang 

kesimpulan hasil penelitian, dan pemberian saran dari peneliti yang bermanfaat 

bagi guru, sekolah, pembaca dan bagi penelitian selanjutnya. 




