
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa adalah bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seseorang 

dapat disimbolkan agar dapat menyampaikan sebuah arti kepada orang lain. 

Bahasa merupakan alat atau media komunikasi yang dipergunakan oleh manusia 

untuk berinteraksi sosial yang juga merupakan bentuk komunikasi secara verbal di 

mana pikiran dan perasaan seseorang dapat disimbolkan agar dapat 

menyampaikan sebuah arti kepada orang lain. 

Terdapat berbagai macam bahasa yang digunakan dalam komunikasi di 

era globalisasi saat ini, yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, 

bahasa Spanyol, dan sebagainya. Setiap bahasa memiliki sejarahnya masing-

masing, dengan tata cara pemakaiannya, serta pembicaranya masing-masing. 

Faktor sejarah menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa yang paling banyak 

digunakan di dunia ini, selain bahasa Mandarin, bahasa Perancis, dan bahasa 

Spanyol. 

Sebagai bahasa internasional yang paling banyak digunakan dalam pergaulan 

global, bahasa Inggris memiliki peranan penting di era globalisasi saat ini. Bahasa 

Inggris merupakan bahasa internasional utama yang digunakan dalam dunia 

teknologi, pendidikan, pariwisata, perdagangan, politik, dan sebagainya. 

Kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Inggris sangatlah dibutuhkan 

seiring dengan kemajuan sebuah negara. Oleh karena itu, pendidikan bahasa 

Inggris sebagai bahasa internasional utama mulai diperkenalkan sedini mungkin 
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kepada anak didik di Indonesia saat ini. Semakin dini anak mempelajari bahasa 

asing, maka akan semakin mudah bagi anak tersebut untuk lebih memahami 

mengenai bahasa asing tersebut, begitu pula sebaliknya. Menurut Christina (2010, 

2), anak-anak usia 3-6 tahun paling cepat memahami bahasa Inggris, apabila 

mereka dibiasakan untuk mengungkapkan kata atau ungkapan dalam bahasa 

Inggris. Hal ini sepaham dengan pendapat para ahli lain, menurut Bjorklund 

(2005, 2), kemampuan anak-anak usia dini untuk mempelajari bahasa asing lebih 

tinggi, lebih cepat, dan lebih fleksibel dari pada kemampuan orang dewasa untuk 

mempelajari bahasa asing. 

Pada masa usia dini, antara 3-6 tahun, setiap anak berada pada periode 

sensitif (critical period) untuk mempelajari berbagai macam bahasa. Pada saat 

optimal itulah, perkembangan otak anak-anak memiliki fleksibilitas yang sangat 

baik. Dengan bertambahnya usia, maka fleksibilitas otak anak-anak akan 

berkurang. Tidak hanya itu, pada masa pra-sekolah, kemampuan setiap anak 

untuk menguasai serta mengembangkan kemampuan berbahasanya berkembang 

sangat pesat, seiring dengan kebutuhan untuk bersosialisasi dan rasa ingin tahu 

anak. Menurut Bjorklund (2005, 2), perkembangan kemampuan bahasa berkaitan 

dengan kemampuan berbicara: semakin kaya kemampuan seorang anak berbahasa 

membuat anak tersebut semakin percaya diri untuk berbicara. 

Dalam hal berbahasa, kosakata memiliki peran yang amat sangat penting. 

Menurut Tarigan (1993, 3), kuantitas dan kualitas kosakata yang dimiliki oleh 

seseorang akan jelas menentukan keterampilan-keterampilan berbahasa orang 

tersebut karena penguasaan kosakata   merupakan   kemampuan   dasar   dalam   

keterampilan berbahasa. Semakin tinggi pengetahuan kosakata seseorang, maka 
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semakin mahir keterampilan-keterampilan berbahasanya. Begitupun sebaliknya, 

jika seseorang memiliki pengetahuan kosakata yang kurang, maka akan terjadi 

beberapa hambatan dalam keterampilan berbahasa bagi orang tersebut. 

Selain itu, pengucapan kata bahasa asing yang tepat juga harus diajarkan 

sedini mungkin. Dengan demikian, diharapkan agar setiap anak dapat memiliki 

kemampuan pengucapan (pronunciation) yang tepat. Hal ini dikarenakan sistem 

ejaan dalam bahasa Inggris lebih kompleks dan lebih rumit daripada sistem ejaan 

dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, terdapat 44 bunyi huruf (26 bunyi 

huruf  alfabet dan sisanya diagraf) serta terdapat Tricky words (kata yang memiliki 

perbedaan antara pengucapan dengan tulisan). Hal ini yang menyebabkan 

kesalahan pengucapan kata dalam penggunaan bahasa Inggris yang dapat 

berakibat fatal. Salah dalam mengucapkan satu huruf konsonan atau huruf vokal 

dalam suatu kata saja dapat membuat perbedaan makna kata, sehingga kalimat 

pun menjadi salah dan kacau. 

Oleh karena itu, sistem pengajaran bahasa Inggris membutuhkan metode 

dan cara penyampaian yang sesuai dengan karakteristik perkembangannya. Setiap 

tahapan umur manusia membutuhkan metode dan stimulus yang berbeda-beda 

agar orang tersebut dapat mempelajari bahasa Inggris dengan tepat. Metode dan 

stimulus yang digunakan untuk mengajar anak-anak usia dini tentu akan berbeda 

apabila dibandingkan dengan metode dan stimulus yang digunakan untuk 

mengajar anak-anak remaja, demikian pula dengan metode dan stimulus yang 

digunakan untuk mengajar kaum dewasa. 
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Pada anak-anak usia dini, antara 3-6 tahun, terdapat berbagai metode yang 

dapat dikembangkan oleh para guru bahasa Inggris dalam meningkatkan 

kemampuan berbahasa Inggris siswanya, baik pada aspek lisan maupun tulisan.  

TPR adalah salah satu metode belajar Bahasa Inggris. TPR, yang 

merupakan singkatan dari Total Physical Response, diciptakan oleh Dr. James 

Asher. Metode ini didasarkan pada cara anak-anak dalam mempelajari bahasa ibu 

mereka sejak mereka lahir ke dunia ini. Pengenalan bahasa Inggris pada anak usia 

dini dengan Total Physical Response merupakan suatu metode pembelajaran 

bahasa kedua yang mengkoordinasikan gerak tubuh dan ucapan melalui 

keterampilan menyimak untuk menyerap informasi yang disampaikan. Dalam hal 

ini, para guru bahasa Inggris berusaha untuk mengajarkan bahasa Inggris melalui 

serangkaian aktivitas fisik yang  mengutamakan kenyamanan, sehingga anak-anak 

tidak merasa bosan, jenuh, dan kehilangan ketertarikan pada saat melaksanakan 

kegiatan yang bertujuan untuk  memotivasi siswa dan menurunkan affective filter 

(kecemasan) siswa dalam belajar. 

Pada akhirnya, meode TPR pun dapat menumbuhkan minat dan motivasi 

belajar anak-anak dalam mengenal bahasa Inggris. Dengan tumbuhnya minat dan 

motivasi belajar anak-anak dalam mengenal bahasa Inggris, maka anak-anak pun 

mulai tertarik untuk berusaha mempelajari bahasa Inggris tanpa perasaan 

terbebani. Anak-anak akan lebih suka untuk melakukan eksperimen seperti 

misalnya mengucapkan sepatah dua patah kata dalam bahasa Inggris, atau 

mendengarkan obyek-obyek yang berbahasa Inggris seperti halnya film dan musik 

berbahasa Inggris. Perlahan-lahan, anak-anak akan lebih terbiasa dalam 

berkomunikasi dengan bahasa Inggris tanpa merasa malu atau canggung. Dengan 
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demikian, anak-anak akan lebih berani juga untuk berkomunikasi dengan bahasa 

Inggris, baik secara lisan maupun tulisan. 

Dalam mempelajari bahasa Inggris, hal yang paling penting untuk 

diperhatikan adalah keberanian seorang anak untuk berbicara. Hal ini dapat 

dilakukan apabila syarat-syarat dan kondisi-kondisinya mendukung. 

Salah satu kondisi tersebut adalah ketertarikan anak untuk berbahasa Inggris. 

Tidak dipungkiri, setiap pembelajaran diawali dengan adanya rasa penasaran, 

sementara rasa penasaran akan muncul apabila terdapat sesuatu yang menarik bagi 

seseorang untuk memahami suatu fenomena. Dengan adanya ketertarikan untuk 

berbahasa Inggris, maka anak-anak akan penasaran untuk dapat menguasai bahasa 

Inggris. 

Kondisi lainnya adalah kebiasaan anak untuk berbahasa Inggris. Einstein 

pernah mengatakan bahwa ―kita bisa karena biasa‖. Ibarat pepatah ―pisau yang 

terus diasah akan menjadi tajam‖, maka otak manusia pun berlaku demikian. 

Apabila seorang anak terbiasa dalam menggunakan bahasa Inggris, maka anak 

tersebut perlahan-lahan akan menguasai bahasa Inggris karena exposure yang 

lebih.  

Kondisi ketiga adalah lingkungan di sekitar anak yang mendukung 

penggunaan bahasa Inggris. Hal ini merupakan sebuah hal yang wajib untuk 

dipenuhi. Bahasa adalah komunikasi dengan lingkungan. Anak-anak yang hanya 

mengetahui bahasa Inggris secara kognitif, apabila tidak didukung dengan 

lingkungan yang tidak memungkinkannya untuk berkomunikasi, maka akan sulit 

untuk berkembang. Dalam hal ini, peran orang tua untuk berkomunikasi dengan 

anak-anak dalam bahasa Inggris menjadi penting untuk membiasakan dan 
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menarik anak-anak untuk menguasai bahasa Inggris dengan lebih baik. Namun 

bagaimanapun, keberanian saja tidak cukup. Kosakata, pengucapan kata, dan 

motivasi belajar bahasa Inggris menjadi hal yang sangat penting dalam 

mempelajari bahasa Inggris, selain dengan keberanian. 

Berdasarkan latar belakang singkat tersebut, maka selanjutnya peneliti 

melakukan uji coba (pre-experimental design) untuk  mengamati  kemampuan  

penguasaan  kosakata, pengucapan dan motivasi belajar  bahasa  Inggris  anak-

anak  melalui penerapan metode Total Physical Response with Body dan Total 

Physical Response with Picture  (TPR-B dan TPR-P). Salah satu cara penerapan 

metode tersebut adalah dengan menggunakan permainan throw and catch the ball 

terhadap penguasaan kosakata dan pengucapan bahasa Inggris. Diharapkan, usaha 

pembelajaran dengan metode ini akan dapat membantu peneliti untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak-anak. 

Subyek penelitian ini adalah anak-anak usia dini yang belajar bahasa 

Inggris di TK A Ehipassiko School BSD, Tangerang. Subyek penelitian ini 

diambil secara khusus melalui berbagai pertimbangan. Pertimbangan pertama, 

adalah tahap perkembanagan TK A Ehipassiko yang berkisar antara 4-5 tahun 

sehingga mereka dapat dikategorikan sebagai anak-anak usia dini yang sedang 

memiliki kemampuan optimal dan fleksibilitas otak maksimum untuk 

mempelajari bahasa Inggris. Pertimbangan kedua adalah setting ruang kelas TK A 

Ehipassiko yang mendukung peneliti dan anak-anak untuk mempelajari bahasa 

Inggris secara audio visual, lengkap dengan lingkungannya yang tepat bagi 

perkembangan psikologis anak-anak. 
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Dengan demikian, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Penerapan Metode Pembelajaran Total Physical Response (TPR) untuk 

Meningkatkan Kosakata, Pengucapan Kata, dan Motivasi belajar Bahasa 

Inggris di TK A Ehipassiko School BSD, Tangerang‖. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Penelitian ini dibuat karena adanya masalah yaitu kurangnya penguasaan 

kosakata dan pengucapan kata bahasa Inggris pada siswa TK A Ehipassiko. 

Dalam hal ini, peneliti berusaha meningkatkan penguasaan kosakata, pengucapan 

kata, dan motivasi belajar bahasa Inggris pada siswa TK A Ehipassiko melalui 

metode TPR-B dan TPR-P. 

Agar dapat menentukan solusi yang tepat dalam suatu permasalahan, maka 

terlebih dahulu permasalahan tersebut harus dianalisis dan disusun ke dalam 

bentuk formula yang terstruktur dan sistematis. Dengan demikian, pemecahan 

masalah dapat dilakukan sesuai dengan standar metode penelitian yang berlaku. 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: 

1) Apakah ada peningkatan kemampuan kosakata bahasa Inggris anak sebelum 

dan sesudah penerapan TPR di TK A Ehipassiko, Tangerang?  

2) Apakah ada peningkatan kemampuan pengucapan kata bahasa Inggris anak 

sebelum dan sesudah penerapan TPR di TK A Ehipassiko, Tangerang?  

3) Apakah ada peningkatan kemampuan motivasi bahasa Inggris anak sebelum 

dan sesudah penerapan TPR di TK A Ehipassiko, Tangerang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian memiliki tujuan yang luhur, yakni untuk memecahkan 

masalah yang terjadi dalam suatu kondisi. Dalam hal ini, peneliti memiliki 

beberapa tujuan penelitian untuk memecahkan masalah yang terjadi di TK A 

Ehipassiko. Tujuan penelitian dirumuskan dari rumusan masalah yang telah 

dijelaskan di atas. 

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dengan baik kemampuan kosakata 

bahasa Inggris anak sebelum dan sesudah penerapan TPR di TK A Ehipassiko, 

Tangerang. 

2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dengan baik kemampuan 

pengucapan kata bahasa Inggris anak sebelum dan sesudah penerapan TPR di 

TK A Ehipassiko, Tangerang. 

3) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dengan baik kemampuan motivasi 

belajar bahasa Inggris anak sebelum dan sesudah penerapan TPR di TK A 

Ehipassiko, Tangerang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian memiliki berbagai manfaat yang dapat diambil demi 

kepentingan teori dan praktis, baik bagi sekolah, guru, anak, dan orang tua. 

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan perkembangan keilmuan 

untuk penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan metode 
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pembelajaran untuk meningkatkan kosakata, pengucapan kata, dan motivasi 

belajar bahasa Inggris yang lebih bervariatif. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Guru: 

1) Mengetahui manfaat TPR untuk membantu perkembangan bahasa anak 

terutama kosakata, pengucapan kata, dan motivasi belajar bahasa Inggris. 

2) Meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar melalui kegiatan belajar 

yang bervariasi, salah satunya adalah TPR. 

Sekolah : 

 Memperoleh informasi tambahan tentang metode pembelajaran untuk TK A, 

khususnya TPR.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari: 

Pendahuluan, Kajian Teori, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Kesimpulan 

serta Saran. Adapun pembahasan singkat dari setiap bab tersebut adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah dari pelaksanaan penelitian ini. 

Selanjutnya, peneliti merangkum latar belakang permasalahan tersebut 

ke dalam tiga pertanyaan dalam penelitian ini.  Setelah itu, penulis 

mengungkapkan manfaat dari penelitian bagi teoritis maupun praktis. 

Kemudian, penulis menjelaskan definisi konseptual  mengenai variable-
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variabel yang ada dalam penelitian ini  dan berakhir pada bagian ini 

sendiri yaitu sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab dua dalam tesis ini, merupakan kajian teori dan kerangka teori yang 

mendukung ide-ide yang dikembangkan dalam tesis ini. Mulai dari 

pengertian kosakata (vocabulary), pengucapan kata (pronunciation), dan 

motivasi belajar Bahasa Inggris sebagai variable terikat dalam penelitian 

ini. Selanjutnya, teori yang menerangkan mengenai metode 

pembelajaran Total Physical Respon (TPR). Tidak hanya teori, adapun 

pembahasan mengenai penelitian metode pembelajaran TPR 

sebelumnya.  Metode TPR pernah diteliti oleh Zhen (2011), dalam 

skripsinya yang berjudul "Using TPR Method in Teaching English 

Adjectives”. Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah dengan subjek 

berusia 11 tahun sebanyak 30 subjek penelitian. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan skor yang  cukup signifikan dengan p-value 

sebesar 0.0002 kurang dari 0.01. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III yaitu bab yang menjelaskan tentang metode penelitian. Penulis 

menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, desain 

penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. Rincian ini dipergunakan untuk menjawab pertanyaan di 

mana, seperti apa, kapan, dan bagaimana  penelitian ini akan 

dilaksanakan.  
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV adalah Bab di mana penulis mengungkapkan jawaban-jawaban 

akan ketiga pertanyaan penelitian yang berdasarkan data-data yang 

akurat dari hasil penelitian yang diikuti oleh temuan dari pembahasan 

tersebut.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan penelitian ini, 

yang menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian ini yang akan 

menjawab semua pertanyaan-pertanyaan penelitian. Selain itu, penulis 

menyertakan keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk implementasi 

dan penelitian lanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




