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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pendidikan yang

menitikberatkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, perilaku yang

mencakup perkembangan sosial, emosi, nilai moral, kemandirian, agama, juga

perkembangan kemampuan dasar yaitu perkembangan bahasa, seni, kognitif, serta

fisik motoric. Santrock (2010, 256) dalam bukunya Child Development

menyatakan “perkembangan anak usia dini mencakup aspek perkembangan fisik, kognitif,

sosial-emosional, konteks sosial, moral, bahasa, identitas diri, dan gender.” Selanjutnya, “The

National Association from the Education of Young Children (NAEYC) dan The National

Association of Early Childhood Specialist” menyatakan bahwa terdapat beberapa

indikator pencapaian perkembangan anak usia dini yang perlu untuk mendapatkan

perhatian di antaranya adalah Emosional, Sosial, Fisik, Kognitif, Bahasa, dan

Kreatif.

Pendidikan anak usia dini pada dasarnya bertujuan untuk membantu

proses perkembangan potensi anak sejak dini agar anak siap menuju pendidikan

selanjutnya dan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya.

Pendidikan anak usia dini berfungsi juga sebagai wadah untuk mengoptimalkan

potensi yang terdapat dalam diri anak agar bisa berkembang dengan baik dan juga

sangat penting dalam membangun karakter anak sejak usia dini.

Berdasarkan keterangan diatas, menerangkan bahwa betapa pentingnya

pendidikan untuk anak usia dini. Sebab pada usia inilah mereka mengalami suatu
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periode yang dinamakan periode emas atau lebih dikenal dengan the golden age,

dimana pada periode ini otak anak sedang mengalami pertumbuhan yang pesat

dalam menerima informasi dan stimulus-stimulus dari lingkungan tempat dia

berada. Karena pada periode ini pula otak anak dengan mudah menyerap segala

sesuatu dari lingkungannya, dikatakan juga periode kritis dimana anak dengan

cepat mampu mempelajari segala sesuatu dari lingkungannya.

Montessori mengatakan (dalam Hainstock 2002, 10–11) bahwa “masa

golden age merupakan periode sensitif (sensitive periods).” Dimana pada periode

ini anak dengan mudah menerima berbagai stimulasi dari lingkungannya atau

yang dikenal absorbent mind. Pada masa peka ini terjadi proses pematangan

fungsi psikis dan fisik sehingga anak telah siap beradaptasi dengan lingkungannya

juga diharapkan memiliki pola perilaku yang baik dalam kehidupannya. Hal ini

ditekankan pula oleh Hurlock (2003), bahwa masa anak usia dini dari umur 2

tahun hingga 6 tahun adalah masa dimana anak matang secara seksual dan akan

berada pada masa emas perkembangan dengan cara mengoptimalkan fungsi otak

melalui stimulus dalam proses pendidikan dan juga pengalaman dari lingkungan

sekitarnya. Dari keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masa usia

emas (golden age) adalah bahwa pada masa ini anak perlu untuk dirangsang atau

diberi stimulasi agar mendapatkan perkembangan yang baik untuk menunjang

kehidupan kedepannya. Masa anak usia dini terdapat pada anak prasekolah yaitu

masa TK (Taman Kanak-kanak). Pada masa inilah otak bekerja lebih cepat

menangkap dan merangsang hal-hal baru dan juga merespon segala pengetahuan

yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu guru TK memiliki sangat penting untuk

anak usia dini dalam membangun pondasi untuk mempersiapkan anak menuju
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tahapan berikutnya. Diharapkan pendidikan anak usia dini harus dapat

merangsang berbagai aspek perkembangan yaitu aspek perkembangan bahasa,

perilaku/afektif, kognitif, seni dan fisik motoric.

Bahasa adalah salah satu aspek kemampuan dasar yang penting bagi anak

usia dini, melalui bahasa anak dapat berkomunikasi dan dapat dengan mudah

mengekspresikan dirinya sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan

lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu bahasa merupakan salah satu indikator

keberhasilan seorang anak. Bahasa juga sebagai landasan bagi anak untuk

mempelajari berbagai hal, anak menggunakan bahasa agar mampu mengerti dan

memahami dengan baik segala pengetahuan yang terdapat di sekitarnya.

Menurut Teori Behavioristik, “Belajar bahasa harus dengan pengkondisian

lingkungan, proses imitasi dan diberikan penguatan.” Vygotsky (dalam Hartono n.d., 1)

dalam pendekatan sosial cultural menyatakan bahwa lingkungan memberikan

pengaruh terhadap perkembangan kognitif anak. Pandangan yang serupa juga

dinyatakan oleh Piaget bahwa proses belajar anak terjadi di tempat mereka berada.

Lingkungan menjadi stimulus bagi anak dalam mengembangkan pengetahuannya.

Artinya, lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh perkembangan bahasa

anak. Semakin baik anak diberikan stimulasi bahasa, maka semakin baik pula

perkembangan bahasanya. Pengembangan bahasa dapat membantu anak dalam

memahami lingkungan sekitarnya.

Anak dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya dalam kehidupan

sehari-harinya, baik di rumah, kelompok bermain, dan juga di sekolah. Maka,

guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses perkembangan bahasa

anak, selain itu guru juga harus memiliki pengetahuan lebih mengenai
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perkembangan bahasa anak juga cara-cara untuk mengembangkannya. Khususnya

pendidikan di TK, seperti yang dijelaskan dalam Depdikbud (1996) bahwa

“pengembangan kemampuan berbahasa di TK bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

komunikasi anak secara lisan dengan lingkungannya.”

Badudu (1989, 163–164) mendefinisikan “Bahasa sebagai alat penghubung atau

komunikasi antar anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran,

perasaan dan keinginannya.” Bromley (1992) menjelaskan bahwa “Bahasa adalah sistem

simbol yang teratur untuk mentransfer berbagai ide maupun informasi yang terdiri dari simbol-

simbol visual maupun verbal.”

Untuk dapat meningkatkan kemampuan anak dalam berbahasa dan

kemampuannya dalam menambah kosakata sehingga dapat terangkai kalimat yang

baik, maka perlu dilakukan latihan berkomunikasi dan pengenalan kosakata baru

setiap harinya. Perkembangan bahasa pada anak akan terus meningkat seiring

dengan umurnya, masa anak umur 2 tahun akan memiliki sebanyak kurang lebih

200 kata, dalam usianya menginjak 6 tahun, memiliki peningkatan dalam kosakata

baru sebanyak 10,000 kata (Hoff, 2005). Pada masa sekolahnya, di Taman

Kanak- kanak umumnya perkembangan kosakata dan struktur bahasa anak akan

lebih baik. Beberapa anak juga mempelajari dan menambah 5 kata lebih per hari

dalam dalam proses belajar di sekolahnya. Perkembangan yang cepat terhadap

bahasa umumnya terjadi pada masa anak usia dini (Waxman and Lidz, 2006).

Markman (1990) menyatakan bahwa anak usia dini memiliki bias yang

memungkinkan mereka untuk mempelajari arti dari kata lebih cepat dari yang

diharapkan.

Penguasaan kosakata berpengaruh terhadap keterampilan berbahasa

seseorang, terutama pada anak usia dini, dikarenakan pada usia ini anak masih
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pada tahap proses language acqutiton dimana anak masih belum menguasai

banyak kosakata. Research membuktikan bahwa proses pembelajaran bahasa pada

anak ditentukan dari tempat dimana proses belajar berbahasa itu sendiri

berlangsung. Hurlock (1978, 190) menyatakan pentingnya dalam mempelajari dan

memahami kosakata bagi anak usia dini, semakin baik kualitas dan kuantitas

kosakatanya semakin meningkat pula keterampilan berbahasanya. Sroufe

(1996:54) menyatakan kosakata yang dimiliki anak akan terus berkembang

dengan cepat pada masa usia dini.

Selain sebagai sarana komunikasi yang digunakan oleh anak, bahasa juga

merupakan sarana berpikir yang termasuk di dalamnya proses memahami kalimat,

pikiran, dan pemecahan masalah sehingga dengan bahasa anak memilki

kemampuan sistematis dalam berpikir dalam menerima ilmu pengetahuan. Hal ini

dinyatakan pulan oleh Setiawan, 2007 bahwa “Seseorang tidak dapat melakukan kegiatan

berpikir secara sistematis dan teratur tanpa memiliki kemampuan berbahasa.”

Pemerolehan bahasa dibagi menjadi dua, yaitu pemerolehan bahasa

pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa pertama terjadi pada

anak yang belum pernah belajar bahasa apapun, kemudian memperoleh bahasa.

Pemerolehan bahasa pertama dikenal dengan monolingual FLA (First Language

Acquisition), bahasa pertama dan kedua bisa diperoleh secara bersamaan atau

berurutan yang dikenal dengan bilingual FLA, bahkan dapat juga diperoleh lebih

dari dua bahasa (multilingual FLA). Vygotsky menyatakan pemerolehan bahasa

pertama diperoleh dari interaksi sosial, Chomsky menyatakan anak pada dasarnya

telah memiliki potensi dasar atau piranti pemerolehan bahasa yang disebut

language acquisition device (LAD), potensi ini akan terus berkembang dengan
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maksimal apabila anak mendapatkan stimulus yang baik dari lingkungannya. Hal

ini dinyatakan pula oleh Darwowidjojo, 2010 bahwa proses pemrolehan bahasa

dapat dipengaruhi oleh lingkungan akan tetapi anak memiliki “inner directed”

yaitu esensi berbahasa bawaan langsung dari lahir.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan Kurikulum 2013

dan menegaskan mengenai pentingnya Keterampilan Abad 21 yang disebut

dengan 4C (Communication, Collaboration, Critical Thinking, Creative).

Keterampilan ini dianggap dapat memperkuat modal sosial (social capital) dan

juga menjadi modal intelektual (Intellectual capital) agar kita menjadi bangsa

yang unggul dan mampu bersaing. Untuk mengembangkan keterampilan tersebut

perlu pendukung seperti teknologi informasi, jaringan digital dan literasi.

Untuk menciptakan bangsa yang unggul di era globalisasi ini, maka perlu

untuk mempersiapkan anak murid agar mampu bersaing dengan bangsa lain.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, kita harus lebih

proaktif dalam menanggapi arus informasi global. Bahasa inggris sebagai media

komunikasi global harus dapat dikuasai baik secara lisan maupun tulisan.

“Shelagh Rixon, Centre for English Language Teacher Education

University of Warwick,” dalam bukunya Young Learners of English: Some

Research Perspective menuliskan bahwa beberapa Negara seperti India, Pakistan,

Sri Lanka juga menentukan bahwa Bahasa Inggris merupakan bahasa kedua atau

dikenal sebagai ESL (English Second Language). Di beberapa Negara tersebut

juga mengakui secara resmi bahwa bahasa Inggris memiliki peran penting di

samping bahasa lokal untuk mendukung bisnis resmi negara dan sebagai media

untuk setidaknya beberapa sektor sistem pendidikan.
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Bahasa Inggris juga merupakan bahasa yang mendunia juga penting untuk

anak didik mempelajarinya agar para anak didik dapat berperan aktif dalam

perkembangan dunia secara global di kedepannya. Melihat betapa pentingnya

bahasa inggris bagi perkembangan pendidikan anak murid, maka perlu untuk

meningkatkan kemampuan berbahasa inggris sejak usia dini.

Pemerolehan bahasa kedua pada anak usia dini dipelajari setelah anak

memperoleh bahasa pertamanya. Pemerolehan bahasa berkaitan dengan bahasa

pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkaitan dengan bahasa kedua (Chaer

2003, 167). Perkembangan bahasa yang baik akan membentuk pemikiran yang

sempurna sehingga perbendaharaan kata dan tata bahasanya pun terbentuk.

Pemerolehan bahasa kedua (PB2) adalah pemerolehan bahasa asing dalam

proses pembelajaran dan biasanya dilakukan secara formal. Namun, menurut

Suhartono (2005, 85) “Pemerolehan bahasa asing pada umumnya melalui pendidikan informal

maupun formal.” Pemerolehan bahasa kedua (PB2) menurut Stephen Karshen

didapat secara sadar melalui dua proses informal dan formal. Proses informal

terjadi di lingkungan sekitarnya baik itu di dalam lingkungan keluarga, kelompok

bermain, dan lain sebagainya. Sedangkan proses formal adalah proses belajar

yang terjadi sekolah dan menyangkut kaidah-kaidah tata bahasa, yaitu proses

pemerolehan (acquisition) dan proses pembelajaran (learning).

Guru merupakan orang terdekat anak di sekolah dan guru berlaku sebagai

fasilitator di sekolah hendaknya mampu untuk menciptakan suasana pembelajaran

yang menarik untuk menstimulasi perkembangan anak secara optimal, dan guru

juga perlu menguasai karakteristik anak usia dini. Sebuah penelitian yang

dilakukan di Amerika mengemukakan bahwa peran aktif guru dan pengetahuan
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guru yang relevan, disebut sebagai Subject Matter Knowledge (SMK)

memberikan pengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. (Sadler et al).

“Salah satu karakteristik anak usia dini adalah memiliki daya konsentrasi yang pendek”

hal ini dikemukakan oleh Hartati (2005, 8). Maka dari itu guru haruslah dapat

memberikan pembelajaran yang dapat menarik perhatian anak. Perhatian anak

merupakan faktor penting dalam pembelajaran yang harus diperhatikan oleh guru

perhatian terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru merupakan

indikator tercapainya hasil belajar yang baik. Anak akan memiliki hasil belajar

yang baik apabila dia memiliki perhatian yang terpusat dan baik selama proses

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan ungkapan Braver and Barch (2002) dan Gray,

Chabris dan Braver (2003) yang menyatakan bahwa perhatian memegang peranan

yang sangat penting terhadap beberapa proses kognitif, seperti memori yang

bekerja (working memory), memori jangka panjang (long term memory),

pemahaman dan penalaran, dan kecerdasan umum (Dean, 2006). (Gazzaniga, et al,

2002) menyebutkan dalam (Dean,2006, p.21), perhatian adalah sebuah proses

mekanisme kognitif di dalam otak yang membantu memproses input pemikiran

atau tindakan dengan mengabaikan sesuatu yang mengganggu. Sedangkan

menurut Slameto (2013, 105) menyatakan perhatian adalah “ Kegiatan yang dilakukan

seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya.”

Untuk mendapatkan perhatian anak di kelas terhadap proses pembelajaran, maka

guru harus memberikan media pembelajaran menarik karena jika tidak hanya akan

menimbulkan kebosanan bagi para siswa. Maka, strategi pembelajaran yang baik

dan menarik sangat berpengaruh terhadap daya konsentrasi anak yang pada

akhirnya akan mengoptimalkan hasil belajarnya.
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Penerapan pembelajaran Bahasa Inggris pada anak usia dini tidak mudah

untuk langsung diterapkan, diperlukan metode pengajaran dan media

pembelajaran yang menarik agar para siswa mampu memahami dan mengerti

pembelajaran bahasa inggris tersebut. Meningkatnya jumlah kosakata bahasa

inggris merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam berbahasa inggris.

Definisi kosakata sendiri menurut Linse (2005:21) adalah “Vocabulary is the collection

of words that an individual knows.” Jadi, kosakata adalah kumpulan kata-kata dari

seseorang yang telah diketahuinya. Semakin tinggi kosakata yang diketahui

seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kemampuannya dalam berkomunikasi.

Untuk mencapai keberhasilan pencapaian peningkatan kosakata bahasa inggris,

maka guru perlu untuk menyediakan media pembelajaran yang menarik dan

inovatif.

Media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan dan

mengantarkan pesan-pesan dalam proses pembelajaran (Arsyad 2013, 4).

Sementara itu menurut Flemming (1987, 234), media merupakan alat yang

menghubungkan kedua belah pihak. Dari pendapat diatas, didapat kesimpulan

bahwa media pembelajaran merupakan media penyampaian pesan kepada

penerima dalam proses belajar mengajar sehingga tercipta sistem belajar yang

efektif. Media pembelajaran yang digunakan dapat berupa media pembelajaran

secara tradisional atau menggunakan videotape, gambar, OHP, objek langsung

atau metode teknologi komputer seperti internet, DVD, CD-ROM, konversi video

interaktif (Scanlan 2012).

Media pembelajaran CD Interaktif dapat digunakan sebagai strategi

pembelajaran untuk meningkatkan kosakata bahasa inggris anak. CD Interaktif
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juga merupakan bentuk media pembelajaran berbasis komputer yang dapat

digunakan oleh guru sebagai fasilitator dalam menyampaikan pembelajarannya,

karena di dalam media CD Interaktif terdapat gabungan teks, gambar, music,

suara dan animasi, video dan lain-lain sehingga suasana belajar lebih menarik

dengan demikian siswa akan lebih konsentrasi terhadap pelajaran yang

disampaikan. Anak usia dini menyerap pengetahuan melalui panca inderanya

yaitu penglihatan dan pendengarannya, dengan media CD Interaktif ini akan

membantu siswa dalam proses belajarnya sehingga lebih maksimal dalam

memahami pembelajaran. Jeromi Brunner mengatakan bahwa proses belajar siswa

harus berperan aktif oleh karena itu guru hendaknya mampu untuk menyediakan

media belajar yang dapat menstimulasi siswa sehingga siswa ikut aktif dalam

proses belajar mengajar, yang berguna untuk meningkatkan perkembangan

kognitifnya. Brunner juga mengatakan bahwa “Terdapat tiga proses kognitif yang terjadi

dalam proses belajar yaitu:”

1) proses pemerolehan informasi baru,

2) proses mentransformasi informasi yang didapat,

3) proses mengevaluasi dengan menguji ketepatan pengetahuan dan relevansinya.

Proses tersebut didapatkan dengan “tiga tingkatan modus belajar yaitu pengalaman

pengalaman piktoral/gambar (iconic), dan pengalaman abstrak (symbolic).” Dari keterangan di

atas didapatkan kesinpulan bahwa proses belajar anak dengan cara mendapatkan

informasi dari lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru dengan cara

belajar aktif. CD Interaktif yang disajikan dalam bentuk gambar-gambar, music,

juga games yang melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah, membantu
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siswa untuk meningkatkan perkembangan otaknya dalam menambah kosakata

bahasa inggris.

Media pembelajaran CD Interaktif ini terdiri dari media audio visual yang

dimana indera penglihatan dan indera pendengaran dilibatkan dalam proses

penerimaan informasinya dan diharapkan penggunaan CD Interaktif ini dapat

lebih mudah diterima oleh anak usia dini dan membantu proses perkembangan

kosakata bahasa inggrisnya. Dengan proses mendengar maka pengucapan bahasa

Inggris (Pronunciation) anak akan berkembang lebih baik. Edgar Dale

mengatakan dalam teorinya yang dikenal dengan Dale’s Cone Experience, bahwa

proses belajar didapat dengan cara 20 % dari mendengar, 30% dari melihat, dan

50% dari melihat dan mendengar. Levie & Levie (1975) mengadakan penelitian

langsung tentang belajar, bahwa stimulus gambar mendapatkan hasil belajar yang

lebih baik daripada stimulus verbal.

Dengan media CD Interaktif ini proses belajar mengajar menjadi lebih

menyenangkan dan anak merasa tidak mudah bosan sehingga perhatian terhadap

pelajaran dapat meningkat. Untuk itu, CD Interaktif merupakan media

pembelajaran yang baik diterapkan bagi anak usia dini yang pada masa belajarnya

mengenal benda-benda sekitarnya dari lingkungan.

Dalam memilih media pembelajaran, perlu untuk dipertimbangkan

kesesuaiannya terhadap materi bahasa inggris yang diajarkan dan kemampuan

siswa serta waktu yang dimiliki.

Peneliti melakukan observasi di sekolah pada anak kelompok A1 dan

kelompok A2 TK Mutiara Harapan Islamic di Pondok Aren, dimana sekolah

tersebut merupakan sekolah International yang mengharuskan para guru
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berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Inggris di lingkungan sekolah dan

dalam proses belajar mengajar. Tidak mudah bagi para guru Taman Kanak-Kanak

untuk dapat berkomunikasi dengan siswa-siswa yang belum mampu berbahasa

Inggris, instruksi yang diberikan gurupun kurang dapat dipahami oleh para siswa

baik di lingkungan sekolah maupun di kelas.

Observasi ini dilakukan pada saat proses belajar mengajar Bahasa Inggris,

yaitu pada guru mengajarkan tema ‘Nouns’. Guru mengajarkan Bahasa Inggris

dengan media pembelajaran berupa flashcard dan Puppet Show. Terlihat anak

belum tertarik dan fokus pada pelajaran Bahasa Inggris, dikarenakan kosakata

yang digunakan belum mereka pahami dan belum mereka mengerti. Pada saat itu

peneliti hanya melihat 33,4 % atau 5 dari 15 anak yang mengetahui dan mampu

menyebutkan beberapa gambar yang ditunjukan oleh guru. Pada sesi akhir yaitu

pada saat guru mengevaluasi dengan cara memberikan pertanyaan dari gambar

yang telah ditunjukkan ternyata sebanyak 60 % atau 9 dari 15 anak tidak ada

yang menjawab untuk menyebutkan kembali sejumlah ‘nouns’ yang telah

disebutkan oleh guru, bahkan hanya 26,7 % atau 4 dari 15 orang murid saja yang

mengerti instruksi yang diberikan oleh guru.

Kurangnya perhatian anak di kelas berdampak pada penguasaan kosakata

bahasa inggris anak. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil final report semester

pertama anak terhadap pelajaran bahasa inggris, yang masih terdapat 9 anak dari

15 atau 60% siswa yang masih belum mencapai learning objective.

Dari observasi keadaan tersebut perlu untuk dilakukan suatu tindakan

inovatif dalam rangka meningkatkan perhatian anak dan menambah kosakata anak

agar mengerti instruksi yang diberikan oleh guru, dan juga memahami lebih dalam
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mengenai pelajaran bahasa inggris. Media pembelajaran yang dapat diaplikasikan

di kelas untuk meningkatkan perhatian dan juga mempermudah murid untuk

menambah kosakata mereka dalam berbahasa inggris adalah dengan

menggunakan Media CD Interaktif. CD interaktif yang digunakan disekolah

adalah CD Media Interaktif Sounds Great untuk meningkatkan kosakata bahasa

inggris, dan untuk meningkatkan perhatian anak di kelas menggunakan CD Super

Safari.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti bermaksud untuk

melakukan penelitian dengan cara eksperimen tentang “Pengaruh Media CD

Interaktif terhadap peningkatkan kosakata Bahasa Inggris dan perhatian anak di

kelas pada pelajaran Bahasa Inggris di TK Mutiara Harapan Islamic, Pondok

Aren”.

1.2 Identifikasi Masalah

Bahasa Inggris merupakan bahasa international yang perlu untuk dipelajari.

Banyak sekolah pada saat ini sudah menggunakan bahasa inggris dalam sistem

pembelajarannya di sekolah. Salah satunya adalah sekolah Mutiara Harapan

Islamic yang merupakan sekolah berbasis international, yang menggunakan

Bahasa Inggris sebagai sarana pengantar komunikasi baik di dalam lingkungan

maupun dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk itu pembelajaran Bahasa

Inggris dirasa penting untuk dapat meningkatkan kompetensi berbahasa inggris

pada anak usia dini diantaranya adalah peningkatan kosakata bahasa inggris.

Anak murid taman kanak-kanak Mutiara Harapan Islamic kelompok A, masih

menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa sehari-harinya. Penerapan media
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pembelajaran menggunakan media flashcard, kurang mendapatkan perhatian anak

di kelas pada pelajaran bahasa inggris dan kurang dapat meningkatkan kosakata

bahasa inggris, sehingga murid mengalami kesulitan dalam memahami dan

mengenal kosakata bahasa inggris yang telah diajarkan. Untuk itu peneliti

melakukan uji eksperimen dengan cara menerapkan CD Interaktif Bahasa Inggris

sebagai media pembelajaran di kelas.

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, maka diperoleh

identifikasi masalah sebagai berikut:

1) Perhatian anak pada kelompok A belum optimal sehingga pada saat guru

mengajar anak terlihat belum tertarik dan fokus pada pelajaran yang diajarkan.

2) Anak kelompok A terlihat belum menguasai Bahasa Inggris dengan baik

sehingga guru mengalami kesulitan dalam berkomunikasi di dalam kelas

terutama dalam proses belajar dan mengajar.

Peneliti menganggap bahwa perhatian anak di kelas dan kurangnya

penguasaan kosakata Bahasa Inggris di TK Mutiara Harapan Islamic terjadi

dikarenakan kurangnya media pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga

menimbulkan kejenuhan dan kurangnya perhatian di kelas terhadap pelajaran

tersebut sehingga kurangnya penguasaan terhadap kosakata bahasa inggris yang

sudah diajarkan oleh guru.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada upaya meningkatkan kosakata bahasa inggris

pada anak usia dini dan meningkatkan perhatian anak di kelas pada pelajaran

bahasa inggris dengan menggunakan media pembelajaran CD Interaktif.
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Penerapan media CD interaktif ini dibatasi pada usia dini usia 4 – 5 tahun, yang

terdapat pada kelompok A di Taman Kanak-kanak sekolah Mutiara Harapan

Islamic. Media pembelajaran CD Interaktif yang digunakan adalah CD Interaktif

Sounds Great untuk menguji peningkatan kosakata bahasa inggris anak usia dini,

dan CD Interaktif Cambridge, Super Safari American English untuk menguji

tingkat perhatian anak di kelas. CD Interaktif ini memuat konten mengenai Kata

benda, Kata kerja, warna, bentuk, alphabets, angka, kemampuan listening dalam

bahasa inggris. CD ini juga berisi fitur-fitur yang menarik bagi pembelajar

diantaranya adalah berisi beberapa gambar, cerita diiringi musik. Aktifitas yang

tersedia pada CD interaktif ini adalah games dimana penggunaannya dapat

meningkatkan kemampuan siswa dalam mendengar, membaca dan menulis,

contoh: memory games, singing, tracing.

1.4 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan masalah yang telah dideskripsikan diatas, peneliti

memfokuskan penelitian terhadap pengaruh media pembelajaran yang berupa CD

Interaktif pada anak usia dini di Taman Kanak-kanak Mutiara Harapan Islamic

terhadap peningkatkan kosakata Bahasa inggris dan perhatian anak di kelas pada

pelajaran Bahasa Inggris. Secara rinci masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1) Apakah penggunaan media CD Interaktif dapat meningkatkan kosakata

bahasa Inggris pada anak usia dini?

2) Apakah penggunaan media CD Interaktif dapat meningkatkan perhatian anak

di kelas terhadap pelajaran bahasa inggris?
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1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu membuktikan dugaan penulis bahwa

1) Penerapan media CD Interaktif dapat meningkatkan kosakata bahasa inggris

anak usia dini.

2) Penerapan media CD Interaktif dapat meningkatkan perhatian anak di kelas

terhadap pelajaran bahasa inggris anak usia dini.

1.6 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini memiliki beberapa manfaat

diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis :

a) mendapatkan pengalaman atau teori yang relevan dalam upaya

meningkatkan kosakata bahasa inggris pada anak usia dini.

b) mendapatkan pengalaman baru dalam upaya meningkatkan perhatian

anak di kelas pada anak usia dini.

c) sebagai landasan untuk melaksanakan penelitian yang lebih lanjut baik

bagi diri sendiri maupun guru di kelas.

2) Bagi perseorangan atau institusi, manfaat penelitian ini diuraikan sebagai

berikut:

a) guru

Menambah wawasan guru dalam proses belajar dan mengajar untuk

membantu anak dalam berkomunikasi bahasa inggris.
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b) anak

Anak lebih senang belajar bahasa inggris sambil bernyanyi dan

menggunakan media bergambar yang terdapat di CD interaktif.

3) Kepala Sekolah

a) sebagai bahan acuan dalam upaya meningkatkan mutu sekolah.

b) sebagai masukan dalam memotivasi guru untuk dapat meningkatkan

kualitas proses pembelajaran di sekolah.

4) Institusi

Sebagai bahan masukan pentingnya peran media interaktif dalam pendidikan

anak dan juga pentingnya untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan media

pembelajaran di sekolah.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penelitian yang lebih jelas, beberapa materi yang ada

pada penelitian ini dikelompokan kedalam sub bab dengan sistematika penulisan

sebagai berikut :

1) BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah,

tujuan juga manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika

penulisan.

2) BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan mengenai teori-teori, definisi, pengertian yang diambil dari

kutipan buku, beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.
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Pada Bab ini juga akan dibahas mengenai kerangka berpikir dan hipotesa

tindakan.

3) BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik

pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis data, validitas

data, indikator keberhasilan, desain penelitian, prosedur penelitian yang

terdiri dari pre-test dan post-test.

4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai deskripsi kondisi awal, penjelasan

mengenai hasil pengumpulan data, penjelasan mengenai hasil penelitian yang

dilakukan, uji normalitas terhadap data yang tersedia dan pengujian hipotesa.

5) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai penjelasan butir-butir temuan selama penelitian

berlangsung, juga penjelasan mengenai pendapat terakhir dan jawaban

terakhir dari hipotesa sebelumnya.

6) DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi mengenai sumbe-sumber yang dijadikan sebagai rujukan

seperti buku atau sumber yang berupa cetak maupun elektronik. Pada bagian

ini juga terdapat lampiran-lampiran pendukung penelitian.
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