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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kosakata atau vocabulary adalah perbendaan/kekayaan kata yang dimiliki 

oleh suatu bahasa (Soedjito dkk, 2011:3). Dalam belajar bahasa pasti tidak akan 

terlepas dari belajar kosakata, karena vocabulary mempunyai peranan yang sangat 

vital dalam penentu kelancaran berkomunikasi. Berkomunikasi bisa melalui 

berbagai bahasa, di antaranya bahasa Inggris. Keberadaan kosakata dalam bahasa 

Inggris merupakan salah satu syarat untuk dapat menguasai bahasa Inggris. 

Penguasaan bahasa Inggris bila ditingkatkan dengan cara menguasai kosakata 

secara baik karena pengusaan kosakata yang baik akan berpengaruh terhadap 

keterampilan seseorang dalam berbahasa.  

Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

maju, tuntutan untuk dapat menguasai bahasa asing sebagai alat komunikasi 

adalah sebuah kebutuhan. Mempunyai kosakata yang cukup merupakan salah satu 

syarat untuk menguasai bahasa Inggris. Hal ini diperjelas bahwa komponen 

bahasa Inggris terdiri dari tigas, yaitu grammar (tata bahasa), vocabulary 

(kosakata), prenunciation (pelafalan) (Kasihani, 2010:43). Menyadari kenyataan 

pentingnya bahasa Inggris dimasa depan, maka pembelajaran bahasa Inggris 

sendiri mungkin harus diterapkan.  

Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa Internasional. Bahasa Inggris 

menjadi bahasa komunikasi di dunia internasional sehingga hampir tidak ada 

negara yang tidak mempelajari sebagai bahasa komunikasi bagi para pelajar atau 

pebisnis. Dengan demikian, perlu adanya pemahaman dan mampu berkomunikasi 

dengan menggunakan bahasa tersebut. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, 

salah satu hal dasar yang penting untuk dikuasai dalam mempelajari bahasa 

inggris adalah penguasaan kosa kata. Semakin banyak kosa kata dalam bahasa 

inggris yang dikuasai, maka akan semakin mudah pula dipelajari dan dipahami 

bahasa asing tersebut. Pada umumnya peserta didik yang baru memulai belajar 

Bahasa Inggris sangat membutuhkan pengetahuan mengenai kosa kata yang baik 
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dan memadai. Maka peserta didik akan mampu untuk mengerti maksud dari 

Bahasa Inggris tersebut.  

Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa adalah 

media kartu. Media kartu merupakan media pembelajaran bahasa Inggris yang 

cukup efektif, mudah dibuat dan tidak membutuhkan biaya banyak. Media kartu 

merupakan salah satu dari jenis media visual yang cenderung lebih mudah 

pengadaannya karena dapat dibuat atau dipilih dari bahan-bahan yang relatif 

mudah didapat dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan 

harganya pun juga tidak mahal atau bahkan terkadang tanpa memerlukan biaya 

sama sekali. Media kartu bergambar adalah salah satu media yang efektif untuk 

pembelajaran bahasa inggris. Melalui media kartu bergambar ini peserta didik 

dapat mengisi waktu dengan hal-hal positif, secara tidak sadar mereka telah 

belajar sambil bermain. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SDN Cikundul 

ternyata guru bahasa Inggris di sekolah ini telah menggunakan Kurikulum 2013, 

akan tetapi pelajaran bahasa Inggris di pakai sebagai muatan lokal dan masih 

menggunakan KTSP. Pada saat wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa 

Inggris masih terdapat beberapa kendala, sebagian siswa masih kesulitan dalam 

menguasai kosakata, dari 22 orang siswa, terdapat 18 orang siswa yang masih 

mendapat nilai dibawah KKM dan juga merasa kesulitan dalam memahami kosa 

kata. Hal ini dikarenakan bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang dipelajari 

siswa lalu struktur dan formatnya berbeda dengan bahasa ibu dan bahasa sehari-

hari yang digunakan siswa. Disamping itu masih kurangnya media pembelajaran 

yang bisa dimiliki masing-masing siswa.  

Melihat masalah yang terjadi, diperlukan adanya upaya untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman penguassan kosa kata pada anak, karena 

menggunakan media pembelajaran yang biasa dipakai oleh guru kelas dirasa 

kurang meningkatkan kemampuan kosa kata pada anak, maka diperlukan media 

yang menarik perhatian anak untuk lebih ingin menguasai kosa kata bahasa 

Inggris, salah satunya dengan penggunaan media English Vocabulary Card, 

media ini seringkali disebut juga dengan media flashcard, yaitu dengan 

menggunakan kartu bergambar untuk menarik minat siswa agar lebih antusias 
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dalam memahami pengenalan kosa kata, karena media ini menggunakan kartu 

bergambar dan juga dilengkapi dengan kartu papan permainan, diharapkan dapat 

lebih menarik minat siswa untuk lebih menguasai kemampuan kosa kata dalam 

pelajaran bahasa Inggris. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan sebuah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mengenai upaya 

meningkatkan kemampuan kosa kata bahasa Inggris siswa melalui media 

pembelajaran English Vocabulary Card. Oleh karena itu, penggunaan media 

pembelajaran English Vocabulary Card ini diharapkan mampu untuk 

meningkatkan kemampuan koasa kata siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris 

kelas IV di Sekolah Dasar. Adanya media pembelajaran dengan menggunakan 

media kartu bergambar ini, diharapkan dapat membantu siswa dalam penguasaan 

kosakata bahasa Inggris, sehingga dapat mencapai hasil baik dan memberikan 

kemudahan kepada guru dalam upaya memberikan materi bahasa Inggris. Selain 

itu peneliti juga berharap dengan adanya Media English Card Vocabulary dapat 

memberikan suatu media pembelajaran di Sekolah Dasar yang dapat digunakan 

guru dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris agar pembelajaran menjadi 

lebih menarik. Oleh sebab itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan 

judul “Peningkatan Kemampuan Kosa Kata Bahasa Inggris Melalui Media 

English Vocabulary Card”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Penggunaan Media English Card Vocabulary dalam Pembelajaran 

Kosakata Bahasa Inggris untuk Siswa SD yang dilakukan dalam penelitian ini, 

didasarkan dari masalah penelitian yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. perencanaan penggunaan media English Vocabulary Card dalam rangka 

peningkatan penguasaan kosa kata Bahasa Inggris? 

2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan media English Vocabulary Card 

dalam rangka peningkatan penguasaan kosa kata Bahasa Inggris? 

3. Bagaimana peningkatan penguasaan kosa kata bahasa Inggris siswa 

melalui penggunaan media English Vocabulary Card? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan perencanaan penggunaan media English Vocabulary 

Card untuk meningkatkan kemampuan kosa kata bahasa Inggris pada 

siswa kelas IV SDN Cikundul. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan penggunaan media English Vocabulary 

Card untuk meningkatkan kemampuan kosa kata bahasa Inggris pada 

siswa kelas IV SDN Cikundul. 

3. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar setelah penggunaan media 

English Vocabulary Card pada siswa kelas IV SDN Cikundul. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik teoritik maupun praktis 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis  

Dapat menambah atau memperkaya kajian teori dibidang ilmu 

pengetahuan khususnya mengenai media meningkatkan kosakata bahasa Inggris 

siswa. Selain itu, juga dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

hendak melakukan penelitian mengenai peningkatan kosakata bahasa Inggris 

siswa melalui media English Vocabulary Card.  

2. Manfaat praktis   

Ada beberapa manfaat secara praktis yang dapat diperoleh dalam penelitian 

ini, di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti, dapat menambah serta meningkatkan pengalaman sebagai 

calon guru di Sekolah Dasar, terutama dalam merancang serta 

melaksanakan pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran 

English Vocabulary Card, selain itu dapat mengetahui peningkatan 

terhadap kemampuan kosa kata siswa dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi guru/calon guru, dapat memberikan wawasan mengenai 

pembelajaran dengan menggunakan media English Vocabulary Card 

yang dapat membuat siswa cepat memahami materi serta berani untuk 

mengemukakan pendapat sehingga dapat dijadikan alternatif dalam 
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merencanakan/merancang pembelajaran yang aktif, inovatif dan 

menyenangkan 

c. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan 

menarik sehingga diharapkan mampu lebih mudah menerima dan 

mengingat materi pelajaran dan meningkatkan kemampuan kosa kata 

siswa, karena pembelajaran yang menarik dan bervariasi dapat menarik 

perhatian siswa, sehingga menjadikan siswa untuk menjadi lebih aktif 

dalam kegaiatan belajar. 

d. Bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan untuk 

memilih dan menentukan metode pembelajaran yang baik dan cocok 

dengan memperhatikan karakteristik siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


