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ABSTRACT 

 

This research is aimed to analyze english language development in early children 

especially on semantic aspect in Semarang Multinational School. 

This research uses qualitative method. The subject of this research is 5-6 old years 

students in Semarang Multinational School, 2016. The research shows that 1). 

Words definition of the students is found, 2). The figurative language of the 

students is not yet found, 3). Humour on the students is not yet found, 4). 

Semantic knowledge in retelling a story is found.  

The conclusions of this research are the ability of english language on early 

children especially in semantic aspects in Semarang Multinational School shows 

in uttering words, the amount of vocabularies, articlution, and fluently in 

communicate.  

Keywords: semantic aspects, english, earlychildhood   
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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan bahasa  inggris  anak 

usia dini pada aspek semantik  di Semarang Multinational School 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik , dimana  subyek 

penelitiannya adalah anak-anak usia 5-6 tahun. Tempat penelitiannya adalah 

Semarang Multinational School pada tahun 2016. Hasil Penelitiannya 

menunjukkan bahwa (1) Definisi kata pada anak sudah ditemukan, (2) Bahasa 

figuratif pada anak belum ditemukan, (3) Humor pada anak tidak ditemukan, (4) 

Pengetahuan semantik dalam menceritakan kembali cerita pada anak sudah 

terlihat.  

Kesimpulannya adalah bahwa kemampuan bahasa inggris anak usia dini pada 

aspek semantik di Semarang Multinational School tergambar dalam kemampuan 

melafalkan kosakata, jumlah kosakata yang dikuasai, artikulasinya, dan  

kelancaran dalam berkomunikasi.  

 Kata Kunci : Perkembangan Semantik, Bahasa Inggris, anak usia dini 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Bahasa Inggris memilik peranan yang penting dalam upaya untuk 

berkomunikasi dan sebagai penjembatan dengan dunia luar. Dalam kaitannya 

dengan bidang pendidikan dasar, Bahasa Inggris memiliki peranan yang 

strategis. Untuk menentukan keberhasilan pendidikan maka mutu belajar dan 

mengajar harus ditingkatkan. Pembelajaran Bahasa Inggris yang baik dan 

benar harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan 

kata lain peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berdampak positif 

terhadap peningkatan pembelajaran Bahasa Inggris. Untuk itu, perlu 

dikembangkan berbagai pilihan model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan motivasi dan minat berbahasa Inggris. 

Saat ini pembelajaran Bahasa Inggris dirasa perlu dan penting di mulai 

usia dini, mengingat penting dan perannya, maka mutu pembelajarannya harus 

ditingkatkan. Jika sejak usia dini dibekali kemampuan Bahasa Inggris yang 

baik dan benar, dapat dipastikan kemampuannya tersebut akan terpakai di 

jenjang pendidikan selanjutnya. Terutama di era globalisasi ini dimana Bahasa 

Inggris merupakan salah satu bahasa komunikasi internasional dan menuntut 

setiap individu untuk dapat berbahasa Inggris baik dan benar secara lisan dan 

tulisan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

komunikasi. 

Anak- anak usia dini pada umumnya tidak dapat berbicara secara fasih 

dikarenakan tidak dirancang untuk dibangun rasa kepercayaan diri sehingga 

mengalami kesulitan untuk berbahasa Inggris secara alami. Namun masa 

anak-anak adalah masa emas (golden age) dalam berkembang dimana masa 

tersebut anak peka dalam perkembangan bahasa. Pondasi terpenting dalam 

berbahasa Inggris adalah membaca, menulis, mendengar, berbicara, tata 

bahasa dan kosakata. Untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, 

kualitas berbahasa Inggris yang baik dan benar harus terus diupayakan untuk 
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ditingkatkan, terutama di mulai sejak dini. Untuk itu proses pembelajaran 

menjadi suatu hal yang sangat penting demi terciptanya pembelajaran yang 

efektif dan tepat sesuai Permendikbud No. 137 tahun 2014 pada lingkup 

perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun yaitu anak dapat memahami 

bahasa, mengungkapkan bahasa serta keaksaraan.  

Di era glabalisasi saat ini banyak sekolah-sekolah atau tempat 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bahasa inggris yang 

diperuntukkan mulai dari usia anak-anak hingga usia dewasa. Tidak jarang 

dalam promosi mendapatkan siswa, sekolah juga mempromosikan bahasa 

inggris sebagai bahasa kedua yang ingin dicapai. Pada satuan pendidikan anak 

usia dini pun tidak ketinggalan dalam memberikan bahasa inggris dalam 

pembelajarannya. Dengan latar belakang siswa yang berbeda, model 

pembelajaran bahasa yang beraneka ragam, teknik belajar bahasa yang 

berbeda pula akan memberikan output kompetensi bahasa yang berbeda pada 

setiap individu siswa.  

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa 

inggris anak usia dini cenderung hanya hafalan saja dan hanya disampaikan 

sepenggal-sepenggal saja, contoh: guru mengatakan “bahasa inggrisnya 

kucing apa anak-anak?” kemudian anak menjawab “cat”. Hal ini 

mengakibatkan pemahamannya menjadi sepenggal-sepenggal. Selain itu 

adanya kesalahan dari guru ketika melafalkan kosakata yang mengakibatkan 

terjadinya kesalahan dalam melafalkan kosakata tersebut pada anak. Dalam 

pembelajaran, kebanyakan bahasa inggris hanya dikenalkan dalam bentuk 

lagu saja. Memang betul bahwa lagu dapat membantu belajar bahasa inggris 

namun tidak semua bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pada anak-

anak dan anak mengalami kebingungan untuk mengucapkan lagi, contoh: pada 

lagu “Good morning how are you apa kabar..... I‟m fine” ketika guru menyapa 

dengan sapaan “Good morning anak-anak, how are you?” anak-anak bingung 

untuk menjawabnya.  

Dari urian diatas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimanakah 

kemampuan bahasa inggris anak usia dini pada aspek semantik di Semarang 
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Multinational School. Sampai sejauh manakah kemampuan anak dalam 

melafalkan kosakata, jumlah kosakata yang dikuasai, artikulasinya, kelancaran 

dalam berkomunikasi. Penelitian ini akan menjadi dasar untuk menentukan 

arah kelanjutan penelitian yang berikutnya yang disesuaikan dengan Rencana 

Induk Penelitian (RIP) Universitas PGRI Semarang. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Anak-anak belum paham makna kata dalam bahasa inggris 

2. Anak belum paham tujuan kata dalam bahasa inggris 

3. Anak-anak dalam berbahasa inggris hanya hafalan  

4. Anak-anak dalam berbahasa inggris hanya sepenggal-sepenggal 

5. Kesalahan anak dalam melafalkan kosakata 

 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dituliskan diatas 

maka penelitian ini dibatasai hanya pada masalah perkembangan bahasa 

inggris anak usia dini pada aspek semantik di Semarang Multinational 

School. Adapun jenjang pendidikan anak usia dini yang akan diteliti adalah 

pada usia 5-6 tahun. 

 

D. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah 

perkembangan bahasa inggris pada anak usia dini pasa aspek semantik di 

Semarang Multinational School? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

perkembangan bahasa inggris pada anak. Adapun tujuan khusus penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan gambaran perkembangan bahasa inggris pada 

aspek semantik anak usia 5-6 tahun di Semarang Multinational School. 
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F. Urgensi Penelitian  

Bahasa memiliki peranan penting dalam berkomunikasi khususnya 

bahasa inggris sebagai bahasa internsional. Penelitian ini memfokuskan pada 

aspek perkembangan bahasa inggris anak usia dini khususnya pada aspek 

semantik untuk menentukan langkah selanjutnya dalam memilih materi 

pembelajaran bahasa inggris yang cocok untuk anak usia dini serta 

menentukan metode belajar bahasa inggris yang efektif dan tepat pada anak 

usia dini.   

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penilitian ini adalah: 

1. Manfaat praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dengan diketahuinya aspek 

perkembangan bahasa inggris pada anak usia dini dapat: 

a. Sebagai bahan evaluasi bagi guru dalam pembelajaran bahasa 

inggris 

b. Menentukan kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran bahasa 

inggris 

c. Menentukan bagaimana pembelajaran bahasa inggris pada anak 

usia dini yang seharusnya 

d. Menentukan metode belajar bahasa inggris yang sesuai dengan 

anak usia dini 

e. Menentukan materi yang sesuai dengan karakter anak usia dini 

2. Manfaat teoritis  

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan ilmu pendidikan Anak Usia Dini terutama pada aspek  

perkembangan bahasa Inggris khususnya aspek semantik serta menjadi 

kajian penelitian yang relevan dalam aspek perkembangan bahasa anak 

usia dini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Bahasa Inggris 

Bahasa Inggris telah menjadi bahasa Internasional yang digunakan 

hampir disegala bidang kehidupan global. Bahasa Inggris juga telah 

menjadi bahasa dunia yang mendominasi era komunikasi untuk 

menghubungkan dan mentransfer ilmu ke seluruh dunia. Hal ini 

memberikan asumsi bahwa penguasaan bahasa Inggris merupakan 

kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat modern sekarang ini 

karena penguasaan terhadap bahasa Inggris memudahkan seseorang untuk 

memperluas pergaulannya di dunia internasional. Seperti yang dikatakan 

oleh Fromkin, “English has been called „the lingua franca of the world‟” 

(1990: 259). 

Kedudukan Bahasa Inggris di Indonesia merupakan bahasa asing 

pertama (the first foreign language). Kedudukan tersebut berbeda dengan 

bahasa kedua. Mustafa (2007) dalam hal ini menyatakan bahwa bahasa 

kedua adalah bahasa yang dipelajari anak setelah bahasa ibunya dengan 

ciri bahasa tersebut digunakan dalam lingkungan masyarakat sekitar. 

Sedangkan bahasa asing adalah bahasa negara lain yang tidak digunakan 

secara umum dalam interaksi sosial. Kedudukan bahasa Inggris di 

Indonesia tersebut mengakibatkan jarang digunakannya bahasa Inggris 

dalam interaksi sosial dilingkungan masyarakat sehingga bahasa Inggris 

merupakan bahasa yang sulit untuk dipelajari karena bahasa Inggris 

merupakan bahasa asing yang tidak digunakan seharihari dalam kehidupan 

masyarakat di Indonesia. Faktanya, penguasaan bahasa Inggris adalah 

keterampilan yang sangat penting dalam era informasi dan komunikasi 

saat ini. Hal ini sangat menentukan bagaimana kita dapat berinteraksi 

secara global. Isu globalisasi saat ini menuntut sumberdaya manusia yang 

berkualitas dan mampu berkomunikasi dalam berbagai bahasa asing 

terutama bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Keahlian berbahasa 
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asing ini diperlukan untuk menguasai ilmu pengetahuan, memiliki 

pergaulan luas dan karir yang baik. Hal ini membuat semua orang dari 

berbagai kalangan termotivasi untuk mengusai bahasa Inggris. 

Kecenderungan masyarakat akan penguasaan bahasa asing 

tersebut, membuat mereka saling berlomba memasukkan anak-anak 

mereka untuk mempelajari bahasa Inggris sebagai salah satu keahlian yang 

dikembangkan. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa anak lebih cepat belajar 

bahasa asing dari pada orang dewasa (Santrock, 2007:313). Sebuah 

penelitian yang dilakukan Johnson dan Newport, 1991 (Santrock, 

2007:313) menunjukan bahwa imigran asal Cina dan Korea yang mulai 

tinggal di Amerika pada usia 3 sampai 7 tahun kemampuan bahasa 

Inggrisnya lebih baik dari pada anak yang lebih tua atau orang dewasa. 

Akan tetapi, pengajaran bahasa Inggris di Indonesia berbeda 

dengan pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di negara di mana 

bahasa Inggris sebagai media komunikasi. Di Indonesia, posisi bahasa 

Inggris merupakan bahasa asing pertama yang wajib diajarkan di SLTP 

dan SMU sedangkan di SD merupakan salah satu pelajaran muatan lokal 

yang sebenarnya bukan (atau) belum merupakan mata pelajaran wajib. 

Meskipun pada saat ini bahasa Inggris telah dicoba menjadi bahasa asing 

sebagai matapelajaran atau nantinya sebagai “medium” dalam bilingual 

education (Chamot, 1987). Bahkan, saat ini sedang dicoba program 

pembelajaran bilingual untuk mata pelajaran matematika dan IPA di 

Sekolah Dasar kelas 4 dan 5 (42 SD di 30 propinsi). 

Sebenarnya, tujuan pengajaran bahasa Inggris mencakup semua 

kompetensi bahasa, yaitu menyimak (listening), berbicara (speaking), 

membaca (reading), dan menulis (writing). Bahasa Inggris juga sangat 

berbeda dengan bahasa pertama anak-anak (bahasa Indonesia, Jawa, 

Sunda, dan bahasa daerah yang lain di Indonesia). Perbedaan kebahasaan 

ini penting untuk dipahami agar pembelajaran dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perbedaan tersebut antara lain: 

ucapan, ejaan, struktur bahasa, tekanan dan intonasi, kosakata, dan nilai 
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kultur bahasa asing. Bahasa Inggris juga diketahui sebagai bahasa yang 

cermat waktu (tenses), cermat angka (singular-plural), dan cermat orang 

(feminine dan maskulin). 

 

B. Perkembangan Bahasa Anak 

Menurut Finch dan Crunkilton dalam Mulyasa (2004: 38) bahwa 

yang dimaksud dengan kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu 

tugas, ketrampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang 

keberhasilan. Hal itu menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, 

ketrampilan sikap dan apresiasi yang harus dimiliki peserta didik untuk 

dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis 

pekerjaan tertentu.  

Makna lain menurut Broke dan Stone (Usman, 2007:14) 

kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru 

yang tampak sangat berarti. Kompetensi menurut UU No. 13/2003 tentang 

Ketenagakerjaan: pasal 1 (10) kompetensi adalah kemampuan kerja setiap 

individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja 

yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, makna kompetensi bahasa 

dapat dimaknai sebagai seperangkat penguasaan baik keterampilan, sikap 

dan apresiasi yang diperlukan khususnya dalam bidang Bahasa untuk 

mencapai keberhasilan belajar. Pembelajaran Bahasa pada sekolah dasar 

khususnya kelas awal sudah menjadi mata pelajaran pokok yang diajarkan 

di kelas. sehingga penguasaan kopmpetensi Bahasa tersebut mutlak 

diajarkan kepada siswa. 

 

C. Tahap Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

Secara umum tahap-tahap perkembangan anak dapat dibagi ke 

dalam beberapa rantang usia, yang masing-masing menunjukan cirri-ciri 

tersendiri. Menurut Susanto (2011) yang mengutip dari Guntur (1988), 

tahapan perkembangan ini sebagai berikut : 
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1. Tahap I (pralinguistik), yaitu antara 0-1. Tahap ini terdiri dari: 

a. Tahap meraban-1 (pralinguistik pertama). Tahap ini dimulaidari 

bulan pertama hingga bulan keenam di mana anak akan mulai 

menangis, tertawa dan menjerit. 

b. Tahap meraban-2 (pralinguistik kedua). Tahap ini pada dasarnya 

merupakan tahap kata tanpa makna dari bulan ke-6 hingga 1 tahun. 

2. Tahap II (linguistik). Tahap ini terdiri dari taham I dan II, yaitu: 

a. Tahap -1; holofrastik (1 tahun), ketikan anak-anak mulai 

menyatakan makna keseluruhan frasa atau kalimat dalam satu kata. 

Tahap  ini ditandai juga dengan perbendaharaan kata anak hinggga 

kurang dari 50 kosa kata. 

b. Tahap-2; frasa (1-2), pada tahap ini anak sudah mampu 

mengucapkan dua kata (ucapan dua kata). Tahap  ini ditandai juga 

dengan perbendaharaan kata anak sampa dengan  rentang 50 -100 

kosa kata. 

3. Tahap III (pengembangan tata bahasa, yaitu prasekolah 3, 4, 5 

tahun).pada tahap ini anak sudah dapat membuat kalimat, seperti 

telegram. Dilihat dari perkembangan tata bahasa seperti: S-P-O, anak 

dapat dapat memperpanjang kata menjadi satu kalimat. 

4. Tahap IV (tata bahasa menjelang dewasa, yaitu 6-8 tahun). Tahap ini 

ditandai dengan kemampuan yang mampu menggabungkan kalimat 

sederhana dan kalimat kompleks. 

 

D. Aspek-Aspek Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini  

Anak usia taman kanak-kanak berada dalam fase perkembangan 

bahasa secara ekspresif. Hal ini berarti bahwa anak telah dapat 

mengungkapkan keinginannya, penolakkannya, maupun pendapatnya 

dengan mengunggunakan bahasa lisan. Bahasa lisan sudah  dapat 

digunakan anak sebagai alat berkomunikasi. Aspek-aspek yang berkaitan 

dengan perkembangan bahasa anak menurut Jamaris (2006) dapat dibagi 

ke dalam tiga aspek, yaitu: 
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1. Kosakata. Seiring dengan perkembangan anak dan pengalamannya 

berinteraksi dengan lingkungannya, kosakata anak berkembang 

dengan pesat. 

2. Sintaksis (tata bahasa). Walaupun anak belum mempelajari tata 

bahasa, akan tetapi melalui contoh-contoh berbahasa yang dingarkan 

dan dilihat anak di lingkungannya, anak telah telah dapat 

menggunakan bahasa lisan dengan susunan kalimat yang baik. 

Misalnya, “Rita memberi makan kucing” bukan “kucing Rita makan 

memberi”. 

3. Semantik, semantik maksudnya penggunaan kata sesuai dengan 

tujuannya. Anak di taman kanak-kanak sudah dapat 

mengekspresikan keinginan, penolakan, dan pendapatnya dengan 

menggunakan kata-kata dan kalimat yang tepat. Misalnya,  “tidak 

mau” untuk menyatakan penolakan. 

 

E. Pengetahuan Aspek Semantik  

Ketika seseorang bermaksud berkomunikasi dalam bahasa asing, 

biasanya mereka mencari kamus. Kamus menyediakan arti kata-kata yang 

disajikan dari suatu bahasa dan menyediakan konseplabel bagi pembicara 

dalam diskusi. Berbagai macam istilah yang ada di dalam kamus disebut 

leksikon. Kemampuan pembicara-pendengar yang dimiliki suatu bahasa 

sangat beragam dan leksikon yang menyulitkan mental secara alami 

merupakan ketertarikkan terbesar bagi ahli psikolingistik.  Orang dewasa 

mengetahui sepuluh hingga ribuan makna kata-kata dalam bahasa ibu dan 

memudahkan pemahaman atau menjalankan tujuan komunikasi yang 

komunikatif. 

Menurut Otto (2010: 7) semantic knowledge refers to the word 

labels that specify concepts and also to the semantic networks, or schemata, 

that reperesent the interrelation between concepts. Hal ini maksudnya adalah 

semantic adalah pengetahuan mengenai pelabelan kata sesuai dengan konsep 

dan skemata yang saling berhubungan. Anak usia TK sudah menguasai lebih 
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dari 1500 kosakata  untuk percakapan (Allen & Marotz, 1994) dan 

memahami lebih banyak kosakata (Piper, 1993).  

Semantik adalah studi tentang makna kata dan cara kata-kata 

digabungkan satu sama lain dalam leksikon mental kita. Hal ini termasuk 

studi tentang makna penting dalam linguistik kontemporer.  

Apakah “makna “ kata tidak mudah dijelaskan. Bagaimana 

identifikasi suatu objek seperti kursi, bagaimana bermacam-macam kursi 

tersebut dikonstruksikan (Bernstein, 1983) Kapan suatu objek menunjukkan 

label cup (cangkir), daripada glass/gelas (Labov, 1973). Suatu masalah yang 

sulit dalam menjelaskan bagaimana masyarakat memahami perasaannya 

dengan mudah, dibanding menjelaskan konsep nyata seperti anjing atau 

perabotan,.  Meskipun  sulit untuk mencatat kumpulan makna kata, kita dapat 

dengan mudah mendefinisikannya, dan mencarinya di kamus. 

Banyak orang mempercayai bahwa menggunakan kata-kata yang 

mudah dalam membuat kalimat sesuai dengan tata bahasa, adalah benar. Ahli 

linguistik mengelompokkan kata-kata seperti table, penguin, ecstatic berbeda  

dengan kata-kata seperti the, for, dan is. Kelompok kata-kata pertama disebut 

content words, dan kelompok kedua disebut function words. Content word 

mempunyai makna referensi yang mendalam dalam perasaan biasa, 

diidentifikasi dan dijelaskan. Function words menyajikan sesuai dengan 

fungsinya di dalam kalimat sehingga terjadi hubungan di antara content word 

menjadi lebih jelas. 

 

1. Pengertian Makna 

Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan 

selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan. Pengertian dari makna sendiri 

sangatlah beragam. Mansoer Pateda (2001:79) mengemukakan bahwa istilah 

makna merupakan kata-kata dan istilah yang membingungkan. Makna 

tersebut selalu menyatu pada tuturan kata maupun kalimat. Menurut Ullman 

(dalam Mansoer Pateda, 2001:82) mengemukakan bahwa makna adalah 

hubungan antara makna dengan pengertian. Dalam hal ini Ferdinand de 
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Saussure (dalam Abdul Chaer, 1994:286) mengungkapkan pengertian makna 

sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda 

linguistik. 

Dalam Kamus Linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi : 

(1) maksud pembicara; (2) pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian 

persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia;(3). hubungan dalam 

arti kesepadanan atau ketidak sepadanan antara bahasa atau antara ujaran dan 

semua hal yang ditunjukkannya, dan (4). cara menggunakan lambang-

lambang bahasa ( Harimurti Kridalaksana, 2001: 132). 

Bloomfied (dalam Abdul Wahab, 1995:40) mengemukakan bahwa 

makna adalah suatu bentuk kebahasaan yang harus dianalisis dalam batas-

batas unsur-unsur penting situasi di mana penutur mengujarnya. Terkait 

dengan hal tersebut, Aminuddin (1998:50) mengemukakan bahwa makna 

merupakan hubungan antara bahsa dengan bahasa luar yang disepakati 

bersama oleh pemakai bahsa sehingga dapat saling dimengerti. 

Dari pengertian para ahli bahasa di atas, dapat dikatakan bahwa 

batasan tentang pengertian makna sangat sulit ditentukan karena setiap 

pemakai bahasa memiliki kemampuan dan cara pandang yang berbeda dalam 

memaknai sebuah ujaran atau kata. 

2. Aspek-aspek Makna 

Aspek-aspek makna dalam semantik menurut Mansoer Pateda ada 

empat hal, yaitu : 

a. Pengertian (sense) 

Pengertian disebut juga dengan tema. Pengertian ini dapat dicapai 

apabila pembicara dengan lawan bicaranya atau antara penulis dengan 

pembaca mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati 

bersama. Lyons (dalam Mansoer Pateda, 2001:92) mengatakan bahwa 

pengertian adalah sistem hubungan-hubungan yang berbeda dengan kata lain 

di dalam kosakata. 
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b. Nilai rasa (feeling) 

Aspek makna yang berhubungan dengan nilai rasa berkaitan 

dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan.dengan kata lain, nilai 

rasa yang berkaitan dengan makna adalah kata0kata yang berhubungan 

dengan perasaan, baik yang berhubungan dengan dorongan maupun 

penilaian. Jadi, setiapkata mempunyai makna yang berhubungan dengan nilai 

rasa dan setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan perasaan. 

c. Nada (tone) 

Aspek makna nada menurut Shipley adalah sikap pembicara 

terhadap kawan bicara ( dalam Mansoer Pateda, 2001:94). Aspek nada 

berhubungan pula dengan aspek makna yang bernilai rasa. Dengan kata lain, 

hubungan antara pembicara dengan pendengar akan menentukan sikap yang 

tercermin dalam kata-kata yang digunakan. 

d. Maksud (intention) 

Aspek maksud menurut Shipley (dalam Mansoer Pateda, 2001: 95) 

merupakan maksud senang atau tidak senang, efek usaha keras yang 

dilaksanakan. Maksud yang diinginkan dapat bersifat deklarasi, imperatif, 

narasi, pedagogis, persuasi, rekreasi atau politik. 

Aspek-aspek makna tersenut tentunya mempunyai pengaruh 

terhadap jenis-jenis makna yang ada dalam semantik. Di bawah ini akan 

dijelaskan seperti apa keterkaitan aspek-aspek makna dalam semantik dengan 

jenis-jenis makna dalam semantik. 

1) Makna Emotif 

Makna emotif menurut Sipley (dalam Mansoer Pateda, 2001:101) 

adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap 

pembicara mengenai atau terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. 

Dicontohkan dengan kata kerbau dalam kalimat Engkau kerbau., kata itu 

tentunya menimbulkan perasaan tidak enak bagi pendengar. Dengan kata lain, 

kata kerbau tadi mengandung makna emosi. Kata kerbau dihubungkan 

dengan sikap atau perilaku malas, lamban, dan dianggapsebagai penghinaan. 

Orang yang dituju atau pendengarnya tentunya akan merasa tersimggung atau 
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merasa tidak nyaman. Bagi orang yang mendengarkan hal tersebut sebagai 

sesuatu yang ditujukan kepadanya tentunya akan menimbulkan rasa ingin 

melawan. Dengan demikian, makna emotif adalah makna dalam suatu kata 

atau kalimat yang dapat menimbulkan pendengarnya emosi dan hal ini jelas 

berhubungan dengan perasaan. Makna emotif dalam bahasa indonesia 

cenderung mengacu kepada hal-hal atau makna yang positif dan biasa muncul 

sebagai akibat dari perubahan tata nilai masyarakat terdapat suatu perubahan 

nilai. 

2) Makna Konotatif 

Makna konotatif berbeda dengan makna emotif karena makna 

konotatif cenderung bersifat negatif, sedangkan makna emotif adalah makna 

yang bersifat positif (Fathimah Djajasudarma, 1999:9). Makna konotatif 

muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap apa yang diucapkan 

atau didengar. Misalnya, pada kalimat Anita menjadi bunga desa. Kata nunga 

dalam kalimat tersebut bukan berarti sebagai bunga di taman melainkan 

menjadi idola di desanya sebagai akibat kondisi fisiknya atau kecantikannya. 

Kata bunga yang ditambahkan dengan salah satu unsur psikologis fisik atau 

sosial yang dapat dihubungkan dengan kedudukan yang khusus dalam 

masyarakat, dapat menumbuhkan makna negatif. 

3) Makna Kognitif 

Makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya, 

makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar 

bahasa, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis 

komponenya (Mansoer Pateda, 2001:109). Kata pohon bermakna tumbuhan 

yang memiliki batang dan daun denga bentuk yang tinggi besar dan kokoh. 

Inilah yang dimaksud dengan makna kognitif karena lebih banyak dengan 

maksud pikiran. 

 

 

4) Makna Referensial 
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Referen menurut Palmer ( dalam Mansoer Pateda, 2001: 125) 

adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata, kalimat-

kalimat dan dunia pengalaman nonlinguistik. Referen atau acuan dapat 

diartikan berupa benda, peristiwa, proses atau kenyataan. Referen adalah 

sesuatu yangditunjuk oleh suatu lambang. Makna referensial mengisyaratkan 

tentang makna yamg langsung menunjuk pada sesuatu, baik benda, gejala, 

kenyataan, peristiwa maupun proses.  

Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai 

makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata 

atau ujaran. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna 

unsur bahasa yanga dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, baik 

berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis 

komponen. 

5) Makna Piktorikal 

Makna piktorikal menurut Shipley (dalam Mansoer Pateda, 

2001:122) adalah makna yamg muncul akibat bayangan pendengar 

ataupembaca terhadap kata yang didengar atau dibaca. Makna piktorikal 

menghadapkan manusia dengan kenyataan terhadap perasaan yang timbul 

karena pemahaman tentang makna kata yang diujarkan atau ditulis, misalnya 

kata kakus, pendengar atau pembaca akan terbayang hal yang berhubungan 

dengan hal-hal yang berhubungan dengan kakus, seperti kondisi yang berbau, 

kotoran, rasa jijik, bahkan timbul rasa mual karenanya. 

 

 

F. Perkembangan Semantik Anak Usia Dini 

   Pada usia anak TK kosakata didapat melalui pengalaman langsung 

atau tidak langsung. Beberapa kosakata dipelajari melalui penamaan langsung 

(Bloom, 2000). Kosakata juga dapat dipelajari melalui percakapan atau juga 

melalui keaksaraan yang terdapat dalam buku-buku yang diperuntukkan bagi 

anak-anak. Percakapan dan membacakan buku pada anak merupakan media 
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yang sangat baik untuk menguasai kosakata (Tabors, Beals, & Weizman, 

2001). 

Ketika membacakan buku, anak-anak akan mempelajari konsep 

dan kosakata yang tidak didapatkan melalui percakapan sehari-hari. 

Kemudian kosakata yang didapatkan dan didengar melalui membaca buku 

akan dipraktekkan anak-anak melalui kegiatan menulis. 

1. Definisi Kata 

   Usia anak TK biasanya menekankan pada penampilan atau fungsi 

dari sebuah object ketika menyatakan sebuah definisi (Allen & Marotz, 1994; 

Pease, Berko Gleason, & Pan, 1989). Definisi ini dapat dicontohkan ketika 

mendefinisikan kata “bola”, anak-anak akan cenderung menyatakan bahwa 

bola itu “memantul” dan  fungsi dari bola itu sendiri.  

2. Bahasa Figuratif 

   Pemahaman anak-anak dan penggunaan bahasa figurative seperti 

simile and metafora, merupakan bukti adanya pengetahuan semantic 

(Broderick, 1991; Waggoner & Palermo, 1989). Didalam buku cerita terdapat 

bahasa figuratif, anak-anak dapat mengembangkan pemahaman mengenai 

metafora dan simile. Pada kegiatan membaca buku untuk anak-anak, guru 

atau orang dapat menjelaskan makna dan konsep kata “gajah” dengan 

mengatur jeda dalam membaca dan menjelaskan apa itu “gajah”. Walaupun 

dijelaskan secara langsung, namun penjelasan simile dan metafora yang 

konkrit akan lebih mudah dipahami.  

3. Humor  

Jika anak usia TK memiliki rasa humor, itu menandakan bahwa 

pengetahuan semantiknya sudah berkembang. Candaan dan teka-teki yang 

mereka ciptakan sering kali berasal dari perbandingan semantic yang 

memiliki makna lebih dari satu (Honig, 1988). Selain itu, candaan dan teka-

teki menunjukkan bahwa kesadaran anak pada pola bahasa begitu juga  

kemampuan memanipulasi kata untuk menciptakan humor (Poole et al., 

2005). Humor pada usia anak TK menunjukkan bahwa anak-anak sadar akan 
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ketidaksesuaian; situasi yang lucu dimana terdapat perbedaan antara yang 

seharusnya terjadi dan apa yang terjadi.  

 

4. Pengetahuan Semantik dalam Menciptakan Kembali Cerita   

Usaha anak-anak untuk menciptakan kembali cerita yan sudah 

familiar juga menunjukkan perkembangan pengetahuan semantic. Di dalam 

menciptakan kembali sebuah cerita, anak-anak sering menggunakan kata 

yang setara secara semantic yang menunjukkan perkembangan kosakatanya. 

Anak dapat mengganti kata “rumah” untuk “gubug”, “swalayan” untuk 

“toko”, dan lain-lain. Ketika anak-anak dapat mengoreksi dalam 

menciptakan kembali cerita, hal ini menunjukkan mereka paham semantic 

yang halus serta skematanya. Karena perkembangan semantic pada anak 

berkembang selama usia TK yang direpresentasikan dalam kata-kata, 

peningkatan pengetahuan semantic terjadi secara bersamaan dengan 

peningkatan pengetahuan sintaksis.  

 

G. Pendidikan Bahasa Inggris Anak Usia Dini 

Periode paling sensitif terhadap bahasa dalam kehidupan seseorang 

adalah antara umur dua sampai tujuh tahun. Segala macam aspek dalam 

berbahasa harus diperkenalkan kepada anak sebelum masa sensitif ini 

berakhir. Pada periode sensitif ini sangat penting diperkenalkan cara 

berbahasa yang baik dan benar, karena keahlian ini sangat berguna untuk 

berkomunikasi dengan lingkungannya (Maria Montessori,1991). Berdasarkan 

teori tersebut, adalah tepat jika bahasa Inggris mulai diperkenalkan kepada 

anak sedini mungkin. Mengingat bahasa Inggris merupakan bahasa asing 

pertama di Indonesia, maka proses pembelajarannya harus dilakukan secara 

bertahap. Pemilihan materi yang sesuai dengan usia anak dan juga efektif 

untuk perkembangan kognitif bahasa anak serta situasi belajar yang 

menyenangkan haruslah menjadi perhatian utama dalam berhasilnya suatu 

proses pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran bahasa Inggris pada 

anak usia dini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: 
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1. Guru yang berkualitas, guru yang dapat menghidupkan proses kegiatan 

belajar mengajar. 

2. Sumber dan fasilitas pembelajaran yang memadai dan memenuhi syarat 

3. Kurikulum yang baik, sederhana, dan menarik (atraktif). 

Di sisi lain perlu dipahami bahwa usia dini adalah usia bermain. 

Setiap anak adalah pribadi yang unik dan dunia bermain merupakan kegiatan 

yang serius namun mengasyikan bagi mereka. Maka pendekatan yang tepat 

perlu diciptakan oleh seorang pendidik agar proses pembelajaran bahasa 

Inggris lebih menarik dan menyenangkan tanpa meninggalkan kaidah-kaidah 

bahasa yang benar. Pendekatan yang digunakan hendaknya sejalan dengan 

tujuan pengenalan bahasa pada umumnya. Tujuan tersebut ialah supaya anak 

dapat memahami cara berbahasa yang baik dan benar, berani mengungkapkan 

ide atau pendapatnya dan dapat berkomunikasi dengan lingkungannya. Dalam 

pembelajaran bahasa Inggris banyak metode dan teknik yang dapat 

digunakan, diantaranya melalui: 

1. Story Telling (Bercerita) 

2. Role Play (Bermain Peran) 

3. Art and Crafts (Seni dan Kerajinan Tangan) 

4. Games (Permainan) 

5. Show and Tell 

6. Music and Movement (Gerak dan Lagu) dimana termasuk di dalamnya 

Singing (Nyanyian), Chants and Rhymes (Nyanyian Pendek dan Sajak), 

dan sebagainya. 

Selanjutnya, menurut Matondang (2005 : 134) musik dan gerak adalah 

metode yang sangat berhasil jika digunakan dalam proses belajar bahasa  

Inggris khususnya bagi anak usia dini. Karena pada hakekatnya music (lagu 

nyanyian) adalah seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, 

dan hubungan temporal untuk komposisi yang mempunyai kesatuan dan 

kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang 

berirama disebut juga dengan lagu. Jadi musik ataupun lagu merupakan satu 
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kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dapat digunakan sebagai sarana 

dalam sebuah proses pembelajaran. 

Sedangkan movement (gerak) yang berarti gerakan, berasal dari kata 

dasar gerak. Dan „gerak‟ memiliki makna, suatu peralihan tempat (adanya 

aktifitas) yang dilakukan setelah ada dorongan (batin/perasaan). Aktifitas 

gerakan dapat timbul setelah seseorang mendengarkan lagu/nyanyian. 

Menggunakan music and movement sebagai pendekatan dalam proses 

pembelajaran bahasa Inggris dan menyajikannya secara menarik dan 

menyenangkan dalam sebuah proses kegiatan belajar mengajar, dapat 

membantu anak untuk lebih senang dan giat belajar serta memudahkan anak 

untuk memahami suatu materi ajar. Karena dalam melakukan kegiatan belajar 

anak diajak untuk melakukan dan memperagakan suatu gerakan yang sesuai 

dengan makna dari lagu yang dinyanyikan. Jadi gerak dan lagu merupakan 

suatu aktifitas yang sangat menyenangkan bagi anak dan juga dapat 

digunakan sebagai motivator di dalam proses belajar bahasa Inggris pada 

anak usia dini. 

 

H. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini tersaji dalam began 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono (2009: 19) 

Mendeskripsikan 

temuan penelitian  

 

Informasi deskriptif berupa 

gambaran perkembangan bahasa 

inggris pada aspek semantik anak 

usia 5-6 tahun 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif naturalitik. 

Pendekatan metode ini untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, apa adanya, 

tidak dimanipulasi oleh siapapun sehingga kondisi pada saat peneliti masuk objek 

ataupun setelah keluar dari objek relatif tidak berubah.   

Perkembangan Bahasa Inggris di Semarang Multinational School melalui 

pada aspek semantik pada anak usia 5-6 tahun menjadi fokus penelitian ini karena 

merupakan fenomena yang alamiah yang berkembang di sekolah ini. 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dimulai dari Bulan Januari 2016 

sampai dengan Bulan Maret 2016 di Semarang Multinational School. Pemilihan 

tempat di Semarang Multinational School karena sekolah tersebut menggunakan 

bahasa inggris dalam pembelajarannya.  

 

B. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah orang yang merespon, memberikan informasi 

tentang data penelitian (Suharsimi. A, 1996: 116). Subjek dalam penelitian ini 

adalah  anak-anak kelompok TK usia 5-6 tahun dan guru-guru di Semarang 

Multinational School.  

 

C. Variabel dan Desain Penelitian 

 Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk 

mengungkap dan mendeskripsikan gejala visual yang bersifat intrinsik dan 

ekstrinsik pada perkembangan bahasa inggris anak usia dini di Semarang 

Multinational School. Menurut Surya Brata (2003:76) penelitian deskriptif itu 

adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu 

mencari atau menerangkan hubungan sesuatu, mentest hipotesis, membuat 

ramalan atau mendapatkan makna.  
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 Metode yang digunakan adalah metode analasis situasi dan survey dimana 

metode survey (Suryabarata, 2003:77) dilakukan untuk mencari informasi faktual 

yang mendetail tentang gejala yang ada, untuk mengidentifikasi masalah-masalah 

dan mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang-orang lain dalam menangani 

masalah atau situasi yang sama, agar dapat belajar dari mereka untuk kepentingan 

rencana dan pengambilan keputusan dimasa depan. 

 Berikut ini merupakan aspek-aspek semantik yang menjadi varibel dalam 

penelitian ini: 

1. Perkembangan Semantik 

2. Definisi Kata 

3. Bahasa Figuratif 

4. Humor 

5. Menciptakan kembali sebuah cerita 

 

D. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi 

jelas maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana 

yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang 

telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. 

Sumber data terdiri dari data primer dan primer dan data sekunder. Sumber 

data primer adalah kemampuan bahasa inggris anak usia dini di Semarang 

Multinational School sedangkan data sekunder adalah guru-guru kindergarten 

atau TK itu sendiri sebagai pelaku pelaksana pembelajaran di sekolah. 

 Menurut Sepredly (Harsono, 2007:160) membagi sumber data sebagai 

berikut 

1. Ucapan dan tindakan yang bersifat deskriptif, etnografis, struktural, dan 

kontras melalui pengamatan langsung dengan informan. dan informan-

informan lainnya sebagai pengembang atas pendalaman data. 

2. Observasi langsung pada subjek penelitian ditempat penelitian selama 

peneliti berpartisipasi pada aktivitas perilaku. 
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3. Dokumen-dokumen yang relevan terhadap tujuan penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Setelah menentukan instrumen penelitian dalam pengumpulan data, maka 

langkah selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh adalah 

jenis data kualitatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung 

tehadap objek penelitian, dengan observasi kita peroleh satu gambaran 

yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan 

metode-metode lain. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan pengamatan terhadap kemampuan bahasa inggris anak usia 

dini usia 5-6 tahun. 

2. Studi Literatur 

Studi Literatur yaitu teknik penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam 

material yang terdapat di ruang kepustakaan, misalnya berupa buku, 

majalah, jurnal ilmiah, surat kabar dan lain-lain (Kartono. K, 1996: 33). 

Dalam penelitian ini dilakukan kajian secara teoretis mengenai konsep dari 

kedua variabel yaitu tentang perkembangan bahasa anak usia dini dan 

bahasa inggris pada anak usia dini. 

3. Wawancara  

Wawancara (Kartono. K, 1996: 35) adalah suatu percakapan, tanya jawab 

lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan 

diarahkan pada masalah tertentu dengan tujuan memperoleh informasi 

faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau tujuan-

tujuan konseling/penyuluhan atau tujuan terapeutis. Peneliti juga 

melakukan wawancara terhadap anak-anak di kelas dan guru-guru guna 

mendapatkan data yang tidak didapatkan melalalui observasi.  
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Berikut ini merupakan jenis pertanyaan yang akan ditanyakan kepada guru 

dan siswa:  

Tujuan Wawancara Jenis Pertanyaan 

Guru  Bagaimanakah latar belakang siswa? 

Bahasa yang digunakan siswa dalam kehidupan 

sehari-hari? 

Kurikulum yang digunakan di SIS? 

Kriteria pemilihan tema pembelajaran? 

Bagaimana anak dikenalkan membaca? 

Buku-buku apa yang digunakan? 

Format evaluasi? 

Siswa  Bahasa apa yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan orang tua? 

Adakah bahasa lain yang digunakan untuk 

berkomunikasi? 

Apakah ada kesulitan ketika berkomunikasi 

dalam bahasa inggris? 

Apa yang akan dilakukan jika tidak tahu makna 

kosakata ketika ingin mengungkapkan sesuatu? 

 

4. Dokumentasi 

Syaodih  (2007: 221) menjelaskan bahwa studi dokumenter merupakan 

suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar ataupun elektronik. Peneliti 

menggunakan studi dokumenter meliputi pengambilan gambar tentang 

gambaran umum pembelajaran bahasa inggris di Semarang Multinational 

School, dokumentasi mengenai kemampuan anak anak dalam berbahasa 

inggris. 

 Dalam teknik pengumpulan data, peneliti bersifat partisipatif kolaboratif. 

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data seobjektif mungkin 
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F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal 

ini Nasution (1988) menyatakan ”Analisis telah mulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai 

penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian 

selanjutnya sampai jika mungkin, teori grounded”. Namun dalam penelitian 

kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data: 

1. Analisis Sebelum di Lapangan 

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti 

memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan 

atau data skunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. 

Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan 

berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan. 

 

2. Analisis Selama di Lapangan Model Miles and Huberman 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya lagi sampai tahap 

tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai jenuh. Aktifitas dalam 

analisis data, yaitu data reduction, data display dan conclusion 

drawing/verification. 

 

a. Data Reduction (reduksi data) 

 Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama 
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peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan 

rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti 

computer mini, dengan memberikan kode-kode pada aspek- aspek tertentu. 

 Dalam mereduksi, data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang 

dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kulitatif adalah pada temuan. Oleh 

karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala 

sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki, justru itulah 

yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.  

 Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi 

peneliti yang baru, dalam melakukan reduksi data dapat mediskusikan 

pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka 

wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat merediksi data-data 

yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang segnifikan. 

b. Data Display (penyajian data) 

     Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalh mendisplaykan data. 

Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakuakan 

dalam bentuk table, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian 

data tersebut, maka data terorganisasikan, tersususn dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and 

Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan 



25 
 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Miles and Huberman 

(1984). Selanjutkan disarangkan, dalam melakukan dispalay data, selain 

dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, 

matrik, network dan chart. Untuk mengecek apakah peneliti telah 

memahami apa yang didisplaykan, maka perlu dijawab pertayaan berikut, 

apakah anda tahu apa isi yang didisplaykan. 

c. Conclusion Drawing/verification 

 Langkah ketiga dalam analisis data kulitatif menurut Miles and Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian  kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada dilapangan. 

 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. 

 Pengumpulan dan analisis data penelitian kualitatif bersifat interaktif, 

berlangsung dalam lingkaran yang saling tumpang tindih. Langkah-langkahnya 

biasa disebut strategi pengumpulan dan analisis data, teknik yang digunakan 

fleksibel, tergantung pada strategi terdahulu yang digunakan dan data yang telah 
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diperoleh. Secara umum langkah-langkahnya ada kesamaan antara satu penelitian 

dengan penelitian lainnya, tetapi didalamnya ada variasi. 

 Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2008:265) langkah-langkah analisis 

data dapat dimulai dari : 

a. Perencanaan 

Perencanaan meliputi perumusan dan pembatasan masalah serta serta 

merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diarahkan pada 

kegiatan pengumpulan data. Kemudian merumuskan situasi penilaian, 

satuan dan lokasi yang dipilih serta informan-informan sebagia sumber 

data. Deskripsi tersebut merupakan pedoman bagi pemilihan dan penentuan 

sampel purposive. 

b. Memulai pengumpulan data 

Sebelum pengumpulan data dimulai, peneliti berusaha menciptakan 

hubungan baik, menumbuhkan kepercayaan serta hubungan yang akrab 

dengan individu-individu dan kelompok yang menjadi sumber data. Peneliti 

memulai wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih untuk 

kemudian dilanjutkan dengan teknik bola salju atau member check. 

Pengumpulan data melalui interview dilengkapi dengan data pengamatan 

dan data dokumen (triangualasi). Data pada pertemuan pertama belum 

dicatat, tetapi data pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dicatat, disusun, 

dikelompokkan secara intensif kemudian diberi kode agar memudahkan 

dalam analisis data. 

c. Pengumpulan data dasar 

Setelah peneliti berpadu dengan situasi yang diteliti, pengumpulan data 

lebih diintensifkan dengan wawancara yang lebih mendalam, observasi dan 

pengumpulan dokumen yang lebih intensif. Dalam pengumpulan data dasar 

peneliti benar-benar “melihat, mendengarkan, membaca dan merasakan” 

apa yang ada dengan penuh perhatian. Sementara pengumpulan data terus 

berjalan, analisis data mulai dilakukan, dan keduanya terus dilakukan 

berdampingan sampai tidak ditemukan data baru lagi. Deskripsi dan 

konseptualisasi diterjemahkan dan dirangkumkan dalam diagram-diagram 
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yang bersifat integratif. Setelah pola-pola dasar terbentuk, peneliti 

mengidentifikasi ide-ide dan fakta-fakta yang membutuhkan penguatan 

dalam fase penutup. 

d. Pengumpulan data penutup 

Pengumpulan data berakhir setelah peneliti meninggalkan lokasi penelitian, 

dan tidak melakukan pengumpulan data lagi. Batas akhir penelitian tidak 

bisa ditentukan sebelumnya seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi 

dalam proses penelitian sendiri. Akhir masa penelitian terkait dengan 

masalah, kedalaman dan kelengkapan data yang diteliti. Peneliti mengakhiri 

pengumpulan data setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan 

atau tidak ditemukan lagi data baru. 

e. Melengkapi 

Langkah melengkapi merupakan kegiatan menyempurnakan hasil analisis 

data dan menyusun cara menyajikannya. Analisis data dimulai dengan 

menyusun fakta-fakta hasil temuan lapangan. Kemudian peneliti membuat 

diagram-diagram, tabel, gambar-gambar dan bentuk-bentuk pemaduan 

fakta lainnya. Hasil analisis data, diagram bagan, tabel dan gambar-gambar 

tersebut diinterpretasikan, dikembangkan dalam pembahasan. 

 

G. Kriteria dan teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 Agar keabsahan data dapat dipertanggugjawabkan, maka digunakan 

pemeriksaan data melalui: 

1. Ketekunan pengamatan 

 Ketekunan pengamatan adalah mencari kedalaman. Untuk itu diadakan 

pengamatan yang teliti secara berkesinambungan sampai muncul perilaku 

yang diharapkan, karena itu diikutsertakan guru kolaborator yang 

mengamati dilengkapi dengan lembar observasi dan menggunakan 

dokumentasi. 

 

2. Triangulasi  
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 Sesuatu di luar data yang diteliti untuk pengecekan dan perbandingan. 

Triangulasi dilakukan dengan sumber dan metode. 

 

3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 

 Dilakukan dengan cara berdiskusi dengan guru sejawat yang bukan 

peneliti dan tidak terlibat penelitian untuk mendapatkan masukan dan 

analitis kritis. 

4. Pengecekan anggota melalui diskusi 

 Pengecekan anggota melalui diskusi dilakukan sesudah penelitian dan 

pengamatan tahap demi tahap dan setelah semua pekerjaan  selesai 

dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada perkembangan bahasa 

inggris anak usia dini dengan subjek anak usia 5-6 tahun khususnya di kelas 

Kalimantan di Semarang Multinasional School yang beralamat di jalan Jangli 

melalui tahapan pengamatan, wawancara, serta dokumentasi yang 

menggambarkan kondisi perkembangan bahasa inggris anak usia 5-6 tahun 

khususnya pada aspek semantik. 

 

1. Kondisi Model Pembelajaran di Kelas 

Berdasarkan hasil pengamatan kondisi objectif di kelas Kalimantan 

ditinjau dari pusat pembelajaran adalah berpusat pada anak. Guru tetap 

menyampaikan materi sesuai dengan tema dan rencana harian yang sudah 

ditentukan namun siswa yang mengerjakan tugas yang diberikan.  Dalam hal ini 

fungsi guru sebagai fasilitator sangat terlihat sebagai contoh ketika ada salah satu 

siswa yang kesulitan dengan pekerjaannya maka guru membantu siswa tersebut. 

Di dalam kelas terdapat 2 guru kelas yang bertugas yaitu sebagai guru utama yang 

berasal dari luar negara Indonesia dan guru pendamping yang berasal dari negara 

Indonesia. Guru utama bertugas menyampaikan materi pembelajaran dari awal 

hingga akhir pembelajaran sementara itu guru pendamping bertugas membantu 

guru utama dalam proses belajar mengajar serta membantu siswa. Selain itu 

pembelajaran dimulai pukul 08.00 hingga pukul 14.40.  Jadwal harian tersaji 

seperti dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Jadwal Kegiatan Term 2 Minggu 1 

Jam Senin (19 

Okt) 

Selasa (20 

Okt) 

Rabu (21 Okt) Kamis (22 

Oct) 

Jumat 23 Oct) 

08.00- Sharing  Sharing  Sharing Sharing Sharing 
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08.10 

08.10-

09.00 

Perpustakaan   Daily five: 

membaca 

sendiri, dengan 

guru dan 

mendengarkan 

Daily five: 

membaca 

sendiri, dengan 

guru dan 

mendengarkan 

Daily five: 

membaca 

sendiri, dengan 

guru dan 

mendengarkan 

Daily five: 

membaca 

sendiri, dengan 

guru dan 

mendengarkan 

09.00-

09.40 

Mandarin  Mandarin  Word work 

Look at our 

sight words x 

10. 

Set up 3 

stations:  

1. Play dough  

2. Writting 

our sight 

words 

Spelling city  

Olah raga 

(sports) 

Menulis 

(writing 

workshop). 

Read the Dr. 

Suess book 

green eggs and 

ham 

09.40-

10.10 

Istirahat (Snack time – Listen to Mozart) 

10.10-

10.50 

Word work  

Look at our 

sight words x 

10 

Set up 3 

stations:  

3. Play 

dough  

4. Writting 

our sight 

words 

5. Spelling 

city 

Olah raga 

(sports) 

Musik (music) Menulis 

(writting)  

Menari (dance) 

10.50-

11.10 

Ice breaker  Ice breaker Ice breaker Ice breaker Ice breaker 

11.10-

11.20 

Crunch and Sip 

11.20- Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika 
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12.20 (math): 

number bond 

to 10 

(math): 

subtraction  

(math): shapes 

2D 

(math): shapes 

3D 

(math): shapes 

Review  

13.00-

14.00 

IPC 

Entry point 

for Hooray 

lets go on 

holiday  

IPC 

Knowledge 

harvest 

IPC 

Geography 

task 1 

IPC 

Geography 2: 

maps and 

globes  

IPC 

Geography 3: 

different 

weather in 

different 

countries 

14.00-

14.40 

Menulis 

(handwriting 

books) 

Menulis 

(handwriting 

books) 

Menulis 

(handwriting 

books) 

Bahasa  Bahasa  

 

Pengamaatan hari pertama, setelah kegiatan sharing anak-anak 

berada di perpustakaan. Disini anak-anak dipersilakan meminjam buku, 

membaca buku, bercerita isi buku yang sudah dibaca, atau mendengarkan 

cerita yang dibacakan oleh salah satu tenaga perpustakaan. Hampir semua 

buku yang ada di perpustakaan adalah buku yang ditujukan untuk usia 

anak-anak dan menggunakan bahasa inggris. Setelah dari perpustakaan 

selesai, dilanjutkan pelajaran bahasa Mandarin, word word, ice breaker, 

crunch and ship, dan matematika. Pada siang hari hari anak-anak mulai 

masuk pada kegiatan tema (IPC) yaitu Hooray Let‟s Go On Holiday.  

Teacher  : “What is the topic for the student,(first)…?” 

     “What are you doing for travel agency?” 

Student  : “read the books.” 

Teacher  : “read the books?” 

Students : “no, like that.” 

Teacher  : “what is the topic? Kyle (while point kyle) 

Student (Kyle) : “let‟s go on holiday. 

Teacher  : “yes, all right, let‟s go on …. 

All students : “Holiday” 

Teacher  : “so, what things do you learn about going on holiday?” 

     “Please start where were you last holiday?” 

Student (Zivana) : (raise her hand) 

Teacher  : “yes, Zivana” 

Student (Zivana) : “BSB Lakers” 

Teacher  : “yes, you good. BSB Lakers (while writing on the board) 

     “All right, the last you go to holiday?” ….. 

Student  :... 
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Disini anak-anak diberi kegiatan yang sifatnya lebih rileks karena 

waktu pembelajaran sesudah jam 13.00. Pada entry point ini, anak-anak 

diperkenalkan dengan tema yang akan dipelajari selama beberapa hari 

berikutnya.  

Pengamatan hari kedua, pada pembelajaran siang menggunakan 

kurikulum IPC, siswa diberi kegiatan menjadi agen perjalanan wisata 

(travel agent). Guru sudah menyiapkan berbagai macam fasilitas 

pembelajaran, diantaranya brosur, tas koper, peta dunia, alat tulis, dan 

lain-lain. Siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang 

manjadi agen perjalanan wisata dan kelompok calon wisatawan. 

Selayaknya seorang agen perjalanan wisata menawarkan beberapa tujuan 

wisata yang menarik, sementara calon wisatawan memilih tempat wisata 

sesuai dengan keinginan siswa. Jika semua siswa sudah menyelesaikan 

tugasnya masing-masing, maka siswa bergantian tugasnya; yang diawal 

kegiatan menjadi agen perjalanan wisata berubah menjadi calon 

wisatawan, dan sebaliknya.  

Pengamatan hari ketiga, masih pada pembelajaran IPC pada siang 

hari jam 13.00.  Semua siswa berkumpul dikelas, duduk di karpet secara 

melingkar. Guru sudah menyiapkan sebuah buku untuk diceritakan kepada 

para siswanya, namun sebelum membacakan buku berjudul 

“Grandfather‟s Pencil And The Room Of Stories”, guru memberi feedback 

apa yang sudah dilakukan para siswa selama istirahat diluar kelas. Setelah 

selesai dengan membaca buku cerita, para siswa diberi kegiatan lain 

berupa menulis dan menggambar. Sebagian siswa diberi kertas yang berisi 

foto dan nama negara, sebagian siswa diberi kertas kosong hanya 

bertuliskan nama negara saja. Bagi siswa yang mendapatkan kertas berisi 

foto dan nama negara, para siswa menuliskan sebuah kalimat; dan bagi 

siswa yang mendapatkan kertas dan bertuliskan nama negara saja maka 

siswa dipersilakan menggambar.  

Di kelas Kalimantan menggunakan 3 kurikulum, yaitu 

International Primary Curriculum (IPC), Cambridge, dan ABACUS.  
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T : In our class we use cambrige, abacus, IPC. 

W :  

T : Yeah. 

W : Abacus ? 

T : a, b, a, c, u ,s. we use this one as well. 

W : What is the … of each of the each of written ?  

T : This one we use English and math this one only math and IPC is 

international Primary Curriculum. That one is leading composition all of 

the thing like English, math, geographyc, history arts music and 

physical education. So bassicly  IPC has … of units for different eight 

program and … of units has all of the information and all the learning 

concept that we try to teach other group. So they are different of units 

and as a teaching group we design… the begins of the year. Which one 

we will teach. Sometimes we cant fit all the year. So we use the round 

about 2 per perm. So the last between 4 to 6 weeks each unit. 

 

Menurut hasil wawancara dengan guru kelas Kalimantan bahwa 

pada kurikulum ABACUS fokus pada bahasa inggris dan matematika; 

kemudian Cambridge hanya fokus pada matematika. Sementara itu IPC 

memuat lebih banyak subjek, seperti bahasa inggris, matematika, geografi, 

sejarah, seni, musik, olah raga dan lain sebagainya.   

 

2. Kondisi Siswa di Kelas  

Jumlah siswa di kelas Kalimantan tidak lebih dari 20 siswa terdiri dari 

laki-laki dan perempuan sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

memudahkan guru dalam memantau perkembangan siswanya.  

T : The Student  in Kalimantan class  they come from Belgian, New Zealand, South 

Africa, Japan and Indonesian as well, so they are some students who‟s parents are 

both koreans, or both new Zealander. The are some students who have one parent 

belagian from belgia dand the other parents are from Indonesia. And they are also 

students in my class room their parents are from Indonesia, so they are mix.  

Siswa di kelas Kalimantan berasal dari beberapa negara, seperti Belgia, 

New Zealand, Afrika Selatan, Korea, Jepang, dan juga Indonesia. Berdasarkan 

latar belakang siswa yang berasal dari berbagai negara maka bahasa komunikasi 

yang digunakan di kelas berupa bahasa internasional yaitu bahasa inggris 

walaupun bahasa ibu yang digunakan para siswa berbeda-beda. Usia siswa di 

kelas Kalimantan rata-rata 5-6 tahun.  
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3. Perkembangan Bahasa Anak di Kelas Kalimantan 

Berdasarkan latar belakang siswa di kelas Kalimantan maka bahasa 

yang digunakan dalam pembelajaran adalah bahasa inggris. Namun ada 

kendala muncul jika antara siswa dan guru tidak mengetahui bahasa yang 

digunakan dalam berkomunikasi, misalkan siswanya berasal dari Korea 

dan terbiasa menggunakan bahasa Korea, sementara itu guru tidak 

menguasai bahasa Korea, maka dibutuhkan guru pendamping yang 

membantu dalam berkomunikasi antara siswa dari korea dan guru seperti 

pada hasil wawancara dengan guru kelas dibawah ini: 

Writer : if they are from Indonesia, how they speak in english? 

Teacher  : I have the students for already three years so at the beginning, when 

the first start it and they were three years old, we have to speak bahasa 

of course. We have to speak bahasa because, we can‟t expect the 

students to understand a language if we don‟t teach them what it means 

and their language. So when they were three years old, I spoke some 

bahasa Indonesia. So we would explaining in bahasa Indonesia and then 

later in English. We were also show them it. So may be we are talking 

about fruits, yeah like this. But may be this student from Korean and I 

cant speak Korean, so we have an English as English second language 

teacher. Who takses them to listen may be everyday, have a listen with 

the teacher, yeah when I cant speak the language, we have to has 

someone from  outside helping them, because its to difficult.  

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa latar belakang 

siswa yang berbeda maka harapan kemampuan berbahasa juga berbeda. 

Jika anak terbiasa berbahasa indonesia ketika akan belajar bahasa inggris 

perlu pengulangan dalam berkomunikasi.  

Selain itu hasil observasi di kelas menunjukkan bahwa 

perkembangan bahasa inggris di kelas Kalimantan menunjukkan 

perkembangan yang berbeda-beda pada setiap anaknya. Bagi sebagian 

siswa yang menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pertama maka 

kemampuan bahasa inggris anak tersebut sudah sesuai dengan tahap 

perkembangan anak. Sebagian siswa lainnya yang tidak menggunakan 

bahasa inggris sebagai bahasa ibu (bahasa komunikasi sehari-hari) atau 

dapat disebut sebagai bahasa kedua yang dipelajari, maka kemampuan 



35 
 

perkembangan bahasa inggrisnya lebih rendah daripada siswa yang 

menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa komunikasi sehari-hari.  

Pada tahap komunikasi antara anak dengan guru dapat berjalan 

dengan baik, karena jika anak masih bingung dengan makna salah satu 

kosakata maka guru dapat membantunya walaupun kadang-kadang 

membutuhkan translator lain jika guru berhadapan dengan siswa lain 

seperti dari Korea atau Jepang.  

Teacher : good  

Student : ............. but the seller, Zivanna and me ..... 

Teacher : oh really? 

Student : apa ya? 

Teacher : a dough. In English a dough. All right raise your hand if you‟ve been 

somewhere on holiday outside of Indonesia. So somewhere out in round. 

Raise your hand, not this holiday but in your whole lifetime. Tobias 

where have you been? 

Student : Belgia, Bali and Bali 

 

Pada contoh percakapan diatas, siswa masih bingung untuk 

mengucapkan sesuatu sehingga Bahasa yang muncul adalah Bahasa 

Indonesia dimana Bahasa tesebut sering digunakan setiap harinya. 

Namun guru kelas tersebut memberi koreksi dalam bentuk Bahasa 

Inggris.  

Teacher  : “you miss your mom?” 

  “You miss your mom or dad?” 

Student :” I miss my dad”. 

Student : “I miss my mom”. 

Student : because I was in school a long time, and I didn‟t go to somewhere, and 

then I still miss my dad. 

Student : “I have two cousins”. 

Teacher : “I have two cousins”. 

Student : “I have one cousin.” 

Teacher : “all right, 

 

Komunikasi yang terjadi antar anak juga berlangsung dengan baik, 

anak-anak memahami bahasa sederhana dalam komunikasi sehari-hari atau 

dengan kata lain anak-anak menguasai kosakata yang digunakan dalam 

sehari-hari namun tidak memungkiri jika respon anak menjadi lebih 
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banyak diam ketika tidak mengerti makna dari kosakata yang sudah 

diucapkan oleh temannya.  

 

B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, maka pembahasan akan dimulai 

dari: 

1. Perkembangan semantik  

Pemerolehan Semantik mengacu kepada pemerolehan kosa kata dan makna 

yang terkait dengan kata-kata. Makna kata-kata menjadi rumit untuk dipelajari; 

kata-kata berkaitan dengan satu sama lain dalam jaringan yang kompleks dan 

kesadaran akan kata-kata muncul belakangan dari pada penggunaan kata. Seorang 

anak kecil dapat saja menggunakan kata yang yang digunkan pada bahasa orang 

dewasa, tetapi kata tersebut tidak dapat dipastikan memilki arti yang sama, tidak 

juga mempunyai status internal yang sama bagi anak ketika ia menggunkannya 

pada orang dewasa. (Clark, 1993). Anak berusia dua tahun yang mengatakan 

“doggie” misalnya bisa memanggil biri-biri, cows (sapi) cats, dan horse sebagai 

“doggie”, atau mereka bisa menggunakan kata tersebut mengacu pada anjing 

tertentu, tanpa mengetahui ini nengacu kepada seluruh kelas hewan. Kosa kata 

distruktur secara hirarkis dan kata–kata diikatkan satu sama lain dalam jaringan 

semantik. 

Salah satu tugas utama seorang anak dalam perkembangan semantic adalah 

untuk memperoleh konsep kategorial (misalnya mempelajari bahwa kata dog 

merujuk pada suatu kelompok hewan) dan untuk mampu memperluas kata 

tersebut ke contoh baru dari kategori yang telah disebutkan. Para ahli teori 

membedakan bagaimana mereka mencirikan sifat dasar kemahiran konsep 

kategorial anak-anak. Ada satu pandangan bahwa anak-anak memperolah kategori 

dengan cara mempelajari ciri-ciri semantic yang penting dari kategori tersebut; 

pandangan ke dua adalah bahwa mereka pertama kali mempelajari contoh 

prototipikal dari suatu kategori, namun pandangan lainnya adalah bahwa mereka 

menggunakan suatu strategi probabilitas dalam menugaskan keanggotaan 

kategori. 
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                        Gambar 4.1 Guru menjelaskan kosakata 

 

Kosakata yang dikuasai siswa di Kelas Kalimatan didapat melalui 

pengalaman langsung dan tidak langsung. Pengalaman langsung diperoleh siswa 

dari komunikasi sehari-hari dengan anggota keluarga di rumah, guru, atau teman 

di sekolah. Para siswa dalam menguasai kosakata dapat melalui percakapan 

sehari-hari dan keaksaraan yang ada di buku  bacaan khusus anak-anak.  Di dalam 

buku, siswa belajar memahami konsep yang tidak dipelajari dalam percakapan 

sehari-hari. Sebagai contoh ketika guru membacakan buku cerita, sebagian anak 

yang terbiasa menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa komunikasi akan lebih 

mudah memahami kosakata sederhana` yang ada di dalam buku cerita anak, 

sementara itu sebagaian anak yang memiliki latar belakang bahasa komunikasi 

selain bahasa inggris akan sedikit kesulitan dalam memahami makna pada setiap 

kosakatanya sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk memaknainya, 

contoh: 

Teacher : You are right! It seems Hooray Lets Go On Holiday. What’s a holiday? 

Student : A holiday is holiday 

Teacher : What’s a holiday? Tobias? Yes Rafa? You‟re awesome! 

Student : Enough from school? 

Teacher : a time from away from school, is that what you think? Yes, holiday is 

also a time away from scholl. So when we away, it‟s a holiday, right! Raise 

your hand if you‟ve been somewhere in Indonesia? 
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Dari contoh percakapan diatas, guru menanyakan apa makna dari kata 

“holiday” namun beberapa siswa mencoba menjawab sesuai dengan pemahaman 

masing-masing, salah satu siswa menjawab “holiday is holiday” (liburan adalah 

liburan) namun siswa yang lain menjawab “enough from school” (sudah cukup 

dari sekolah). Kemudian guru mencoba membantu memaknai kata “holiday” 

dengan Bahasa yang mudah dipahami oleh anak “a time from away from school” 

yang memiliki makna bahwa liburan adalah waktunya tidak berada di sekolah 

atau lebih singkatnya “libur”. Kata “holiday” sering kali digunakan dalam 

percakapan sehari-hari baik di sekolah ataupun di rumah dan digunakan menjadi 

tema dalam topik pembelajaran pada sesi IPC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Guru sedang menjelaskan tema pembelajaran  

 

Perkembangan semantik tersebut sejalaan dengan pernyataan Otto 

(2015: 292) yang menjelaskan bahwa untuk anak Taman Kanak-Kanak kosakata 

diperoleh dari pengalaman langsung dan tidak langsung. Beberapa kosakata 

dipelajari melalui penamaan langsung, biasanya karena susah diartikan secara 

lisan, sehingga ditunjukkan dengan contoh atau diistilahkan dengan ostensive 

naming. Bloom, (2000) dalam Otto (2015: 292) kosakata juga dipelajari melalui 

konteks percakapan sebagaimana juga melalui kegiatan membaca dan menulis 

seperti dalam pembacaan buku bersama anak. Konteks percakapan dan 
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pembacaan buku bersama, keduanya memberikan mediasi pendukung yang 

penting dalam perolehan kosakata. 

Perkembangan semantic anak dalam memaknai sebuah kata “holiday” 

sudah cukup baik walaupun dalam menyampaikan masih belum sesuai dan masih 

membutuhkan bantuan dari guru kelas untuk memahaminya. Kata “holiday” 

memang tidak jauh dari kata “away” dan “school” sehingga dalam memaknainya 

juga tidak terlalu sulit. 

1. Definisi kata 

Siswa di kelas Kalimantan berusia 5-6 tahun biasanya mereka cenderung 

menekankan pada penampilan atau fungsi dari sebuah object ketika 

menyatakan definisi. Sebagai contoh ketika guru menulis kata “suitcase” di 

papan tulis yang berarti tas koper. Sebagian anak yang sudah terbiasa 

berbicara bahasa inggris akan mengerti dan memahami fungsi dan makna 

kata tersebut, namun bagi sebagian anak yang tidak terbiasa berbahasa 

inggris, guru akan membantu menggali pengetahuan anak dengan beberapa 

pertanyaan sederhana sampai anak tersebut dapat mengerti fungsi dan makna 

kata “suitcase”. 

2. Bahasa Figuratif  

Di dalam buku cerita terdapat bahasa figuratif dalam bentuk simile dan 

metafora. Di kelas Kalimantan guru juga menggunakan buku cerita untuk 

memperluas wawasan kosakata siswa, salah satu judul buku yang digunakan 

berjudul “Grandfather‟s Pencil and The Room of Stories” karya Michael 

Foreman. Perkembangan bahasa figuratif dalam komunikasi sehari-hari tidak 

ditemukan pada saat penelitian. 

3. Humor  

Pada anak usia 5-6 tahun sudah biasa membuat humor ketika berkomunikasi 

dengan teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran anak 

pada pola bahasa yang digunakan serta menunjukkan ketidaksesuaian dalam 

bahasa; situasi dimana terdapat perbedaaan antara yang seharusnya terjadi 

dan apa yang terjadi. Perkembangan bahasa humor tidak ditemukan pada saat 

penelitian.  



40 
 

4. Pengetahuan Semantik dalam Menciptakan Kembali Cerita   

Penelitian terhadap ujaran dua kata anak di berbagai komunitas bahasa yang 

berbeda memperlihatkan bahwa dimanapun di dunia, anak-anak pada usia ini 

sedang mengekspresikan jenis-jenis pemikiran dan tujuan yang sama dalam 

jenis-jenis ujaran yang sama. (Brown, 1973; Slobin, 1979). Mereka menuntut 

sesuatu yang lebih banyak : mereka mengatakan tidak terhadap sesuatu; 

sebenarnya mereka memberitahukan sesuatu, atau mereka memberitahukan 

bahwa sesuatu itu tidak muncul. Ini mengarahkan mereka untuk 

menghasilkan ujaran-ujaran seperti “More milk !” “No bed !” “Hi kitty!” 

dan “All gone cookie !”. 

Di saat anak-anak memasuki taman kanak-kanak, mereka sudah memiliki 

kosakata kira-kira 8000 kata-kata dan hampir semuanya dalam bentuk bahasa 

gramatikal dasar. Mereka dapat mengatasi kalimat pertanyaan, kalimat 

pernyataan negatif, klausa-klausa terikat, kalimat-kalimat majemuk, dan 

berbagai macam konstruksi-konstruksi lain. Mereka juga sudah mempelajari 

banyak hal lebih dari pada sekedar grammar dan kosa kata – seperti mereka 

sudah belajar penggunaan bahasa dalam berbagai situasi sosial yang berbeda. 

Contoh : Mereka dapat berbicara dengan menggunakan bahasa bayi ketika 

berbicara kepada bayi, berbicara tidak sopan kepada teman-temannya, dan 

berbicara agak sopan dengan kakeknya. Kompetensi komunikatif mereka 

sedang tumbuh. 

Di dalam menciptakan kembali sebuah cerita, para siswa sering mengunakan 

kosakata yang setara secara otomatis yang menunjukkan perkembangan 

kosakatanya. Apabila para siswa dapat mengoreksi dalam menciptakan 

kembali cerita, hal ini menunjukkan mereka paham semantik. Namun teknik 

menciptakan kembali cerita merupakan hal yang tidak mudah dilakukan oleh 

setiap siswa usia 5-6 tahun.  Setiap siswa memiliki perkembangan dan latar 

belakang yang berbeda sehingga kemampuan anak dalam menciptakan 

kembali cerita juga berbeda-beda.  
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Gambar 4.3 Anak  menceritakan kembali peristiwa yang ada difoto 

 

Seperti dicontohkan oleh anak-anak ketika mereka diminta menceritakan 

kembali sebuah foto keluarga masing-masing pada saat liburan. Beberapa 

anak yang menguasai bahasa inggris akan lebih mudah menceritakan kembali 

sebuah cerita melalui sebuah foto namun akan berbeda bagi siswa yang 

memiliki latar belakang keluarga yang menggunakan bahasa inggris sebagai 

bahasa kedua atau bahasa yang dipelajari. Siswa yang menggunakan bahasa 

inggris sebagai bahasa kedua, akan terlihat  sedikit kesulitan dalam bercerita, 

selain itu guru juga akan lebih sering membantu siswa dalam menghasilkan 

kosakata yang sesuai dengan cerita yang akan diceritakan oleh siswanya.  
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Gambar 4.4 Anak menceritakan peristiwa di foto dan guru menuliskan di 

papan tulis 

Setelah anak menceritakan kembali peristiwa yang ada didalam foto 

kemudian guru menuliskan satu kalimat di papan tulis, tujuannya agar anak 

memperoleh pemahaman kosakata dan maknanya serta memahami kalimat 

secara utuh.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan 

bahwa kemampuan bahasa inggris anak usia dini pada aspek semantik di 

Semarang Multinational School tergambar dalam kemampuan melafalkan 

kosakata, jumlah kosakata yang dikuasai, artikulasinya, kelancaran dalam 

berkomunikasi. Selain itu kesimpulan mengenai perkembangan semantik yang 

menjadi temuan pada saat penelitian  yaitu: 

1. Kemampuan anak dalam mendefinisikan kata-kata terlihat pada saat 

bercakap-cakap dengan guru dan temannya. Selain itu kemampuan tersebut 

terlihat karena sebagian anak yang sudah terbiasa berbicara bahasa inggris 

akan mengerti dan memahami fungsi dan makna kata tersebut. 

2. Kemampuan bahasa figurative, tidak terlihat pada saat anak mengeksplorasi 

buku cerita. Adapun jenis bahasa figurative yang teramati dalam buku cerita 

tersebut adalah bentuk simile dan metafora. 

3. Pengetahuan Semantik dalam Menciptakan Kembali Cerita   

perkembangan ujaran dua kata anak di berbagai komunitas bahasa yang 

berbeda memperlihatkan bahwa dimanapun di dunia, anak mengekspresikan 

jenis-jenis pemikiran dan tujuan yang sama dalam jenis-jenis ujaran yang 

sama.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka diperoleh saran 

sebagai berikut: 

1. Perkembangan bahasa Inggris anak dalam aspek semantik yang teramati 

pada saat penelitian hanya terlihat pada aspek mendefinisikan kata, 

perkembangan bahasa figurative dan dan menciptakan kembali cerita yang 

sudah dibacanya, jika memungkinkan waktu penelitian lebih lama aspek 
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lainnya seperti mengembangkan rasa humor dapat terlihat dan menjadi 

temuan penelitian berikutnya. 

2. Aspek semantik adalah salah satu aspek dari pengetahuan bahasa. Penelitian 

berikutnya dapat melanjutkan untuk mengkaji aspek lainnya seperti aspek 

fonologi, aspek morfologi, sintaksis dan pragmatis.  

3. Penelitian selanjutnya bisa mengambil subjek yang lebih banyak, atau 

dengan metode kuantitatif sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan 

untuk populasi yang lebih banyak. 
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Judul 

Skripsi/Tesis/Desertasi 

The Benefits of Reading 

Novels in Increasing 

The President of United 

States of America‟s 
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Reading Habit in 

Extensive Reading Class 

Inauguration Speeches 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

1. Irene Talakua 

2. Fenny 

1. Djoko Sutopo 

2. Abdurahman Faridi  

 

B. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 

Rp) 

1. 2011 Upaya Identifikasi 

Kreativitas Kader-Kader Pos 

PAUD di Kec. Ungaran 

Melalui Alat Permainan 

Educatif 

Dana 

Penelitian 

Reguler IKIP 

PGRI 

Semarang 

 

2. 2012 Pengembangan Model 

Pembelajaran Inovatif 

Melalui Pendekatan In 

House Training Berbasis 

Kearifan Budaya Lokal 

HIBAH APBI 

IKIP PGRI 

Semarang 

7.000.000 

3. 2012 Model Pendidikan 

Kependudukan Pada Orang 

Tua Pos Paud di Kota 

Semarang 

BKKBN 12.000.000 

4. 2013 Pengembangan Model 

“Performance Assesment” 

untuk AUD 

HIBAH IKIP 

PGRI 

Semarang 

7.500.000 

5 2014 Analisa Pemanfaatan Alat 

Permainan Edukatif Dalam 

Menciptakan Pembelajaran 

Aktif (Active Learning) di 

Dana 

Penelitian 

Reguler  

Universitas 

5.000.000 
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TK Tunas Rimba II Kota 

Semarang 

PGRI 

Semarang 

6 2014 Efektifitas Metode 

Permainan Bahasa 

(Language Games) dan 

Motivasi Belajar Terhadap 

Kompetensi Bahasa Anak 

Usia Dini 

HIBAH APBI 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

7.500.000 

 

C. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 

Rp) 

1. 2011 Menciptakan Peran Tutor 

PAUD Berbasis Sains Dalam 

Menciptakan Kota Layak 

Anak 

IKIP PGRI 

Semarang 

 

2. 2011 Pembelajaran bahasa Melalui 

Pendekatan Whole Language 

Pada Anak Usia Dini 

KKN IKIP 

PGRI 

Semarang 

 

3. 2012 Menciptakan Kader PAUD 

Berbasis Natural Sains 

Dalam Menciptakan Kota 

Layak Anak di Kel. 

Muktiharjo Lor Kec. Genuk  

IKIP PGRI 

Semarang 

 

4. 2012 Pemberdayaan pengelolaan 

PAUD Non-Formal Secara 

Mandiri di Kel. Bulusan Kec. 

Tembalang 

KKN IKIP 

PGRI 

Semarang 

 

5 2012 IbM Pos PAUD Layak Anak DIKTI  
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dan Berjiwa 

Enterpreneurship di Kel. 

Tandang Kec. Tembalang 

6 2013 Peningkatan Kompetensi 

Bercerita bagi Pedidik pAUD 

se-Kecamatan Tembalang 

IKIP PGRI 

Semarang 

2 

7 2013 Parenting Bagi Orang Tua 

Anak Usia Dini se 

Kecamatan Candisari 

Semarang 

IKIP PGRI 

Semarang 

 

8 2014 Implementasi Seni Gambar 

dan Dongeng Untuk 

Meningkatkan Kompetensi 

Guru di Pos PAUD Bintang 

Kecil 

IKIP PGRI 

Semarang  

1,5 

9 2015 IbM Posdaya di Kelurahan 

Tambak Rejo 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

5 

 

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

1. Upaya Identifikasi 

KreativitasKader-Kader 

Pos PAUD di kec. 

Ungaran Melalui Alat 

Permainan  ducative  

PAUDIA Volume 1 No. 1 Tahun 

2011 

2. Pengembangan Model 

Pembelajaran Inovatif 

Melalui Pendekatan In 

House Training Berbasis 

PAUDIA Volume 2 No. 1 Tahun 

2011 
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Kearifan Budaya Lokal 

3. Model Pendidikan 

Kependudukan Pada 

Orang Tua Pos Paud di 

Kota Semarang 

PAUDIA Volume 2 No. 1 Tahun 

2013 

4 Upaya Meningkatkan 

Pengetahuan Makanan 

Sehat Melalui Penerapan 

Sentra Cooking pada 

Kelompok Bermain B di 

PAUD Baitus Shibyaan 

Kecamatan Bergas 

Kabupaten Semarang 

Tahun Ajaran 2014/2015   

PAUDIA Vol. 3 No. 1 Oktober 2014 

 

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 

Tempat 

1. Seminar Nasional “Peranan 

Kepala Sekolah, Guru, dan Guru 

Pembimbing/Konselor Dalam 

Implementasi Kurikulum 2013 

Untuk Meningkatkan Mutu 

Pendidikan” 

Peran Pendidik 

PAUD untuk 

Meningkatkan Mutu 

Pendidikan  

FIP IKIP 

PGRI 

Semarang 

5 April 2013 

2. Seminar Nasional Dan Bedah 

Buku “Pendidikan Karakter 

dalam Implementasi Kurikulum 

2013” 

Orang Tua Tangguh 

Membentuk 

Karakter Anak 

Menuju Indonesia 

Emas 2045 

FIP IKIP 

PGRI 

Semarang 

5 Januari 2014 
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F. Karya Buku dalam 5 tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun Jumlah 

Halaman 

Penerbit 

 -    

 

G. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

 -    

 

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial dalam 5 Tahun 

Terakhir 

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial lainnya yang Telah 

Diterbitkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

 -    

 

I. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau 

Institusi Lainnya) 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

 -   
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Biodata Tim Pengusul (Anggota I) 

Biodata Anggota II 

A. Identitas Diri  

1 Nama lengkap Drs. Agus Suharno, M.Si 

2 Jenis Kelamin Laki-laki 

3 Jabatan fungsional Lektor  

4 NIP/NPP 936501008 

5 NIDN 0605026501 

6 Tempat Tanggal lahir Kudus, 5 Februari 1965 

7 Email Agusshrn@gmail.com 

8 No telepon/HP 081325979600 

9 Alamat kantor Jl. Sidodadi Timur No. 24 Semarang 

10 No. Telepon 024 – 8316377 

11 Mata kuliah yang diampu  

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 

Nama 

PerguruanTinggi 

IKIP Negeri Semarang Universitas Gajah Mada 

Bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Konsentrasi Psikologi 

Pendidikan 

Tahun masuk – lulus 1985 – 1989 

 

1994 - 1996 

Judul Skripsi/thesis Validitas Prediktif Tes 

Psikologi terhadap 

Prestasi Belajar 

Hubungan antara Motivasi 

Berprestasi Berarfiliasi dan 

Motivasi Berkuasa terhadap 

Keberhasilan Belajar 

 

1. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 

Rp) 

1.     

2.     

3.     

mailto:shrn@gmail.com
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4.      

5.     

6.     

 

2. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 

Rp) 

1.     

2.     

 

3. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahu

n 

1.     

2.    

3.    

4.    

 

4. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu dan Tempat 

1.    

2.     

3.    

 

5. Karya Buku dalam 5 tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun Jumlah 

Halaman 

Penerbit 

 -    
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Identitas Anggota Peneliti (anggota II) 

Identitas Diri Anggota II 

 

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Mila Karmila, S.Pd., M.Pd. 

2. Jenis Kelamin Perempuan 

3. Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

4. NIP/NIK/Identitas Lainnya 108501283 

5. NIDN 0621018502 

6. Tempat dan Tanggal Lahir Bandung, 21-01-1985 

7. E-mail miladiaz1421@gmail.com 

8. Nomor Telepon/Hp 085659346921/ 

9. Alamat Kantor Jl. Sidodadi Timur No. 24 – Dr. Cipto 

Semarang 

10. Nomor Telepon/Faks 024 8316377 

11. Lulusan yang telah dihasilkan S-1= 23  orang;   S-2=...  orang;    S-

3=...  orang 

 

12. 

 

 

Mata Kuliah yang Diampu 

 

1. Metodologi Pengembangan  

Bahasa 

2. Pembelajaran Bahasa Anak Usia     

Dini 

3. Metodologi Penelitian  

 

 

6. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi UPI UNJ - 

Bidang Ilmu PG-PAUD PAUD - 

Tahun Masuk-Lulus   - 

Judul 

Skripsi/Tesis/Desertasi 

Implementasi 

Metode 

Pengaruh  Metode 

Bercerita dan Pola 

- 

mailto:miladiaz1421@gmail.com
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Pembelajaran Role 

Playing Untuk 

Meningkatkan 

Motivasi Belajar 

Anak 

Asuh Orangtua 

Terhadap 

Kecerdasan 

Emosional Anak 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

1. Dra.Yooke 

Tjuparmah, M.Pd 

2. Badruzaman, M.Pd 

1. Dr. Asep Supena, 

M.Pd 

2. Dr. Sofia Hartati, 

M.Pd 

 

- 

 

7. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 

Rp) 

1. 2011 Pengaruh Metode Pembelajaran 

Bermain Peran (Role Playing) 

tehadap Tingkat Kreativitas 

AUD 

IKIP PGRI 

Semarang 

2 

2. 2011 Identifikasi Sekolah Ramah 

Anak Tingkat Satuan 

Pendidikan AUD 

HIBAH 

APBI IKIP 

PGRI 

Semarang 

7 

3. 2013 Pengembangan Model 

“Performance Assesment” 

untuk AUD 

HIBAH IKIP 

PGRI 

Semarang 

7,5 

4.  2014 Analisis Pemanfaatan Alat 

permainan Edukatif Dalam 

Menciptakan pembelajaran 

Aktif (Active learning) Di TK 

UniVersitas 

PGRI 

semarang 

5 
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Tunas Rimba 

5. 2014 Efektivitas Metode Permainan 

Bahasa (Language Games)   

Dan Motivasi Belajar Terhadap 

Kompetensi Bahasa Anak Usia  

Dini 

Hibah 

Universitas 

PGRI 

Seamarang 

8 

6. 2015 Analisis Kebijakan 

Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anakdi Wilayah 

Propinsi Jawa Tengah 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

7 

 

8. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 

Rp) 

1. 2011 IbM Pelatihan Kader Pos 

PAUD untuk Menciptakan 

Pendidikan Ramah 

Lingkungan Alam Pada Anak 

Usia Dini di Kelurahan 

Sampangan Kecamatan 

Gajah Munggkur Semarang 

IKIP PGRI 

Semarang 

4 

2. 2012 IbM Pentingnya Bintek 

dalam Pengembangan 

Karakteristik Tnaga Pengajar 

di Pos PAUD sebagai 

Perwujudan Mutu Pendidik 

Profesional. 

IKIP PGRI 

Semarang 

2,7 

3. 2013 Peningkatan Kompetensi 

Bercerita bagi Pedidik pAUD 

IKIP PGRI 

Semarang 

2 
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se-Kecamatan Tembalang 

4. 2013 Menciptakan Pendidik 

PAUD melalui Kegiatan 

Active and Joyfull Learning 

IKIP PGRI 

Semarang  

3,75 

5. 2014 IbM Pendidikan  Berpusat 

Pada Anak Di Kelurahan 

PAlebon 

Universitas 

PGRI 

Seamarang 

2,5 

 

9. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahu

n 

2.  Pengaruh Metode 

Pembelajaran Bermain 

Peran (Role Playing) 

tehadap Tingkat Kreativitas 

AUD 

PAUDIA Volume 1 No. 1 

Tahun 2011 

2. Identifikasi Sekolah Ramah 

Anak Tingkat Satuan 

Pendidikan AUD 

PAUDIA Volume 1 No. 1 

Tahun 2011 

3. Implementasi Pendekatan 

Klarifikasi Nilai (Values 

Clarification Technique) 

dalam Pembelajaran Moral 

Anak Usia Dini 

PAUDIA Volume 2 No. 1 

Tahun 2013 

4. Pengaruh Metode Bercerita 

dan Pola Asuh Orangtua 

Terhadap Kecerdasan 

Emosional Anak 

Jurnal Pendidikan 

Anak usia Dini 

Universitas negeri 

Jakarta 

Volume 7 No.2 

Tahun 2013 

5. Pengembangan Model 

Penilaian Berbasis Unjuk 

Jurnal Penelitan & 

Pengembangan 

Tahun 1 Nomor 1 

Mei 2014 
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Kerja (Performance 

Assessment) di TK Kota 

Semarang 

Pendidikan PAUD 

Universitas Sultan 

Agung Tirtayasa 

6. Upaya meningkatkan 

kemampuan menyimak 

melalui media Flash 

Profesional Pada anak 

kelompok Playgroup PAUD   

Pelita Hati Kedungjati 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

 

PAUDIA Volume 4 No.1 

Oktober 2015 

 

 

10. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu dan Tempat 

1. Konferensi Nasional 

Pendidikan Anak Usia Dini 

Membangun 

Indonesia Yang 

Kuat dari Rumah 

(Indonesian Strong 

From Home) 

Sekolah 

Pascasarjana 

Universitas 

Pendidikan 

Indonsia- Bandung 

22-23 November 

2013 

2.  International Conference Of 

Early Childhood Education 

(ICECE) 

The Influnces Of 

Telling A Story 

Methode And   

Parenting Style To 

The Children‟s 

Emotional 

Intellegence  

Sekolah 

Pascasarjana 

Universitas 

Pendidikan 

Indonsia- Bandung 

18-19 November 

2014 



62 
 

 

3. International Conference Of All 

Care For Children On Early 

Childhood Development 

Family Friendly 

Model As a Child 

Protection For 

First And  Main 

Generation Save 

the Nation  

Universitas Negeri 

Surabaya, 12-13 

Juni 2015 

 

11. Karya Buku dalam 5 tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun Jumlah 

Halaman 

Penerbit 

 -    

 

12. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

 -    

 

13. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial dalam 5 Tahun 

Terakhir 

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial lainnya yang Telah 

Diterbitkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

 -    

 

14. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau 

Institusi Lainnya) 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

 -   
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Identitas Anggota Peneliti (Anggota III) 

Biodata angota III 

A. Identitas diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Ir.Anita Chandra Dewi,M.Pd 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

4 NPP 097101236 

5 NIDN 0614047103 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Jayapura, 14 April 1972 

7 Email Anita.sagala@yahoo.com 

8 Nomor telepon/HP 081311387138 

9 Alamat kantor Jl. Dr. Cipto – Lontar 1 Semarang 

10 Nomor Telepon/Fax 024 – 8316377 

11 Lulusan yang telah dihasilkan S1 =  orang 

12 Mata Kuliah yang diampu 1. Pembelajaran IPS 

AUD 

 2. Analisis Kebutuhan 

AUD 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

UNPAS 

BANDUNG 

UNPAD  

BANDUNG 

Universitas 

Negeri Jakarta 

Universitas 

Negeri Jakarta 

Bidang Ilmu Tehnologi 

Pangan  

Bahasa dan 

Sastra Jerman 

Pendidikan Anak 

Usia Dini  

Pendidikan Anak 

Usia Dini 

Tahun Masuk - Lulus 1990 – 1996 2005-2009 2011-2016 
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1993-1997 

Judul Skripsi/ Thesis/ 

Disertasi 

Memanfaatkan 

kalsium pada 

Ceker ayam 

menjadi keripik  

Meningkatkan 

Kemampuan 

Sains AUD 

berbasis 

Ketrampilan 

Proses 

 

Nama Pembimbing/ 

Promotor 

Prof. Dr. Iyan 

Sofyan 

● Prof. Dr. 

Martini 

Jamaris,M.Pd 

● Prof. Dr. 

Mulyono, 

M.Pd 

●  

 

C. Penelitian 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

 

 

 

Sumber Jml (Rp) 

1 2010 Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Pendidik PAUD melalui Pelatihan 

Pembuatan Alat Permainan Edukatif 

(APE) 

Hibah 

Perguruan 

Tinggi 

6.500.000 

2 2012 DesainPengembangan AUD Holistik 

Integratif PAUD Non Formal Di Pos 

PAUD Mutiara , Kelurahan Lamper 

Lor Semarang 

Hibah 

Perguruan 

Tinggi 

7.500.000 

3 2014 Upaya Meningkatkan Interaksi 

Sosial Melalui Permainan 

Tradisional Jamuran  

Perguruan 

Tinggi 

3.500.000 
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D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir 

N

O 

Tahun Judul Kegiatan Pengabdian Pendanaan 

 

 

 

Sumber Jumlah 

 ( Rp) 

1 2011 LbM Penyuluhan Perkembangan 

Motorik, Bahasa, dan Sosial  Anak  

di  Bangetayu Wetan Kec.Genuk 

Semarang 

Perguruan 

Tinggi 

5.000.000 

1 2012 LbM  Pelatihan Kader PAUD 

dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran AUD yang Aktif dan 

Kreatif  diKelurahan Muktiharjo 

Kidul Tlogosari 

Perguruan 

Tinggi 

3.500.000 

2 2012 LbM Perenting bagi Orang Tua dan 

Peserta Didik TK Marsudirini 

ST.Martinus dalamKonteks 

Mendidik Anak secara Cerdas dan 

Bijaksana 

Perguruan 

Tinggi 

3.500.000 

3 2013 IbM Pemanfaatan Lingkungan dan 

Barang Bekas sebagai Alat 

Permainan Edukatif yang dapat 

Meningkatkan Perkembangan 

Bahasa, Sosial dan Motorik Anak 

bagi Kader Pos PAUD  

Perguruan 

Tinggi 

4.500.000 

4 2015 LbM Pembuatan Media 

Pembelajaran Kreatif Inovatif bagi 

Anak Usia Dini di PAUD Gempita 

Gajah Mungkur Semarang 

 

Perguruan 

Tinggi  

2.250.000 
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5 2015 IbM Guru PAUD Cendikia Mandiri 

dalam Menanamkan Konsep 

melalui PemahamanLagu-Lagu 

Perguruan 

Tinggi 

2.700.000 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Volume/ Nomer/ 

Tahun 

Nama Jurnal 

1 Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Pendidik PAUD 

melalui Pelatihan Pembuatan dan 

Penggunaan Alat Permainan 

Edukatif (APE) 

Volume 4 No.1  - 

Juni 2010  ISSN 

1978-936X 

Media Penelitian 

Pendidikan IKIP 

PGRI Semarang / 

Jurnal Penelitian 

dalam Bidang 

Pendidikan dan 

Pengajaran;            

2 Parenting untuk Anak Usia Dini Vol. 3 No. 1 – 

September 2012               

(ISSN 2087-

3565) 

E-DIMAS /  

Jurnal Penelitian 

dan Pengabdian 

kepada 

Masyarakat, IKIP 

PGRI Semarang;  

3 Desain Pengembangan Anak 

Usia Dini Holistik  Integratif 

PAUD Non Formal (Penelitian 

Research and Development di 

POS PAUD Mutiara, Kelurahan 

Lamper Lor, Kecamatan 

Semarang Selatan) 

volume 2 No.1  - 

Mei 2013 (ISSN 

2089-1431) 

PAUDIA / Jurnal 

Penelitian dalam 

Bidang 

Pendidikan Anak 

Usia Dini, IKIP 

PGRI Semarang;                              

4 Upaya Meningkatkan Interaksi 

Sosial melalui Permainan 

Tradisional Jamuran pada Anak 

volume 3 No.1-

Oktober 2013 

PAUDIA / Jurnal 

Penelitian dalam 

Bidang 
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Kelompok B TK Kuncup Sari 

Semarang, Tahun Ajaran 

2014/2015 

Pendidikan Anak 

Usia Dini, Univ. 

PGRI Semarang;                              

5 Proceeding International 

Conference; Early Childhood 

Development of Integrative 

Holistic Design in Non-Formal 

Early Childhood (Research and 

Develpoment in Mutiara Early 

Childhood (ECH) at Lamper Lor, 

South Semarang District) 

ISBN 978-602-

8054-11-9 

SECRET / 

Semarang Early 

Childhood 

Research & 

Educational 

Talks, Universitas 

Negeri Semarang;  

 

F. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ 

Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Nama Pertemuan 

Ilmiah/ seminar 

Judul Artikel Imiah Waktu dan 

Tempat 

1 Seminar Hasil 

Penelitian 

Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Pendidik PAUD 

melalui Pelatihan Pembuatan dan 

Penggunaan Alat Permainan 

Edukatif (APE) 

2010  

IKP PGRI 

Semarang 

2 Seminar Hasil 

Penelitian 

Penelitian Peningkatan Kualitas 

Pos PAUD melalui 

Pengembangan Program Holistik 

Integratif 

2011 

IKIP PGRI 

Semarang 

3 Proceeding 

International 

Conference 

Proceeding International 

Conference; Early Childhood 

Development of Integrative 

Holistic Design in Non-Formal 

Early Childhood (Research and 

Semarang2014 

Semarang state 

university 
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Develpoment in Mutiara Early 

Childhood (ECH) at Lamper Lor, 

South Semarang District)) 

 

 

G. Pengalaman Menulis Buku Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun Jumlah 

halaman 

Penerbit 

1 -    

 

H.Perolehan HAKI dalam 5-10 tahun terakhir  

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1 -    

 

I.Pengalaman merumuskan kebijakan /rekayasa sosial lainya dalam 5 tahun 

terakhir 

No Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya yang Telah 

Diterapkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

1 -    

  

Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau 

institusi) 

No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1 -   
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LAMPIRAN FOTO KEGIATAN 

 

Guru sedang mengajarkan anak membaca 

 

Anak menulis kata menggunakan plastisin 
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Contoh kegiatan anak dengan tema “Holiday” 

 

Anak-anak bermain pura-pura menjadi travel agent dan traveler 
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Brainstorming tema pembelajaran 

 

Anak-anak melihat peta untuk menentukan negara tujuan 


