
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Perkembangan bahasa anak usia dini memang masih jauh dari sempurna. 

Namun demikian potensinya dapat dirangsang lewat komunikasi yang aktif 

dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Guru anak usia dini 

merupakan salah seorang guru yang dapat mempengaruhi perkembangan 

bahasa anak. Guru anak usia dini harus dapat mengupayakan berbagai strategi 

pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan bahasa anak. 

Keterampilan berbahasa dalam prakteknya memerlukan penguasaan kosa 

kata yang memadai sehingga gagasan yang ingin disampaikan dapat tersalurkan 

dengan baik. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan kosa 

kata yang memadai akan dapat menentukan kualitas berbahasa seseorang. 

Untuk mencapai tujuan itu, pembelajaran kosa kata harus dilakukan sejak anak 

usia dini yang secara formal dimulai sejak anak berada di Taman Kanak-kanak 

atau di Pendidikan Anak Usia Dini. 

Penguasaan kosa kata sangat mempengaruhi keterampilan berbahasa 

seseorang, terutama anak usia 4-5 tahun yang pada usia ini anak belum banyak 

menguasai kosa kata. Sangat penting bagi mereka untuk mempelajari dan 

memahami kosa kata, karena keterampilan berbahasa sang anak akan 

meningkat apabila kuantitas dan kualitas kosa katanya meningkat. 

Berdasarkan pengamatan sementara dapat dilihat dari hasil observasi 

kemampuan mengenal perbendaharaan kosa kata anak usia 4-5 tahun, Peneliti 
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mengalami masih banyak anak-anak yang belum mengetahui kosa kata dasar 

yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kosa kata angka, 

warna dan bentuk-bentuk geometri. Kegiatan pembelajaran yang digunakan 

selama ini adalah pengenalan mengenal kosa kata. 

Usia 4-5 tahun merupakan usia dimana anak dapat mengembangkan kosa 

kata secara mengagumkan. Anak mempunyai daya serap yang tinggi atas kata-

kata yang diperolehnya baik dari lingkungan keluarga maupun dilingkungan 

tempat mereka belajar. Oleh karena itu anak usia ini memerlukan stimulasi dari 

lingkungan untuk dapat mengembangkan kosa katanya secara baik dan benar. 

Dalam hal ini peran guru disekolah sangat diperlukan dalam membantu 

mengembangkan kosa kata anak.  

Melihat kenyataan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas dalam meningkatkan kinerja pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru, sekaligus melihat upaya guru meningkatkan kemampuan mengenal 

perbendaharaan kosa kata anak usia 4-5 tahun melalui pembelajaran kooperatif 

dengan teknik jigsaw Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Bunda Kecamatan 

Pontianak Selatan. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran kooperatif dengan teknik jigsaw 

untuk meningkatkan kemampuan mengenal perbendaharaan kosa kata anak 

usia 4-5 tahun Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Bunda Kecamatan 

Pontianak Selatan ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kooperatif dengan teknik jigsaw untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal perbendaharaan kosa kata anak usia 4-

5 tahun Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Bunda Kecamatan Pontianak 

Selatan ? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran kooperatif dengan teknik jigsaw untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal perbendaharaan kosa kata anak usia 4-
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5 tahun Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Bunda Kecamatan Pontianak 

Selatan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran 

tentang upaya guru dalam meningkatkan kemampuan mengenal 

perbendaharaan kosa kata anak usia 4-5 tahun melalui pembelajaran kooperatif 

dengan teknik jigsaw Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Bunda Kecamatan 

Pontianak Selatan. Secara khusus tujuan penelitian dapat mengetahui dan 

mendeskripsikan tentang : 

1. Perencanaan pembelajaran kooperatif dengan teknik jigsaw dalam 

meningkatkan kemampuan mengenal perbendaharaan kosa kata anak usia 4-

5 tahun Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Bunda Kecamatan Pontianak 

Selatan. 

2. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif dengan teknik jigsaw dalam 

meningkatkan kemampuan mengenal perbendaharaan kosa kata anak usia 4-

5 tahun Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Bunda Kecamatan Pontianak 

Selatan. 

3. Evaluasi pembelajaran kooperatif dengan teknik jigsaw dalam meningkatkan 

kemampuan mengenal perbendaharaan kosa kata anak usia 4-5 tahun 

Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Bunda Kecamatan Pontianak Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi guru 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penelitian tindakan 

kelas terutama tentang penguasaan kosa kata anak. 

2. Bagi peneliti 

Penelitian ini sebagai cara untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta 

melatih diri dalam menganalisis suatu permasalahan secara ilmiah dalam 

disiplin ilmu. 
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3. Bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dengan penguasaan anak. 

b. Memberikan suasana belajar yang menyenangkan. 

4. Bagi sekolah 

Dapat meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 

Kasih Bunda Kecamatan Pontianak Selatan khususnya pada penguasaan 

mengenal perbendaharaan kosa kata anak. 

E. Definisi Konseptual dan Operasional 

1. Pengertian Kosa Kata 

Kamus Besar Bahasa Indonesia  mengartikan kosa kata adalah 

perbendaharaan kata. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau 

dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang 

dapat digunakan dalam berbahasa. Kosa kata seseorang didefinisikan sebagai 

himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau semua 

kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk 

menyusun kalimat baru. 

2. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah aktivitas pembelajaran kelompok yang 

diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada 

perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajar 

yang di dalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas 

pembelajarannya sendiri dan di dorong untuk meningkatkan pembelajaran 

anggota-anggota yang lain. 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran untuk meningkatkan 

keterampilan sosial dan emosional anak-anak dan pengaruhnya terhadap 

praktik pendidikan saat ini. Pembelajaran kooperatif menjadi sarana efektif 

bagi guru untuk membentuk lingkungan yang kondusif bagi terciptanya 

interaksi antar anak dan memberikan dukungan serta latihan yang mereka 
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butuhkan untuk mengembangkan keterampilan sosio-emosional mereka di 

kehidupan nyata.  

3. Aspek yang akan di amati dalam penelitian ini adalah :  

a. Anak dapat mengenal huruf awal pada nama buah-buahan 

b. Anak dapat menyebutkan nama-nama buah 

c. Anak dapat mencocokkan kartu gambar dengan kartu nama 

d. Anak dapat menghubungkan gambar dengan kata 
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