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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini, akan menjabarkan (1) latar belakang, mengapa penelitian 

ini menarik untuk dilaksanakan (2)  rumusan masalah, hal-hal apa saja yang 

nantinya akan ditelitit (3) tujuan penelitian (4)  manfaat penelitian, secara teoritis 

dan praktis, serta (5) definisi istilah dalam penelitian yang akan dilakukan. 

1.1 Latar Belakang 

Diera globalisasi seperti saat ini, semua orang dituntut untuk mampu 

berkompetisi secara global. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri 

menjadi sumber daya manusia yang sukses khususnya di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka mencapai kesuksesan manusia harus 

memiliki kecakapan, salah satunya dalam kecakapan berkomunikasi. 

Komunikasi adalah cara berinteraksi antara manusia yang satu dengan 

yang lain. Dalam berkomunikasimanusia memerlukan bahasa sebagai alat. 

Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-

simbol vokal (bunyi ujaran) yang arbitrer (manasuka), yang dapat diperkuat 

dengan gerak-gerik badaniah yang nyata. (Goris Keraf ; 1996) 

Tarigan (2004:11) mengemukakan tiga pandangan teoritis yang 

berbeda mengenai bahasa, yaitu : 

1. Pandangan struktural, yang paling tradisional, yaitu pandangan 

bahwa “bahasa adalah suatu sistem unsur-unsur yang 

berhubungan secara struktural bagi penyandian makna”. 

2. Pandangan fungsional, pandangan bahwa bahasa merupakan 

wahana bagi ekspresi makna fungsional. Teori ini lebih 
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menekankan dimensi semantik dan komunikatif daripada sekedar 

ciri-ciri gramatikal bahasa. 

3. Pandangan interaksional, pandangan bahwa bahasa merupakan 

wahana bagi realisasi hubungan antarpribadi dan bagi performansi 

transaksi sosial diantara para invidu. Bahasa dilihat sebagai sarana 

bagi kreasi dan pemeliharaan hubungan sosial. 

Terdapat ribuan bahasa yang digunakan di dunia.  

Maka dari itu diperlukan satu bahasa yang dapat digunakan sebagai 

bahasa internasional di dunia. Bahasa Inggris dipilih sebagai bahasa 

internasional karena bahasa inggris merupakan salah satu bahasa tertua di 

dunia yang berasal dari daratan britania yaitu sekitar abad ke-8. Selain bahsa 

Inggris merupakan bahasa tertua yang ada di dunia, bahasa Inggris mempunyai 

perkembangan kosa kata yang sangat pesat. Menurut tim riset gabungan 

peneliti Harvard University dan Google mencatat penambahan kosa kata 

bahasa tertua didunia itu mencapai 8.500 kata pertahun. Kini jumlah total 

mencapai 1.022.000 kata. (wikipedia Indonesia, 25-5-2016 13:45) 

Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional memiliki peran yang 

sangat penting dalam komunikasi, teknologi dan dalam interaksi secara 

langsung. Sebagai bagian dari komunikasi, bahasa Inggris harus secara aktif 

digunakan baik secara langsung (lisan) maupun tidak langsung (tulisan).Akan 

tetapi, tidak semua negara bisa menerapkan bahasa Inggris dalam berbagai 

bidang.  

Kemampuan bahasa Inggris di Indonesia berada diurutan ke-32, 

sedangkan Malaysia tembus di urutan ke-12. Hal ini berdasarkna riset yang 

dilakukan oleh EF English Proficiency Index (EF EPI) di 72 negara pada tahun 

2016, dimana negara-negara tersebuttidak menggunakan bahasa Inggris 

sebagai bahasa ibu atau pertama yang digunakan (http://www.ef.co.id/epi/, 

http://www.ef.co.id/epi/
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23/05/2017-21.34). Hal ini menandakan penguasaaan bahasa Inggris di 

Indonesia dirasa masih kurang yang diakibatkan oleh pembelajaran yang 

kurang maksimal. 

Di masa sekarang banyak orang mengukur keberhasilansuatu 

pendidikan hanya dilihat dari segi hasil. Sedangkan dalam pembelajaran yang 

baik adalah bersifat menyeluruh dalam melaksanakannya dan mencakup 

berbagai aspek, baik aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Sehingga dalam 

pengukuran tingkat keberhasilannya selain dilihat dari segi kuantitas juga dari 

kualitas yang telah dilakukan di sekolah-sekolah. 

Penguasaan kosakata merupakan hal yang paling mendasar yang harus 

dikuasai seseorang dalam pembelajaran bahasa Inggris yang merupakan bahasa 

asing bagi seluruh siswa dan masyarakat Indonesia. Apabila seorang siswa 

memiliki pebendaharaan kata bahasa inggris yang memadai maka otomatis 

akan lebih menunjang pada pencapaian empat kompetensi bahasa  Inggris. 

Dari hasil pra-research, guru bahasa Inggris di SDN Sukosari dalam 

mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa masih terdapat beberapa kendala, 

salah satunya siswa masih kesulitan dalam menguasai kosakata. Hal ini 

dikarenakan bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang dipelajari siswa yang 

mana struktur dan formatnya berbeda dengan bahasa ibu dan bahasa sehari-

hari yang digunakan siswa. Oleh karena itu, siswa harus belajar lebih tekun 

agar dapat menguasai bahasa Inggris. Keterampilan yang diajarkan dalam 

pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas V SD meliputi speaking, reading, dan 

writing. Keterampilan listening melalui kaset jarang digunakan karena belum 
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sesuai dengan kemampuan siswa. Guru juga berharap agar siswa dapat 

menguasai kosakata bahasa Inggris secara maksimal. 

Pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas V di SDN Sukosari Jombang 

berlangsung selama satu jam pelajaran. Satu kalipertemuan guru mengajarkan 

tujuh sampai sepuluh kosakata dan belum termasuklatihan yang diberikan 

untuk siswa. Guru membutuhkan waktu yang lebih lamauntuk mengajarkan 

kosakata. Penguasaan kosakata merpakan hal utama dalam mempelajari baha 

asing, dalam hal ini bahasa Inggris.  

David Wilkins, dikutip Thornbury (2002: 13), menyimpulkan tentang 

pentingnya mempelajari vocabulary dengan mengatakan “Without Grammar 

very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed.” Ia 

menjelaskan bahwa tanpa (mengetahui) grammar, sedikit sekali yang bisa kita 

ungkapkan. Namun tanpa (mengetahui) kosakata, tidak ada yang bisa kita 

ungkapkan. Memang benar apa yang diungkapkan oleh Wilkins tersebut. 

Meski kita mempunyai kemampuan grammar (tata bahasa) yang baik, namun 

kemampuan tersebut akan sia-sia saja jika kita tidak memiliki cukup 

penguasaan akan vocabulary. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yangditentukan sekolah untuk pembelajaran bahasa Inggris adalah 65. 

Sebanyak51,52% dari jumlah keseluruhan siswa belum memenuhi KKM dan 

sebanyak48,48% dari jumlah keseluruhan siswa telah memenuhi KKM. 

Dari hasil tersebut pula, terlihat bahwa guru masih menggunakan 

metode ceramah dan penugasan serta belum menggunakan media dalam 

menyampaikan materi. Guru memberikan arti kata mengenai kosakata yang 

diajarkan secara lisan dan siswa secara acak diminta untuk menjawab 
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pertanyaan dari guru mengenai arti kata suatu kosakata secara lisan juga. Siswa 

diminta untuk membaca suatu kosakata yang tertera dalam buku paket secara 

sekilas dan belum ada pemahaman bagi siswa. Siswa melafalkan kosakata 

sesuai yang dicontohkan guru dan telah tertera dalam buku paket, namun guru 

belum melakukan melakukan pengecekan cara membaca siswa dengan 

memberi kesempatan kepada masing-masing individu untuk melafalkannya. 

Siswa belum diberi kesempatan oleh guru untuk menuliskan kosakata yang 

baru saja dipelajari dalam buku masing-masing selama proses pembelajaran 

sampai akhir pembelajaran, sehingga belum ada latihan siswa atau pendalaman 

siswa mengenai suatu kosakata. Proses ppembelajaran yang berbeda 

dibutuhkan untuk menangani hal tersebut. Melaksanakan pembelajaran dengan 

metode suggestopedia salah satunya. 

Suggestopedia adalah metode pengajaran yang didasarkan pada 

pemahaman modern tentang bagaimana otak manusia bekerja dan bagaimana 

kita belajar paling efektif. Suatu konsep yang menyuguhkan suatu pandangan 

bahwa manusia bisa diarahkan untuk melakukan sesuatu dengan 

memberikannya sugesti. ( Azziz Fachrurrozi : 2008 ) 

Menurut Lozanov, strategi dalam metode suggestopedia ini ialah (a) 

Penghindaran ketegangan-ketegangan fisik yang akan mengganggu 

pembelajaran. (b) menghilangkan ketegangan. (c) menghilangkan norma 

pembatas. (Henry G Tarigan : 2009 ) 

Metode suggestopedia membantu dan merubah cara pandang siswa 

tentang belajar. Siswa dikondisikan untuk menjadi lebih santai dan 

menghilangkan rasa kurang percaya diri mereka dalam proses belajar. Untuk 
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menunjang metode ini, kelas dikondisikan menjadi ruang yang nyaman bagi 

mereka, suasana menyenangkan dan ceria dibuat untuk mendukung metode ini. 

Disampung itu, mereka akan diperdengarkan musik/.instrumen klasik. Semua 

ini dilakukan untuk mempertegas siswa bahwa belajar bahasa Inggris itu 

mudah dan menyenangkan. 

Oleh sebab itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Peningkatan Penguasaan Vocabulary Bahasa Inggris Dengan 

Menggunakan Metode Suggestopedia Pada Siswa Kelas V SDN Sukosari 

Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah yang dapat 

dirumuskan antara lain:  

1.) Bagaimana penerapan metode suggestopedia pada pembelajaran bahasa 

Inggris kelas V SDN Sukosari? 

2.) Bagaimana peningkatan  keterampilan vocabullary bahasa Inggris dengan 

menggunakan metode suggestopedia pada siswa kelas V di SDN Sukosari 

Jombang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang mengacu pada latar belakang diatas, maka 

terbentuklah tujuan-tujuan di bawah ini:  

1.) Mendeskripsikan penerapan metode suggestopedia terhadap keterampilan 

vocabulary bahasa Inggris kelas V SDN Sukosari. 
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2.) Mendeskripsikan peningkatan  keterampilan vocabullary bahasa Inggris 

dengan menggunakan metode suggestopedia pada siswa kelas V di SDN 

Sukosari Jombang. 

 

1.4 Manfaat Hasil/ Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi peneliti saja, tetapi 

penelitian ini juga memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. 

Manfaatnya sebagai berikut : 

1.) Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan konstribusi bagi metode 

pengajaran bahasa yang dapat digunakan oleh guru khususnya di sekolah 

dasar. 

2.) Secara praktis,  

a. Bagi guru, dapat menjadi salah satu inovasi dalam mengajar 

menggunakan metode suggestopedia 

b. Bagi siswa, dapat meningkatkan pemahaman tentang vocabulary bahasa 

Inggris melalui penggunaan metode suggestopedia dalam pembelajaran 

c. Bagi peniliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 

khususnya bahasa asing  
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1.5 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul penelitian ini, maka perlu 

didefinisikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Suggestopedia 

Suggestopedia adalah metode pengajaran yang didasarkan pada 

pemahaman modern tentang bagaimana otak manusia bekerja dan 

bagaimana cara belajar yang paling efektif. Suatu konsep yang 

menyuguhkan suatu pandangan bahwa manusia bisa diarahkan untuk 

melakukan sesuatu dengan memberikan suggesti. (Richard, JK ; 1993 : 

142-143) metode ini memiliki beberapaelemen kunci termasuk lingkungan 

belajar sensorik kaya (gambar, warna, musik, dll), harapan positif dari 

keberhasilandan penggunaan berbagai variasi metode.  

2. Vocabulary 

Vocabulary atau dalam bahasa Indonesia kosakata adalah himpunan 

kata yang diketahui maknanya dan dapat digunakan oleh seseorang dalam 

suatu bahasa. Kosakata seseorang dideinisikan 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. 

3. Bahasa Inggris 

Bahsa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan 

di SD/MI. Ruang lingkup penelitian disini adalah pembelajaran bahasa 

Inggris kelas V pada topik Don’t Park Here. 

 


