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BAB II 

KAJIAN TEORI 

Pada bab ini akan menjabarkan teori yang berkaitan dengan hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan serta kerangka pikir penelitian. 

Hal-hal tersebut adalah keterampilan berbahasa Inggris, keterampilan vocabulary, 

kurikulum pembelajaran bahasa Inggris, metode suggestopedia. 

2.1 Keterampilan Berbahasa Inggris 

 

Pada kurikulum 2013 pembelajaran bahasa Inggris di SD tidak diterapkan 

lagi dalam pembelajaran wajib. Setiap sekolah baik negeri atau swasta diberi 

kewenangan untuk menyelenggarakan pembelajaran bahasa Inggris untuk 

dimasukan dalam pembelajaran berdasarkan pada musyawarah lembaga yang 

menaungi sekolah tersebut. Pembelajaran bahasa Inggris di SD lebih ditekankan 

pada pengenalan kosakata. Materi yang diajarkan dari kelas satu sampai kelas 

enam SD lebih ditekankan pada kosakata dengan tingkat kesulitan yang berbeda 

sesuai denganjenjang kelasnya. Pembelajaran bahasa Inggris di SD menekankan 

pada empat keterampilan berbahasa yaitu menyimak (listening), berbicara 

(speaking), membaca (reading) dan menulis (writing). 

2.1.1 Keterampilan Menyimak (listening skill) 

Keterampilan menyimak adalah suatu bentuk keterampilan berbahasa 

yang bersifat reseptif (Iskandarwassid, 2008: 227). Pemilihan informasi 

secara tidak langsung terjadi pada proses menyimak. Proses transfer ilmu 

pengetahuan terjadi dalam kegiatan menyimak. Penyimak mendengarkan 

dengan baik informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi. Pemberi 
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informasi mendapatkan keuntungan dengan masukan atau pendapat lain yang 

diungkapkan oleh penyimak. 

Ahmad izzan (2010: 79) mengatakan bahwa materi yang dapat 

digunakan untuk menyimak bahasa Inggris diajarkan secara bertahap yaitu: 

a. fase pengenalan, seperti fonologi (fonem-fonem), 

kata-kata, frase-frase, dan kalimat-kalimat, 

b. fase pemahaman, yakni melakukan respon 

nonlinguistik (ini dianjurkan dalam pendekatan 

pemahaman), 

c. fase pemahaman “pertengahan”, yakni menjawab 

pertanyaanpertanyaan mengenai isi bacaan pendek, 

percakapan penutur asli, dan percakapan melalui 

telepon, 

d. pemahaman “lanjut”, yakni bertanya jawab tentang isi 

berita di radio,TV, dan penyajian bahan otentik. 

 

Materi menyimak yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Inggris untuk kelas V di SDN Sukosari masih dalam fase pemahaman. Hal 

ini dikarenakan pembelajaran bahasa Inggris di SDN Sukosari baru 

dimulai pada kelas IV. 

Tes kemampuan menyimak dapat dilakukan melalui wawancara, 

Tanya jawab, menjawab isi dialog, menjawab pertanyaan yang berkenaan 

dengan drama yang baru ditonton dan bentuk tes lainnya (Iskandarwassid, 

2008: 229). Tanya jawab secara langsung dapat digunakan guru untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam menyimak penjelasan yang 

disampaikan guru mengenai kosakata kata yang diajarkan. Keterampilan 

menyimak dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris memegang peranan 

yang sangat penting. Suatu kata baru dapat dikenali siswa melalui proses 

menyimak. Iskandarwassid mengemukakan bahwa terdapat dua belas 
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tahapan dalam kegiatan menyimak (Iskandarwassid, 2008: 235–236) yaitu 

sebagai berikut: 

a. mendengar, 

b. mengenangkan, 

c. memperhatikan, 

d. membentuk imajinasi, 

e. mencari simpanan masa lalu dalam gagasan, 

f. membandingkan, 

g. menguji isyarat-isyarat, 

h. mengkodekan kembali, 

i. mendapatkan makna, 

j. memasukkan ke dalam pikiran disaat-saat mendengarkan 

atau menyimak,menginterprestasikan sesuatu yang disimak, 

k. menirukan dalam pikiran. 

Kedua belas tahapan tersebut apabila dilakukan dengan baik 

menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Proses 

menyimak sangat diperlukan dalam peningkatan penguasaan kosakata 

bahasa Inggris karena sebagai pengenalan kata pertama dari suatu bahasa. 

Siswa dapat mengenali suatu bahasa dari mendengarkan ucapan orang lain. 

Kosakata bahasa Inggris yang baru saja dikenali siswa dapat diperoleh dari 

menyimak yang diucapkan oleh guru secara berulang-ulang sehingga 

siswa terbiasa dan dapat mengenal kosakata tersebut 

2.1.2 Keterampilan Berbicara (speaking skill) 

Keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan 

mereproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, 

kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain (Iskandarwassid, 

2008:241). Keterampilan berbicara sangat diperlukan dalam penguasaan 

kosakata bahasa Inggris. Keterampilan berbicara memberi penekanan dari 

informasi yang didapat pada proses menyimak. Keterampilan berbicara 
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berarti memberi pengulangan dengan mengucapkan kembali kata/kalimat 

menggunakan bahasa sendiri. Kata-kata yang digunakan siswa dapat 

diperoleh dari proses menyimak. 

2.1.3 Keterampilan Membaca (reading skill) 

Keterampilan membaca merupakan keterampilan yang dapat 

dikembangkan. Keterampilan membaca menjadi alat yang digunakan 

untuk memberdayakan diri dalam pengembangan pengetahuan. 

Keterampilan membaca sebagai alat komunikasi bagi kehidupan manusia 

(Iskandarwassid, 2008: 245). Keterampilan membaca dapat membantu 

siswa dalam memahami kosakata yang diajarkan guru. Membaca lebih 

membantu siswa dalam memahami daripada hanya menyimak penjelasan 

dari guru. Membaca membantu siswa untuk menyerap pengetahuan lebih 

banyak. Membaca juga dapat memperluas pengetahuan dan tidak hanya 

bergantung satu pada informan saja. 

2.1.4 Keterampilan Menulis (writing skill) 

Keterampilan menulis merupakan pengembangan dari keterampilan 

membaca. Keterampilan menulis didapatkan setelah keterampilan 

membaca dapat dikuasai. Kemampuan menulis lebih mengandalkan pada 

kemampuan berbahasa yang bersifat aktif dan produktif. Keterampilan 

menulis dapat digunakan untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan. 

Seorang pemakai bahasa memiliki kesempatan untuk mengatur dan 

mempersiapkan diri dalam menulis. Pesan yang perlu diungkapkan dapat 

dipilih secara cermat dan disusun secara sistematis agar mudah dipahami 

(Iskandarwassid, 2008: 248–249). 
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2.2 Keterampilan Vocabulary 

2.2.1 Pengertian Vocabulary 

Vocabulary, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “kosa 

kata”. Kosakata merupakan aspek dasar paling penting yang harus dikuasai 

siswa dalam pengajaran bahasa termasuk bahasa asing, krena tanpa 

menguasai kosakata maka siswa tidak akan bisa menggunakan bahasa asing 

tersebut. 

Istilahkosakata dalam bahasa Indonesia sejajar dengan istilah 

perbendaharaan kata atau leksikon. Membicarakan kosakata berarti 

membicarakan suatu bidang bahasa yang disebut leksikologi atau ilmu 

kosakata adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk kata. Abu Bakar 

Sulaiman, A. Gani & Syafri K, menyatakan  kata kosakata berasal dari bahasa 

sanksekerta koca dan katha. Kedua kata tersebut diserap ke dalam bahasa 

Indonesia sebagai kata majemuk. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata adalah 

perbendaharaan kata atau vocabuler. Menururt Nurgiyantoro, kosakataadalah 

kekayaan kata yang dimiliki oleh (terdapat dalam)  suatu  bahasa. Selain itu, 

kosakata dapat diartikan semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa, 

kekeyaan kata yang dimiliki oleh seorang pembicara atau penulis, kata yang 

dipakai dalam  suatu  bidang  ilmu pengetahuan dan  daftar kata yang disusun 

seperti kamus yang disertai penjelasan secara singkat dan praktis. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa kosakata memiliki pengertian yang cukup luas. Kosakata tidak hanya 

terbatas pada kata-kata yang dimiliki oleh seseorang namun juga kata-kata 
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yang dimiliki oleh suatu bahasa serta dipakai dalam ilmu pengetahuan yang 

disusun dalam kamus yang disertai penjelasan secara singkat dan praktis. 

2.2.2 Penguasaan Kosakata (Vocabulary) 

Penguasaan kosakata adalah kegiatan menguasai atau kemampuan 

memahami dan menggunaan kata-kata yang terdapadat dalam suatu bahasa, 

baik bahasa lisan maupun tulisan. 

Ada berbagai macam cara untuk meningkatkan penguasaan 

kosakata siswa, diantaranya dengan menggunakan kamus dan permainan 

kata, sesuai dengan yang dikemukakan Tarigan, bahwa : 

“Teknik pengembangan kosakta yang dapat dilakukan dalam 

pembelajaran kosakata mereka, secara kualitatif maupun kuantitatif 

contohnya dengan menggunakan kamus dan permainan kata.” 

 

Selain itu Purwo menambahkan bahwa teknik menungkatkan 

penguasaan kosakata dengan cara menghafal daftar kata bukan satu-satunya 

langkah yang dapat dilakukan untuk membantu penigkatan penguasaan kata. 

Usaha menguasai kata perlu ditempuh dengan mengamati pemakaian kata 

tersebut dalam teks. 

Adapun macam-macam penguasaan kosakata menurut Haris dalam 

Nurgiyantoro, adalah sebagai berikut : 

1. Penguasaan Reseptif 

Penguasaan reseptif dapat diartikan sebagai penguasaan 

yang bersifat pasif, artinya pemahaman hanya terdapat dalam 

proses pemikiran. Kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif 

adalah kegiatan menyimak dan membaca. Penugasan ini juga 

disebut sebagai proses decoding. 

2. Penguasaan Produktif 

Penguasaan produktif mencakup keterampilan berbicara 

dan menulis atau disebut juga encoding, yaitu proses usaha 

mengkomunikasikan ide, pikiran, perasaan melalui bentuk-

bentuk kebahasaan maksudnya adalah penguasaan secara 

ujaran lisan atau berbicara. 
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3. Penguasaan Penulisan 

Penguasaan ini meliputi kemampuan penulisan kosakata 

sesuai dengan kaidah kebahasaan. Walaupun kita mampu 

memahami makna suatu kata dan mampu menggunakannya 

dalam kalimat, tetapi kita tidak menguasai cara penulisan 

yang benar berarti kita belum menguasai kosakata yang 

bersangkutan secara sempurna. 

 

2.2.3 Pembelajaran Kosakata (Vocabulary) 

Nation, menyebutkan tiga prosedur mengajar kosakata, yaitu : 

recycled words, the second-hand cloze, dan the vocabulary interview. 

Recycled words yaitu prosedur mengajar kosakata bergerak dari receptive use 

ke productive use yang berfokus pada belajar yang disengaja. The second-

hand cloze yakni prosedur mengajar kosakata yang meliputi tiga langkah 

yaitu siswa membaca teks yang mengandung kosakata sasaran, siswa dengan 

sengaja belajar kosakata, dan siswa diberikan cloze passage yang merupakan 

ringkasan dari apa yang sesungguhnya mereka baca. The vocabulary 

interview dalah prosedur mengajar kosakata dimana siswa diberi kesempatan 

untuk melakukan tanya jawab kepada guru atau kepada siswa lain tentang 

kosakata tertentu. Salah satu tujuan prosedur ini adalah untuk membuat siswa 

memperhatikan aspek-aspek mengetehui suatu kata. 

Piaget, menyatakan bahwa siswa sekolah dasar adalah concrate 

thinkers (pemikir konkrit). Mereka belajar dengan baik melelui keterlibatan 

secara aktif. Keterlibatan dalam penggunaan bahasa secara aktif dapat dibuat 

lebih bermakna apabila dikaitkan dengan pengalaman dan hal-hal nyata 

dalam kehidupan anak. Asri Budiningsih, menyatakan bahwa untuk 

menghindari keterbatasan berfikir, anak perlu diberi gambaran konkrit 
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sehingga ia mampu menelaah persoalan. Anak usia 7 sampai 2 tahun masih 

berfikir abstrak. 

Pembelajaran koskata bahsa Iinggris kepada anak-anak sebaiknya 

didasarkanpada bagaimana mereka belajar bahasa. Hal ini dinyatakan oleh 

Hoskisson & Tompkis, bahwa pembelajaran bahasa harus didasari pada 

bagaimana anak-anak belajar dan bagaimana mereka belajar bahasa. Guru 

perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan cara 

belajarnya. Pertama, siswa perlu diajarkan bentuk bahasa lisan dan tulisan. 

Kedua, siswa perlu mendapat kesempatan untuk meniru bentuk-bentuk bahsa 

tersebut. 

2.2.4 Manfaat Penguasaan Kosakata (Vocabulary) 

Ketika seseorang mempelajari suatu bahasa, penguasaan kosakkata 

memiliki peran penting kaarena oeguaasaan kosakata akan mempengaruhi 

ketrampilan berbahasa seseorang. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan 

Tarigan, bahwa kualitas berbahasa seseorang tergantung pada kualitas 

kosakata yang dimiliki. Makin kaya kosakata yang dimiliki maka makin besar 

pula kemunngkinan terampil berbahasa. Tanpa kosakata yang luas, seseorang 

tidak akan dapat menggunakan struktur dan fungsi bahasa dalam komunikasi 

secara komprehensif. Senada dengan hal tesebut, Rivers menyatakan bahwa 

kosakata merupakan hal yang penting agar dapat menggunakan bahsa kedua 

(second language). 

Adapun manfaat penggunaan koskata tidak hanya terbatas dalam 

kepentingan pendidiakan, melainkan juga dalam kehidupan sosial, seperti 

yang dikemukakan oleh Keraf, berikut ini : 
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“mereka yang terlibatdalam jaringan komunikasi 

masyarakatkontemporer inimemerlukan persyaratan-

persyaratan tertentu. Peryaratan ini antara lain : ia harus 

menguasai sejumlah besar kosakata yang dimilikimasyarakat 

bahasanya, serta mampu pula menggerakkan kekayaannya itu 

menjadi jaringan-jaringan kalimat yang jelas dan efektif, 

sesuai dengan kaidah-kaidah sitaksis yang berlaku, untuk 

menyampaikan rangkaian pikiran dan perasaannya kepada 

anggota-anggota masyarakat lainnya.” 

 

2.3 Kurikulum Pembelajaran Bahasa Inggris 

Bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran yang tergolong 

dalam muatan lokal, yang mana substansi muatan lokal tersebut ditentukan 

oleh sekolah. Sekolah dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan 

lokal setiap semester atau dua mata pelajaran muatan dalam satu tahun. 

Sebagai mana disebutkan dalam Model Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) SD dan MI, bahasa Inggris merupakan salah satu mata 

pelajaran muatan lokal yang wwajib diselenggarakan bagi semua siswa kelas 

I hingga kelas VI. Sedangkan alokasi waktu yang diperlukan adalah 2 jam 

pelajaran. (Karsidi : 2007, 14) 

Pembelajaran bahasa Inggris kelas V SD maupun MI 

mempunyaiStandar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Pada kelas V 

semester 1 dan semester 2, Standar Kompetensi adalah : 

1. Memahami instruksi sangat sederhana dengan tindakan dalam konteks 

sekolah (mendengarkan). 

2. Mengungkapkan instruksi dan informasi sangat sederhana dalam konteks 

sekolah (berbicara). 

3. Memahami tulisan bahasa Inggris dan teks deskriptif bergambar sangat 

sederhana dalam konteks sekolah (membaca). 
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4. Mengeja dan menyalin kalimat sangat sederhana dalam konteks sekolah 

(menulis). 

 

 

 

Kompetensi Dasar pada semester I adalah : 
No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1.  

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Mendengarkan 

Memahami instruksi sangat 

sederhana dengan tindakan 

dalam konteks sekolah 

 

 

Berbicara 

Mengungkapkan instruksi dan 

informasi sangat sederhana 

dalam konteks sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membaca 

Memahami tulisan Bahasa 

Inggris danteks deskriptif 

bergamabr sangat sederhana 

dalam konteks sekolah 

 

 

 

Menulis 

Mengeja dan menyalin 

kalimat sangat sederhana 

dalam konteks sekolah 

 

1.1 Memahami instruksi sangat sederhana 

dengan tindakan secara berterima dalam 

konteks kelas dan sekolah. 

1.2 Merespon instruksi sangat sederhana 

secara verbal. 

 

2.1 Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan 

secara berterima yang melibatkan tindak 

tutur : memberi contoh melakukan sesuatu, 

memberi aba-aba, dan memberi petunjuk. 

2.2 Bercakap-cakap untuk meminta/memberi 

jasa/barang secara berterima yang 

melibatkan tindak tutur : memberi contoh 
melakukan sesuatu, memberi aba-aba, dan 

memberi petunjuk. 

2.3 Bercakap-cakap untuk meminta/memberi 

informasi secara berterima yang 

melibatkan tindak tutur : mengendalikan 

diri, meminta ijin, memberi ijin, 

menyetujui, tidak menyetujui, dan 

melarang. 

2.4 Mengungkapkan kesantunan secara 

berterima yang melibatkan ungkapan : Do 

you mind ... dan shall we ... 
 

3.1 Membaca nyaring dengan ucapan, 

tekanan, dan intonasi secara tepat dan 

berterima yang melibatkan : kata, frasa, 

dan kalimat sederhan. 

3.2 Memahami kalimat, pesan tertullis dan 

teks deskriptif bergambar sangat 

sederhana secara tepat dan berterima. 

 

4.1 Mengeja kalimat sangat sederhana secara 

tepat dan berterima. 

4.2 Menyalin dan menulis kalimat sangat 

sederhana secara tepat dan berterima 

seperti: ucapan selamat, ucapan terima 

kasih, dan undagan. 
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1Tabel 1 SK/KD Bahasa Inggris Kelas V SD/MI Semester I 

 

Pada semester II, Kompetensi Dasar yang dijadikan patokan adalah : 

No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendengarkan 

Memahami instruksi sangat 

sederhana dengan tindakan 

dalam konteks sekolah 

 

Berbicara 

Mengungkapkan instruksi dan 

informasi sangat sederhana 

dalam konteks sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membaca 

Memahami tulisan bahasa 

 

5.1 Merespon instruksi sangat sederhana dengan 

tindakan secara berterima dalam konteks 

sekolah. 

5.2 Merespon instruksi sangat sederhana secara 

verbal 

 

6.1 Bercakap-cakap untuk menyertai tindakan 

secara berterima yang melibatkan tindak 
tutur : memberi contoh melakukan sesuatu, 

memberi aba-aba, dan memberi petunjuk 

6.2 Bercakap-cakap untuk meminta/memberi 

jasa/barang secara berterima yang 

melibatkan tindak tutur: meminta bantuan, 

memberi bantuan, meminta barang, dan 

memberi barang. 

6.3 Bercakap-cakap untuk meminta/memberi 

inormasi secara berterima yang melibatkan 

tindak tutur : memberi informasi. Memberi 

pendapat, dan meminta kejelasan 
6.4 Mengungkapkan kesantunan secara 

berterima yang melibatkan ungkapan : do 

you mind ... dan Shall we .. 

 

7.1 Membaca nyaring dengan ucapan, tekanan, 

dan intonasi secara tepat dan berterima 

yang melibatkan : kata, frasa, kalimat 

sangat sederha, teks sangat sederhana. 

7.2 Memahami kalimat, pesan tertulis dan teks 

deskriptif bergambar sangat sederhana 
secara tepat dan berterima. 

 

8.1 Mengeja kalimat sangat sederhana secara 

tepat dan berterima kasih 

8.2 Menyalin dan menulis kalimat sangat 

sederhana secara tepat dan berterima 

dengan tanda baca yang tepat seperti : 

ucapan selamat, ucapan terimakasih, dan 

ucapan simpati. 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

Inggris dan teks deskriptif 

bergambar sangat sederhana 

dalam konteks sekolah 

 

 

 

 

Menulis  

Mengeja dan menyalin 

kalimat sangat sederhan dalm 

konteks sekolah 

2 Tabel 2 SK/KD Bahasa Inggris Kelas V SD/MI Semester II 

 

Berdasarkan empat standar kompetensi yang telah ditetapkan tersebut, 

maka seyogyanya pembelajaran yang berlangsung di kelas dapat 

mengakomodir keempat keterampilan tersebut. Karena keempat keterampilan 

tersebut saling berkaitan dan saling berpengaruh. 

 

2.4 Metode Suggestopedia 

2.4.1 Pengertian Metode Suggestopedia 

Metode ini memiliki nama lain, yakni Suggestopedy dan 

Suggestopedagogy. Suggestopediamulai dirintis pada tahun 1975 di Bulgaria 

ketika tim di Institut Penelitian Pedagogi dibawah Georgi Lozanov melakukan 
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penelitian mengenai bahasa asing (Dardjowidjojo 1992:30). Lozanov 

merupakan spesialis di bidang ilmu hipnosis dan hypermnesia, serta 

gangguan-gangguan memori lain sebelum menemukan metode ini. Menurut 

Lozanov (dalam Schiffler 2004:5), dengan treatment hipnosis maka seseorang 

akan berada pada kondisi tidur (tidak sepenuhnya tertidur) tapi masih bisa 

menerima pengaruh dari luar.(influenced) atau sugesti, tetapi untuk tingkatan 

suggesti yang lebih sederhana tidak perlu hingga sesorang tidur namun cukup 

dengan kondisi yang rileks (awake) maka sesorang pun dapat menerima 

sugesti. 

Sugesti sebagai landasan yang paling dasar metode Suggestopedia, 

yakni suatu konsep yang menyuguhkan suatu pandangan bahwa manusia bisa 

diarahkan untuk melakukan sesuatu dengan memberikannya sugesti. Pikiran 

harus dibuat setenang mungkin, santai, dan terbuka sehingga bahan-bahan 

yang merangsang saraf penerimaan bisa dengan mudah diterima dan 

dipertahankan untuk jangka waktu yang lama dalam pemprosesan 

pemahaman bahasa (Dardjowidjojo, 1996:63). Hal inilah yang Lozanov 

terapkan bagi pendidikan kususnya pembelajaran bahasa asing di instansi-

instansi sekolah. 

Menurut Lozanov (dalam Schiffler, 2004:5) ada beberapa 

karakteristik suggesti yang dia terapkan pada metode ini, yaitu: 

1)  Directeness  

Yaitu suggesti sebagai penetrasi untuk membuka fungsi mental 

siswa agar mampu terbuka dan menerima.  

2)  Automation  

Melalui suggesti, informasi yang akan diberikan dengan 

sendirinya akan diterima lebih maksimal dan terkontrol  

3) Speed  
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Dengan sugesti akan meningkatkan kemampuan belajar dan 

kecepatan belajar yang efektif dan efisien.  

4) Exacteness  

Sugesti dapat meningkatkan presisi proses mental siswa 

sehingga memudahkan ketepatan dalam pemberian materi 

5)  Economy  

Metode yang diterapkan untuk pengembangan kemampuan 

bahasa melalui sugesti ini memerlukan biaya yang lebih sedikit 

daripada metode-metode lain yang serupa guna peningkatan 

belajar bahasa. 

 

Sedangkan Saferisdan Lerede (dalam Schiffler, 2004: 17) mengacu 

pada defnisi Sugestopedia menurut Lozanov tentang prinsip-prinsip 

Sugestopedia, mereka menyimpulkan sebagai berikut: 

1) Joy  

Yaitu melalui pendekatan relaksasi psikologi yang lebih hangat dan 

dihindarinya praktekpraktek yang memunculkan ketakutan, stres, 

kelelahan, bosan atau gangguan lain. 

2) Unity of the conscious and unconscious  

Mengkoordinasikan kesadaran dan ketidaksadaran dalam penerapan 

komunikasi secara verbal atau non verbal dalam metode penelitiannya. 

Pemaksimalan fungsi kognisi serta menggabungkan antara berpikir 

rasional dan emosi.  

3) Suggestive interaction  

Antara murid dan guru sebagai instruktor secara bersama-sama melewati 

fase belajar secara umum dan menggunakan treatmen Suggestopedia. 

 

Lozanov percaya bahwa teknik-teknik relaksasi dan konsentrasi akan 

membantu para pembelajar membuka sumber-sumber bawah sadar mereka 

dan memperoleh serta menguasai jumlah kosa kata yang lebih banyak dan 

juga struktur-struktur yang lebih mantap daripada yang mungkin pernah 

mereka pikirkan (Richards dan Rodgers, 1999:142-143). 

Metode ini mencakup suasana sugestif di tempat penerapannya, 

dengan cahaya yang lemah lembut, musik yang sayup-sayup, dekorasi 

ruangan yang ceria, tempat duduk yang menyenangkan, dan teknik-teknik 

dramatik yang dipergunakan oleh guru dalam penyajian bahan pembelajaran. 
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Semua itu secara total bertujuan membuat para pembelajar santai, yang 

memungkinkan siswa-siswa membuka hati untuk belajar bahasa dalam suatu 

model yang tidak menekan atau membebani para siswa.  

Dalam pengajaran bahasa, suasana tenang yang dibutuhkan dicapai 

dengan berbagai cara, salah satu di antarnya adalah yoga serta alunan musik 

klasik. Pada saat sebelum siswa mulai pelajaran, siswa diminta untuk 

melakukan yoga yang tujuan utamanya adalah untuk menghimpun 

kemampuan yang hypermnestict, yaitu suatu kemampuan supermemory yang 

luar biasa. Di samping perlunya menggali hypermnesia ini, diperlukan pula 

atmosfer fisik yang mendukung proses belajar mengajar. Atmosfer ini 

diciptakan dengan pemilihan ruangan yang kondusif untuk proses 

pembelajaran bahasa asing (bahasa Inggris). Ruang kelas yang dilengkapi 

dengan kursi yang enak diduduki dan diatur agar bisa santai dan diterangi 

dengan lampu-lampu yang redup serta diiringi dengan latar belakng musik 

klasik yang sesuai dengan jiwa bahan pembelajaran yang diberikan (Richards 

dan Rodgers, 1999:142). 

Pada umumnya bahan Suggetopedia yang diberikan dalam bentuk 

dialog yang sangat panjang. Dialog dalam Suggestopedia mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: (1) penekanan pada kosa kata dan isi, (2) dasar pembuatan 

dialog adalah keadaan atau peristiwa hidup yang riil, (3) harus secara 

emosional relevan, (4) memiliki kegunaan praktis, dan (5) kata-kata yang baru 

diberi garis bawah dan disertai transkripsi fonetis untuk lafalnya 

(Dardjowidjojo, 1992:64). Metode belajar yang berbeda dalam proses 

pendidikan ini diharapkan mampu menarik minat siswa untuk mempelajari 
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bahasa asing di sekolah khususnya bahasa Inggris, bahwa pembelajaran 

bahasa asing pun dapat terasa mudah dan menyenangkan serta bertolak 

belakang dengan persepsi mereka selama ini. 

2.4.2 Komponen dan Prinsip Metode Suggestopedia 

Suggestologi sebagai suatu sains telah menemukan bahwa 

faktorsugesti sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam suatu interaksi 

selalu terdapat dua aspek yakni aspek logis (sadar) dan aspek emosi (tak 

sadar). Tugas utama metode Suggestopedia mengusahakan agar kapasitas 

mental simpanan manusia yang masih tersembunyi dapat diarahkan untuk 

tujuan pembelajaran dengan cara mengorganisasi satu sistem yang  

menyeluruh. Dalam hal seperti ini isyarat-isyarat sugestif dan emosional yang 

tidak disadari dapat dikoordinasikan sebaik mungkin. 

Ada enam komponen utama metode Suggestopedia 

yangdikembangkan dari sugestologi, yakni (i) kekuasaan atau otoritas guru, 

(ii) siswa dibuat seperti kanak-kanak (infantilisasi). (iii) sumber belajar 

ganda, (iv) intonasi, (v) irama, dan (vi) sikap yang santai. Otoritas guru 

dianggap penting agar latihan yang diberikan akan diingat betul oleh siswa. 

Otoritas menandakan pula bahwa interaksi guru dan siswa berlangsung 

seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Dengan demikian siswa boleh 

saja bersikap santai, tetapi dibawah pengawasan yang ketat dari guru. Untuk 

itu siswa tidak hanya belajar dari bahan yang diajarkan, tetapi juga belajar 

dari lingkungannya. 

Lingkungan yang dimaksud adalah kelas yang digunakan 

mempunyai perlengkapan lengkap dan iringan musik yang sesuai. Hal itu 
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yang dimaksud keuntungan ganda, yakni siswa memperoleh keterampilan 

berbahasa dan sekaligus dapat menikmati kehidupan. Suasana seperti itu 

didukung lagi oleh intonasi, irama, dan sikap santai yang dapat 

menghilangkan rasa bosan terhadap latihan yang diberikan. 

Menurut G. Lozanov pembelajaran tidak akan berhasil jika tidak 

memenuhi tiga kriteria berikut dan dengan demikian pula kelas 

Suggestopedia, prinsip-prinsip tersebut adalah: (1) penekanan yang kuat pada 

penikmatan dan penganggapan betapa mudahnya belajar, (2) perpaduan yang 

mutlak antara faktor-faktor sadar dan di bawah sadar, dan (3) interaksiyang 

mesra dan hangat antarpelajar, yang memberi kesan mendalam di hatimereka. 

2.4.3 Tahapan-tahapan Metode Suggestopedia 

Dalam melaksanakan metode suggestopedia, terdapat tahap-tahap yang 

perlu diperhatikan. Lozanov menjelaskan 4 tahap dalam suggestopedia yaitu: 

1. Presentasi 

Dalam tahap ini siswa dibuat rileks dan diberi sugesti positif 

(saran bukan hipnotis) bahwa belajar itu mudah dan 

menyenangkan. 

2. Aktif konser 

Kegiatan yang aktif antara guru dan murid dalam belajar. Aktif 

konser digunakan untuk memperkenalkan materi baru. Materi 

dibacakan secara dramatik pada para pelajar selagi musik 

diputar sebagai latarnya, biasanya dengan musik klasik atau 

romantik. 

3. Pengulangan pasif 

Guru memberi kesempatan siswa untuk memahami apa 

yangdipelajari dalam tahap aktif konser. Alunan musik dapat 

diperdengarkan dalam tahap ini. 

4. Latihan 

Dapat digunakan permainan, untuk mengulang dan 

menggabungkan apa yang dipelajari. 
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Dalam penelitian ini, peneliti memberikan empat komponen persiapan 

di dalam kelas agar tercipta suasana yang menggembirakan danproses belajar 

mengajar yang efektif. 

1. Sugesti positif 

Banyak orang mempunyai perasaan negatif tentang 

belajar.Kenangan tak sadar mereka mengaitkan belajar dengan rasa 

sakit,terhina, dan terkurung. Jika mereka tidak menggantikan sugesti 

negatifini dengan yang positif, pembelajaran mereka akan 

terhalang.(Meier, Dave : 2002) 

Kadang-kadang guru secara tidak bijaksana merusak belajar 

dengan memasukkan sugesti negatif ke dalam lingkungan belajardengan 

mengatakan hal-hal seperti: 

a. Banyak sekali materi yang harus kita bahas padahal 

waktunyahanya sedikit. 

b. Topik ini sangat kompleks dan sulit. 

c. Kalian harus ingat kedelapan langkah ini. 

d. Ini mungkin tidak masuk akal bagi kalian, tetapi berusahalah 

untuk mempelajarinya. 

e. Jika kalian tidak mengerti hal-hal ini, kalian tidak akan 

mendapatkan pekerjaan. 

f. Saya tahu ini membosankan, tetapi tetaplah tekun. 
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Asumsi negatif cenderung menciptakan pengalaman negatif, 

asumsi positif cenderung menciptakan pengalaman positif. 

2. Lingkungan fisik yang positif 

Kita dapat menghiasi ruang kelas dengan memberikan bunga,grafik 

informasi yang besar, taplak meja yang berwarna warni, hiasan dinding, 

kostum pengajar dan pajangan lantai. Sehingga menimbulkankesan 

gembira, positif, dan membangkitkan semangat. 

3. Musik 

Musik tidak harus selalu ada agar pembelajaran dapat berlangsung, 

namun musik dapat meningkatkan pembelajaran denganberbagai cara. 

Musik mempengaruhi perasaan dan perasaan mempengruhi pembelajaran. 

Musik yang dimanfaatkan secara tepatdapat mengaktifkan kemampuan 

total mereka lebih banyak karena mereka mengerahkan pikiran 

sepenuhnya untuk belajar.(Meier, Dave : 2002;111) 

Musik dapat digunakan untuk: 

a. Menghangatkan dan memberdayakan lingkungan belajar. 

b. Membuat pikiran tenang dan terbuka untuk belajar. 

c. Menciptakan perasaan positif dalam diri siswa. 

d. Membantu proses kegiatan belajar mengajar. 

Beberapa cara memanfaatkan musik dalam pembelajaran yaitu: 

a. Pendahuluan untuk pembelajaran 
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Memainkan musik diawal pembelajaran dapat memberipengaruh 

menggembirakan, menghangatkan lingkungan,menggugah minat, dan 

menenangkan pikiran. 

b. Istirahat 

Musik saat istirahat membantu mempertahankan lingkungan belajar 

yang menyenangkan dan santai. 

c. Pratinjau konser 

Materi yang harus dipelajari dapat ditinjau lebih dahulu dengan 

iringan musik. 

d. Tinjauan konser 

Musik digunakan untuk mengiringi tinjauan materi belajar via 

OHP, slide, atau pertunjukan hasil olahan komputer. 

e. Presentasi 

Musik dapat digunakan sebagai latar belakang pembacaan cerita, 

bacaan dramatis, atau presentasi dengan slide, OHP, video,atau komputer. 

f. Berlatih belajar 

Musik latar belakang yang tepat dapat digunakan selama 

berlangsungnya latihan belajar individual, berpasangan, atauberkelompok 

(tes, pemecahan masalah, pengungkapan gagasan,penyusun model, 

pengajaran lewat teman, dialog kelompok, dansebagainya). 
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g. Tema 

Jika program belajar mempunyai tema, musik yang berkaitan 

dengan tema dapat digunakan untuk menyesuaikansuasana hati dan 

melengkapi pembelajaran. 

h. Penutup 

Musik yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang ramah dan 

menggugah semangat untuk menutup pembelajaran, misalnya“musik 

selamat jalan”.Musik dapat disediakan sebagai alat bantu belajar untuk 

menenangkan dan memfokuskan pikiran pada waktu pembelajaran. 

Inimungkin tidak cocok untuk semua siswa (sebagian siswa tidak dapat 

belajar ketika ada suara musik disekitarnya), tetapi akan banyakditerima 

banyak siswa. 

Dalam penelitian ini musik digunakan untuk memberi energi pada tubuh 

atau pikiran. Sehingga musik yang digunakan adalah EineKleine Nachtmusik 

Mozart dan Rondo 2000 Rondo Veneziano. Selain itujuga Mozart conser for 

piano and orchestra no 21. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Pada proses penulisan penelitian ini, peneliti mendapat referensi dan 

acuan dari dua penelitian terdahulu.  Penelitian terdahulu tersebut diharapkan 

dapat menguatkan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang pertama 

ialah penelitian oleh Media Rosa (2017) dengan judul “Pengaruh Penggunaan 

Metode Suggestopedia Terhadap Keterampilan Menulis Puisi Siswa Kelas X 

SMA Negeri 2 Koto XI Tarusan”. Penelitian ini menggunakan metode 
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kuantitatif dengan jenis eksperimen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa keterampilan menulis puisi siswa kelas X SMA Negeri 2 Koto XI 

Tarusan  tanpa menggunakan metode sugestopedia memperoleh nilai rata-rata 

kelas  62,14  yang berkualifikasi Cukup  (C), Pada kelas  eksperimen 

keterampilan menulis puisi siswa kelas X SMA Negeri 2 Koto XI Tarusan 

dengan menggunakan metode sugestopedia memperoleh nilai rata-rata kelas 

72,84 yang berkualifikasi lebih dari cukup  (LDC) terdapat pengaruh yang 

signifikan penggunaan metode sugestopedia terhadap keterampilan menulis 

puisi siswa kelas X SMA Negeri 2 Koto XI tarusan karena thitung > ttabel 

(2,27 > 1,71). 

Penelitian yang kedua yaitu milik Riseu Paulina (2015) dengan judul 

“Pengaruh Metode Suggestopedia terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa 

Inggris siswa Kelas 3 Sekolah Dasar”. Penelitian ini menggunakan metode 

Pre-experimental dengan menggunakan one group pre-test post-test design. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penguasaan 

kosakata bahasa Inggris siswa kelas 3 SD Negeri 3 Sindangkasi jika 

dibandingkan sebelum dan sesudah menggunakan metode suggestopedia pada 

proses pembelajaran. Rata-rata skor pre-test yakni 47,5% sedangkan rata-rata 

skor pada hasil post-test adalah 88,%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan penguasaan kosakata bahasa Inggris pada siswa kelas 3 SDN 

Sindangkasih pada tema foods setelah menggunakan metode suggestopedia 

sebesar 41%. 

Dari dua penelitian diatas, dapat disimpulkan persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti metode 
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dalam proses pembelajaran yakni metode suggestopedia, serta subjek yang 

diteliti tentang peningkatan kosakata sama dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Paulina. Perbedaan yang ada antara penelitian yang akan dilakukan 

dengan penelitian terdahulu terdapat pada jenis penelitian. Penelitian yang 

akan dilakukan peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas sedangkan 

kedua penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian eksperimen. 
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2.6 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi 

1. Memberikan tes pendahuluan 

2. Mengamati dan mewawancarai siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah 

3. Mengidentifikasi kesalahan siswa saat 

menyelesaikan masalah peenguasaan kosakata 

4. Pengamatan pada proses pembelajaran 

Temuan Studi Pendahuluan 

1. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

kata-kata dalam bahasa inggris di tes yang 

diberikan 

2. Siswa kesulitan untuk mengucapkan kata-kata 

dalam bahasa Inggris 

3. Rata-rata penguasaan kosakata bahasa Inggris 

anak masih rendah 

4. Suasana pembeljaran cenderung monoton dan 

kurang menarik 

Rencana Tindakan Siklus 1 

1. Menentukan metode suggestopedia sebagai metode 

pembelajaran yang dilakukan. 

2. Menyusun rencana pembelajaran dengan 

menggunakan metode suggestopedia 

 

Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 

1. Melakukan pembelajaran dengan metode 

suggestopedia sesuai dengan rencana pembelajaran 

2. Melakukan assesmen terhadap proses dan hasil 

pembelajaran dengan menggunakan instrumen yang 

telah dipersiapkan 

3. Melakukan evaluasi 

OBSERVASI REFLEKSI 

BELUM OPTIMAL 

Rencana Tindakan Siklus 2 

1. Menyusun perbaikan rencana 

pembelajaran dengan metode 

suggestopedia 

Pelaksanaan Tindakan Siklus 2 

1. Melaksanakan pbelajaran sesuai rencana 

pembelajaran yang sudah diperbaiki 

2. Melakukan assesmen terhadap proses 

dan hasil pembelajaran dengan 

menggunakan instrumen yang telah 

dipersiapkan 

 

OBSERVASI 

REFLEKSI 

BELUM 

BERHASIL 

 

BERHASIL 

SIKLUS 3 KESIMPULAN 


