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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam pasal 28 ayat 1 Undang – undang RI No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini 

diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun dan 

bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Kegiatan 

pembelajaran PAUD adalah bermain, walaupun dilakukan melalui kegiatan 

bermain tetap membutuhkan perencanaan yang matang sebagai acuan 

pelaksanaan kegiatan agar tujuan lebih terarah. Rencana kegiatan bermain 

anak harus sesuai dengan tahap perkembangan dan usia anak yang dapat 

diambil dari berbagai indikator yang dalam kurikulum. Kurikulum secara 

konsep merupakan rencana kegiatan atau dokumen tertulis yang mencakup 

strategi untuk mencapai tujuan (Ornstein, 2004). 

Menurut Suyadi (2011) kurikulum PAUD merupakan seperangkat bahan 

ajar yang harus dikuasai peserta didik, khususnya pada usia dini, yakni 0-6 

tahun untuk mencapai tumbuh kembang yang secara optimal. Ruang lingkup 

kurikulum PAUD hendaknya meliputi enam aspek perkembangan yaitu: 

moralitas dan nilai – nilai agama; sosial, emosional, dan kemandirian; 

kemampuan berbahasa; kognitif; fisik/motorik; dan seni (Partini, 2010). 

Kurikulum yang tersusun telah diprediksikan dapat diimplementasikan secara 

nasional. Walaupun demikian, praktiknya kurikulum sepenuhnya tergantung 
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pada masing – masing sekolah disetiap jenjang pendidikan. Kurikulum juga 

disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan perkembangan jaman agar 

kebermanfaatannya dapat dicapai (Gestwicki, 2007).  

Berdasarkan pemasalahan tentang pendidikan anak usia dini pada saat 

sekarang manajemen kurikulum di setiap sekolah/lembaga pendidikan anak 

usia dini juga harus jelas dan sistematis dan tentunya juga sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak, karena mutu PAUD menentukan kualitas SDM 

Indonesia di masa mendatang. Suyadi (2011) menyatakan hampir 97% lebih 

lembaga PAUD didirikan oleh organisasi masyarakat, keagamaan, dan 

yayasan, dan statusnya adalah swasta. 

 Hampir setiap lembaga pendidikan yang didirikan oleh organisasi 

masyarakat, keagamaan, dan yayasan selalu mempunyai visi misi sendiri dan 

konsekuensinya mereka tidak mau dengan serta merta menerima dan 

menerapkan kurikulum nasional. Thalip (2014), menyatakan salah satu 

persoalan pendidikan kita yang masih menonjol saat ini adalah adanya 

kurikulum yang silih berganti dan terlalu membebani anak tanpa ada arah 

pengembangan yang betul-betul diimplementasikan sesuai dengan perubahan 

yang diinginkan pada kurikulum tersebut.  

Lembaga PAUD yang mempunyai visi misi tersendiri  tidak sepenuhnya 

menggunakan kurikulum nasional secara mentah melainkan mereka 

menyusun kurikulum tersendiri agar visi misinya berhasil. Setiap lembaga 

PAUD dapat mengembangkan kurikulum sendiri-sendiri sesuai dengan visi 

misi lembaga masing – masing yang memenuhi prinsip dan pencapaian 
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perkembangan minimal yang tertera dalam PERMENDIKNAS No. 58 tahun 

2009 tentang Standar PAUD sebagai acuan. Kurikulum seharusnya mencakup 

seluruh perkembangan anak dan seluruh disiplin ilmu yang ada serta 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. 

Mengingat pada era globalisasi saat ini banyak sekolah yang 

menjalankan Pendidikan Bilingual yaitu mengunakan dua media bahasa. 

Adapun di Indonesia sekolah bilingual yang menggunakan bahasa Inggris dan 

Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris yang menjadi alat komunikasi internasional 

tentu saja perlu dipelajari sehingga kita nantinya mampu berkomunikasi 

dengan orang lain yang berbeda latar budaya serta kenegaraannya. Bahkan 

tidak hanya orang dewasa, anak kecil (anak usia dini) juga mempelajari 

bahasa Inggris.  Diseluruh dunia, banyak anak berbicara lebih dari satu 

bahasa. Perkembangan tersebut mendorong semakin menggeliatnya 

pertumbuhan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang 

berkurikulum nasional plus. 

Bilingualisme kemampuan berbicara dalam dua bahasa memiliki efek 

positif terhadap perkembangan kognitif anak (Santrock, 2007). Menurut 

Perkembangan bahasa  untuk Taman Kanak – Kanak berdasarkan acuan 

standar pendidikan anak usia dini no. 58 tahun 2009, mengembangkan tiga 

aspek yaitu menerima bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan. 

Senada  dengan hal itu, Soetjiningsih (2012) menyatakan perkembangan 

bahasa terdiri dari sistem aturan, seperti morfologi, sintaksis , semantik, 

fonologi, leksikal, dan pragmatik.  
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Berdasarkan hasil observasi di Lembaga PAUD Apple Kids Preschool 

Salatiga merupakan salah satu sekolah PAUD yang menggunakan kurikulum 

pendidikan bilingual. Anak-anak di TK B Apple Kids Preschool sudah mulai 

mampu menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

Anak TK B sudah mulai mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris pada 

saat berinteraksi  dengan guru dan teman-teman sekelasnya. Begitu juga 

dalam kemampuan mendengarkan, mengeja, dan menulis dalam bahasa 

Inggris, anak mulai mampu mengerjakan kegiatan bermaian sambil belajar itu 

melalui kertas spelling dan buku cerita. 

Kurikulum yang diberikan oleh pihak sekolah untuk menunjang tumbuh 

kembang anak secara optimal terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris 

adalah kurikulum Development Divisions. Kurikulum yang berupa 

seperangkat program kegiatan bermain berdasarkan sentra-sentra yang 

diberikan dalam bentuk bermain sambil belajar sesuai tema perminggunya. 

Hal ini diungkapkan oleh kepala sekolah Apple Kids Preschool Salatiga 

tentang kurikulum yang digunakan sekolah dalam wawancara penelitian 

pendahuluan dengan peneliti, mengungkapkan bahwa: 

Kurikulum yang kami gunakan adalah kurikulum berbasis bilingual, 

kami mempunyai team kurikulum yaitu kurikulum development divisions. Apa 

itu kurikulum development divisions?kurikulum ini kurang lebih seperti 

kurikulum nasional plus yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia. (S/W1/10-14) 

 

 Kurikulum ini dianggap memiliki kelebihan dalam berbahasa Inggris 

meskipun standar kompetensi terlalu tinggi. Hal ini didasarkan pada hasil 
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wawancara dengan kepala sekolah Apple Kids Preschool Salatiga, beliau 

menyatakan bahwa: 

Yang sudah pasti terlihat adalah bahasa Inggrisnya ya. (S/W1/38) 

Ya, tentu saja masih ada kekurangannya. Mungkin ada beberapa orang 

tua murid yang awalnya mengatakan standar yang kami berikan dalam 

pengajaran ini terlalu tinggi. Tapi saya yakin hal ini dapat terlaksana 

dengan sendirinya dan akan merasakan hasilnya ketika pada saat anak 

akan memasuki sekolah selanjutnya.(S/W1/42-46) 

 

Salah satu rancangan kegiatan belajar berbahasa Inggris di kelas dengan 

phonic and literacy activities kegiatan yang dilakukan anak – anak adalah 

bernyanyi “Phonic Song of Letter Aa” kemudian mengajak anak 

menyebutkan kata yang yang dimulai dengan huruf Aa. Pembelajaran yang 

diberikan oleh guru dengan menggunakan metode phonic ini untuk 

mempermudah anak dalam belajar bahasa Inggris.  

Tidak bisa dipungkiri era globalisasi ini kita dituntut untuk menguasai 

bahasa internasional yaitu bahasa Inggris baik itu secara lisan dan tulisan. 

Tuntutan tersebut membuat para orang tua berlomba – lomba untuk 

memasukkan anak mereka di sekolah yang bertaraf internasional maupun 

nasional plus yang mana media bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. 

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mendeskripsikan  Analisis Penerapan  

Kurikulum Development Divisions Terhadap  Kemampuan Berbahasa Inggris 

Anak TK B Di Apple Kids Preschool Salatiga. 

1.2 Fokus Masalah 

Melihat banyaknya permasalahan yang muncul berkaitan dengan  

penyelanggaraan kurikulum PAUD. Maka dalam penelitian ini akan dibatasi 
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pada analisis penerapan kurikulum development divisions terhadap 

kemampuan berbahasa Inggris anak meliputi kemampuan listening, speaking, 

reading, dan writing di TK B Apple Kids Preschool Salatiga. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus permasalahan di atas dapat dirincikan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana Penerapan Kurikulum Development Devisions di Apple Kids 

Preschool Salatiga?  

2. Langkah – langkah apa yang ditempuh sekolah dalam mengimplentasikan 

kurikulum tersebut terhadap kemampuan dalam berbahasa inggris? 

3. Bagaimana keberhasilan dari implementasi kurikulum development 

divisions dalam kemampuan berbahasa Inggris anak TK B? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Analisis Penerapan 

Kurikulum Development Devisions Terhadap Kemampuan Berbahasa Inggris 

Anak TK B Di Apple Kids Preschool Salatiga. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 

Siswa dapat meningkatkan kemampuan berbahasa asing. 

2. Bagi Guru 

Untuk menambah pengetahuan untuk membuat kurikulum PAUD yang 

sesuai dengan perkembangan anak secara kreatif dan inovatif serta 
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Sebagai sarana penunjang pencapaian ketuntasan kurikulum dan sarana 

perkembangan sekolah menuju peningkatan mutu pembelajaran dalam 

menghadapi era globalisasi kearah perbaikan demi kemajuan peserta 

didik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrenasi dalam 

pengembangan kurikulum PAUD bagi peneliti selanjutnya yang tertarik 

untuk meneliti tentang penerapan purikulum pada Pendidikan Anak Usia 

Dini. 

 


