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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kurikulum  

2.1.1 Pengertian Kurikulum 

Istilah “Kurikulum” memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh 

pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dewasa 

ini. Istilah kurikulum berasal dari bahas latin, yakni “Curriculae”, artinya jarak 

yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Di Indonesia istilah “kurikulum” boleh 

dikatakan baru menjadi populer sejak tahun lima puluhan, yang dipopulerkan oleh 

mereka yang memperoleh pendidikan di Amerika Serikat.  

Catron dan Allen (2004) menyatakan bahwa kurikulum mencakup 

jawaban tentang pertanyaan apa yang harus diajarkan dan bagaimana 

mengajarkannya dengan menyediakan sebuah rencana program kegiatan bermain 

yang berlandaskan filosofis tentang bagaimana anak berkembang dan belajar. 

Suyadi (2011) kurikulum adalah seperangkat panduan yang mengatur isi 

program dan proses pendidikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan 

penyelenggaraan pendidikan, serta  membagi kurikulum dalam peraktiknya ada 

tiga bentuk kurikulum yaitu: 

1. Kurikulum Nasional 

2. Kurikulum Mandiri (Kurikulum berciri khas khusus) 

3. Kurikulum Fanchise (kurikulum luar yang biasanya dibeli atau diimpor dari 

lembaga pendidikan luar negeri). 
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Sedangkan Undang – Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasonal pasal 1 ayat 19 kurikulum adalah seperangkat rencana 

dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan seagai pedoman penyelenggaran kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu.  

Dakir (2010), menyatakan kurikulum adalah suatu program pendidikan 

yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, 

direncanakan dan diracangkan secara sistemik atas dasar norma – norma yang 

berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga 

kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Menurut NAEYC Early Childhood Program Standar dalam Sujiono (2009) 

terdapat 2 hal penting tentang kurikulum bagi anak usia dini, yaitu:  

1. Program kegiatan bermain pada anak usia dini diterapkan berdasarkan 

kurikulum yang berpusat pada anak serta dapat mendukung kegiatan 

pembelajaran dan perkembangan pada setiap aspek baik estetika, kognitif, 

emosional, bahasa, fisik dan sosial. 

2. Kurikulum berorientasi pada hasil dan mengaitkan berbagai konsep dan 

perkembangan. 

Berdasarkan paparan teori diatas yang dimaksud dengan kurikulum adalah 

seperangkat program kegiatan bermain sambil belajar anak sesuai dengan tinkat 

perkembangan anak usia dini dalam mengembangkan seluruh kompetensi anak 

secara optimal. 
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2.1.2 Landasan Kurikulum 

Menurut Asep dan Diding (2009), ada empat landasan pokok 

pengembangan kurikulum yaitu:  

1. Landasan Filosofi dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan 

mengidentifikasi landasan filsafat dan ilmplikasinya dalam mengembangkan 

kurikulum.  

2. Landasan Psikologis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas 

dan mengidentifikasi landasan psikologis dan ilmplikasinya dalam 

mengembangkan kurikulum.  

3. Landasan Sosiologis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas 

dan mengidentifikasi landasan sosiologis. 

4. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengembangan kurikulum 

yaitu akan membahas dan mengidentifikasi implikasinya didalam 

mengembangkan kurikulum. 

2.1.3 Komponen Kurikulum 

Munurut Sujiono (2009) pengembangan kurikulum dikembangkan 

berdasarkan tiga pilar yaitu penataan lingkungan di dalam dan di luar kelas, 

kegiatan bermain dan alat permainan edukatif dan interaksi yang ditunjukkan oleh 

guru dan anak serta orang – orang yang terdapat dilembaga pendidikan tersebut. 

Selanjutnya pilar tersebut dijabarkan menjadi komponen – komponen kurikulum 

yaitu : 

1. Tujuan yang mengarah pada tugas – tugas perkembangan disetiap rentang usia 

anak. 
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2. Materi yang diberikan harus mengacu dan sesuai dengan karakteristik dan 

kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan anak. 

3. Metode yang dipilih seharusnya bervariasi sesuai dengan tujuan kegiatan 

belajar dan mampu melibatkan anak secara aktif, kreatif dan menyenangkan. 

4. Media dan lingkungan bermain yang digunakan haruslah aman, nyaman, dan 

menimbulkan ketertarikan bagia anak serta perlu adanya waktu yang cukup 

untuk bereksplorasi. 

5. Evaluasi yang terbaik dan dianjurkan untuk dilakukan adalah rangkaian 

sebuah asesmen melalui observasi partisipasif terhadap apa yang dilihat, 

didengar, dan diperbuat oleh anak. 

2.1.4 Tahapan Pelaksanaan Kurikulum 

Asep dan Diding (2008), tahapan pelaksanaan Kurikulum di sekolah:  

a. Tahap perencanaan pada tahap ini perlu dijabarkan menjadi tahap 

perencanaan pembelajaran (RP) 

b. Tahap pengorganisasian dan koordinasi merupakan tahap yang perlu 

diperhatikan secara sungguh – sungguh oleh kepala sekolah beserta tim yang 

dibentuk untuk memudahkan pembagian tugas sesuai dengan kegiatan yang 

akan dilaksanakan. 

c. Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang paling menentukan apakah sekolah 

di bawah kepimpinan kepala sekolah dapat mewujudkan program sekolah atau 

tidak. 

d. Tahap evaluasi dan pengendalian ini dapat mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran berjalanan secara efektif atau tidak. 
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2.1.5 Prinsip Kurikulum 

 Menurut Idi (2007), prinsip – prinsip dasar pengembangan kurikulum 

yaitu : 

1. Prinsip Relevansi adalah kesesuaian atau konsistensi antara komponen-

komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian dan 

penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. 

2. Prinsip Efektifitas adalah sejauh mana perencanaan kurikulum yang dicapai 

sesuai dengan keinginan yang ditentukan. Efektifitas dapat dilihat dari dua sisi 

yaitu, efektiftas mengajar pendidikan dan efektifitas belajar anak didik.  

3. Prinsip Efisiensi/praktis adalah Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, 

menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya murah. 

4. Prinsip Kontunuitas adalah pengalaman belajar yang disediakan kurikulum 

juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas 

lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara 

jenjang pendidikan dengan pekerjaan. 

5. Prinsip Fleksibilitas adalah kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi 

dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian 

berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan, dan latar belakang 

anak. 

6. Prinsip berorientasi tujuan adalah pusat dan arah semua kegiatan pendidikan 

sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. 
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7. Prinsip dan model pengembangan kurikulum yaitu dilakukan secara bertahap 

dan terus-menerus dengan mengadakan perbaikan terhadap pelaksanaan dan 

hasil yang telah dicapai untuk melakukan perbaikan, pemantapan dan 

pengembangan lebih lanjut. 

2.1.6 Fungsi Kurikulum 

 Asep dan Diding (2008), menyebutkan ada beberapa fungsi manajemen 

kurikulum di antaranya : 

a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum 

b. Meningkatkat keadilan (equity) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai 

hasil yang maksimal 

c. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik 

d. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran 

e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar 

f. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan 

kurikulum.  

2.1.7 Kurikulum Development Divisions 

 Siregar (2013) menyatakan bahwa this curriculum is made for Apple 

Kids teachers to inform and support their works at Apple Kids – Pre School. 

Many children inspired us to understand and learn more about growth and 

development. Watching them grow and then succeed both in school and life, 

proves that developmental education and experiences are great preparation for 
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life learning.Keeping children and teachers together over time is formula success. 

( kurikukulum ini dibuat untuk guru Apple Kids untuk menginformasikan dan 

mendukung karya-karya mereka di Apple Kids – Pre School. Banyak anak-anak 

menginspirasi kami untuk memahami dan mempelajari lebih lanjut tentang 

pertumbuhan dan perkembangan . Melihat mereka tumbuh dan kemudian berhasil 

baik di sekolah dan kehidupan , membuktikan bahwa pendidikan perkembangan 

dan pengalaman yang besar persiapan bagi kehidupan. anak dan guru bersama-

sama dari waktu ke waktu adalah rumus kesuksesan).  

 Siregar (2013), menyebutkan ada beberapa karakteristik utama kurikulum 

Development Divisions meliputi: 

a. Penekanan pada pencapaian kompetensi siswa 

b. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa 

c. Berpusat pada siswa dan beorientasi pada  proses dan hasil 

d. Metode yang digunakan bervariasi dan kontekstual 

e. Guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan (siswa dapat belajar dari apa 

saja). 

 Menurut Siregar (2013) menyebutkan program pendidikan pada 

kurikulum ini yaitu:  

a. Program pendidikan mengutamakan human being dengan tujuan membentuk 

manusia secara utuh. 

b. Multiple Intelegence (MI) merupakan pendekatan yang digunakan dalam 

pembelajaran dikelas. 

c. Kreativitas dan kemandirian tujuan pendidikan. 
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 Indikator dalam penilaian tentang berbahasa Inggris dalam kurikulum 

Development Divisions (2013) diantara lain: 

1. Language and Literacy : 

a. Speak English to teacher and friends (dapat berbicara bahasa inggris 

dengan guru dan teman sebaya) 

b. Listen with understanding (dengarkan dengan pemahaman) 

c. Sentences structure (Struktur kalimat) 

d. Demonstrate appropriate verb usage (menunjukkan penggunaan kata 

kerja yang sesuai) 

e. Use 5 – 8 word in a sentence (menggunakan 5-8 kata dalam satu kalimat) 

f. Argue and reason (berdebat dan alasan) 

g. Understand that stories have beginning (memahami bahwa cerita telah 

dimulai) 

h. Remember stories and repeat them (ingat cerita dan mengulanginya) 

i. Enjoy riddles and jokes (nikmati teka-teki dan lelucon) 

j. Understand the concept of  “before and after”, “above and below”. 

(memahami konsep “sebelum dan sesudah”, “di atas dan di bawah”. 

2. Reading (membaca) : 

a. Read symbols (baca simbol) 

b. Recognize vewols (kenali vewols) 

c. Recognize consonants (kenali konsonan) 

d. Know the letters sounds (tahu bunyi huruf) 

e. Spell simple word (eja kata yang sederhana) 
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f. Read familiar word (membaca kata yang sering diucapkan) 

3. Writing (menulis): 

a. Write numbers (menulis angka) 

b. Write letters (menulis huruf) 

c. Write straight line (menulis garis lurus) 

d. Write familiar words (menulis kata yang mudah dan sering dilihat) 

2.2 Kemampuan Bahasa Inggris  

2.2.1 Pengertian  Bahasa 

 Bahasa menurut Santrock (2007) adalah bentuk komunikasi baik lisan, 

tulisan atau ditandatangani yang didasarkan pada simbol. Sedangkan menurut 

Gleason & Ratner (2009) menyatakan ketika kita mengatakan “aturan”, kita 

mengartikannya bahwa bahasa adalah teratur dan bahwa aturan menggambarkan 

cara bahasa kerja.  

Bahasa mencakup setiap sarana komunikasi dengan menyimbolkan 

pikiran dan perasaan untuk menyimbolkan pikiran dan perasaan untuk 

menyampaikan makna kepada orang lain, termasuk di dalamnya tulisan, bicara, 

bahasa symbol, ekspresi muka, isyarat, pantomim, dan seni (Soetjiningsih, 2012). 

Ada beberapa teori perkembangan bahasa antara lain : 

1. Teori Constructive oleh Piaget, Vigotsky, dan Gardner (dalam Marmadi 

2012), menyatakan bahwa perkembangan kognisi dan bahasa dibentuk dari 

interaksi dengan orang lain. Anak memiliki perkembangan kognisi yang 

terbatas pada usia-usia tertentu, tetapi melalui interaksi sosial anak akan 

mengalami peningkatan kemampuan berpikir. Pengaruhnya dalam 
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pembelajaran bahasa adalah anak akan dapat belajar dengan optimal jika 

diberikan kegiatan.  

2. Teori kognitif oleh Piaget (dalam Soetjiningsih 2012), menyatakan bahwa 

perkembangan kognitif mengarah pada kemampuan berbahasa dan 

perkembangan bahasa tergantung pada perkembangan kognitif. Piaget 

membagi perkembangan kognitif tahap praoperasional menjadi dua yaitu: 

a. anak pada usia 2-7 tahun sedang dalam tahap praoperasional stage, yaitu 

tahap yang mempunyai ciri pokok perkembangannya menggunakan 

symbol/bahasa tanda dan konsep intuitif. Tahap ini dibagi menjadi dua 

tahap, yaitu tahap pertama tahap pra konseptual (2-4 tahun), dimana 

representasi suatu objek dinyatakan dengan bahasa, gambar dan 

permainan khayalan. 

b. Anak pada usia 4-7 tahun dicirikan oleh pemikiran intuitif, pada tahap ini 

representasi suatu objek didasarkan pada persepsi pengalaman sendiri, 

tidak kepada penalaran. Jadi, apabila anak usia dini belajar bahasa Inggris 

mereka sedang dalam tahap praoperational stage dan oleh karena itu 

mereka memerlukan banyak ilustrasi, model, gambar, dan kegiatan-

kegiatan lain. 

Berdasarkan paparan dari dua teori didapatkan bahasa merupakan suatu 

bentuk komunikasi baik lisan maupun tulisan yang semua itu tidak terlepas dari 

adanya hubungan perkembangan kognitif dan sosial anak. Hal ini juga didukung 

oleh Paneque dalam Beaty (2013) mengatakan bahwa anak - anak cukup bisa 

lebih dari satu bahasa, “apa serentak atau berurutan”. 
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2.2.2 Sistem Aturan Dalam Bahasa 

Menurut Gleason & Ratner (dalam Santrock, 2007) bahasa melibatkan 

lima sistem aturan yaitu: 

1.  Fonologi adalah sistem suara dari suatu bahasa, termasuk suara – suara yang 

digunakan dan bagai mana suara – suara tersebut dikombinasikan (Stoel-

Gammon & Sosa, 2010) 

2.  Morfologi sama seperti yang mengatur yang menggambarkan urutan suara 

dapat terjadi dalam suatu bahasa, aturan menggambarkan cara unit bermakna 

(morfem) dapat dikombinasikan dengan kata – kata. (Tager-Flusberg & 

Zukowski, 2009) 

3. Sintaksis cara penggabungan kata – kata untuk membentuk frasa dan kalimat 

yang dapat diterima adalah sintaks (Naigles & Swensen, 2010) 

4. Semantik mengacu pada makna atau kalimat. Setiap kata memiliki 

seperangkat fitur semantik, atau atribut yang diperlukan terkait dengan makna 

(Diesendruck, 2010) 

5. Pragmatik adalah set terakhir aturan bahasa, bila anda bergiliran berbicara 

dalam berdiskusi, anda menunjukkan pengetahuan pragmatic (Siegal & 

Surian, 2010). 

2.2.3 Tahapan Perkembangan Bahasa 

 Tahapan produksi bahasa prasekolah menurut Beaty (2013) yaitu: 

1. Praproduksi: saat pertama kali memasuki lingkungan bahasa baru yang 

asing, mereka sering kali merespons dengan terdiam. Anak – anak belajar 
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bahasa inggris sebagai pada apa yang sedang dikatakan ketimbang 

berusaha mengatakan sesuatu. 

2. Transisi ke produksi: saat anak – anak sudah semakin nyaman, mereka 

sering kali mulai berbicara dengan membicarakan jawaban satu kata atas 

pertanyaan. 

3. Produksi awal: anak – anak mungkin merespons pertanyaan dan bagian 

dalam frasa singkat. Mereka mungkin bisa terlibat dalam percakapan 

sederhana dan bahkan mengumumkan dan bernyanyi. 

4. Perluasan produksi: anak – anak bicara dalam kalimat panjang, 

mengajukan pertanyaan, mengisahkan cerita, melakukan permainan peran, 

dan melakukan percakapan panjang. 

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Hartono (2013), menyatakan perkembangan bahasa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu: 

1. Umur anak, bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan bertambahnya 

usia dan pengalamannya. 

2. Kondisi lingkungan, perkembangan bahasa anak di lingkungan perkotaan 

akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan. 

3. Kecerdasan anak, kemampuan menyusun kalimat atau memahami maksud 

suatu pernyataan orang lain amat dipengaruhi kecerdasaan seseorang anak. 

4. Status sosial ekonomi keluarga, keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik 

akan mampu menyediakan situasi yang baik pula bagi perkembangan bahasa 

anak – anak dan anggota  keluarganya. 
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5. Kondisi fisik, perkembangan bahasa juga dipengaruhi dengan kondisi fisik 

atau kondisi kesehatan anak. 

Disisi lain, Parsons (2001) menyatakan faktor – faktor yang 

mempengaruhi perkembangan bahasa yaitu : 

1. Biologis, menurut Lenneberg (Parsons, 2001) menyatakan bahwa 

perkembangan bahasa terjadi sesuai dengan susunan biologis yang bersamaan 

dengan perkembangan kognitif dan motorik. 

2. Kognitif, berbeda dengan faktor biologis Piaget menyatakan bahwa bahasa 

bukan program biologis tapi berkembangan sesuai dengan struktur kognitif 

yang ada dan berbeda dengan tahapan perkembangan kognitif (Parson, 2001). 

3. Sosial, Bandura menyatakan bahwa bicara anak hasil dari pemodelan, imitasi, 

penguatan dan umpan balik (Parsons, 2001). 

2.2.5 Bahasa Inggris 

2.2.5.1  Pengertian bahasa Inggris 

Bahasa Inggris telah menjadi bahasa dunia yang mendominasi era 

komunikasi untuk menghubungkan dan mentransfer ilmu ke seluruh dunia. Dalam 

pembelajaran asing di Indonesia, salah satu bahasa yang dipelajari adalah bahasa 

Inggris yang menjadi bahasa dunia pertama dan benar – benar universal.  Menurut 

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. Hal ini 

berdasarkan asumsi bahwa anak lebih cepat belajar bahasa asing dari pada orang 
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dewasa (Santrock, 2007). Bilingualisme merupakan kemampuan berbicara dalam 

dua bahasa, memiliki efek positif terhadap perkembangan kognitif anak. Anak-

anak yang fasih dalam berbicara dalam dua bahasa akan menunjukkan kinerja 

kontrol perhatian, formasi konsep, pemikiran analitis, fleksibiltas kognitif dan 

kompleksitas kognitif yang lebih baik disbanding teman sebayanya yang hanya 

menguasai satu bahasa (Santrock, 2007). 

2.2.5.2 Indikator Perkembangan Bahasa Inggris 

Morris (2012) menyatakan The Early Reading Screening Instrument 

awalnya dirancang untuk siswa kelas pertama dalam membaca, penilaian yang 

diberikan secara individual yang mencakup empat bidang yaitu : 

1. Pengetahuan alphabet  

2. Konsep kata 

3. Kesadaran fonem (bunyi pada saat mengeja huruf) 

4. Pengenalan kata 

Berdasarkan Standards For Foreign Language Learning salah satunya 

dalam komunikasi terbagi menjadi tiga standart yaitu: 

1. Anak terlibat dalam percakapan sehari-hari dalam mengungkapkan 

perasaanya dan pertukaran pendapat. 

2. Anak dapat memahami dan menulis pada berbagai tema pembelajaran 

3. Anak dapat menyampaikan informasi, cerita kepada pendengar. 

2.2.5.3 Tahapan bahasa Inggris 

Hudha (2013)  menyebutkan beberapa tahapan dalam belajar bahasa 

Inggris yaitu: 
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a. Listening (Mendengar), anak – anak dapat belajar bahasa Inggris melalui 

mendengarkan kita berbicara, atau menonton DVD dan VCD yang berbahasa 

Inggris. 

b. Speaking (Berbicara), setelah sering mendengarkan percakapan dalam bahasa 

Inggris anak akan belajar berbicara dalam kalimat – kalimat sederhana. 

c. Reading (Membaca), ada dua metode umum mengajarkan anak belajar bahasa 

Inggris yaitu whole language dan phonic. 

d. Writing (Menulis), merupakan tahapan yang paling sulit dalam belajar bahasa 

Inggris karena banyak aturan yang harus dipatuhi. 

Di sisi lain Khairani (2011) mengungkapkan 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 kultur bahasa asing.  

2.2.5.4  Faktor yang mempengaruhi dalam berbahasa Inggris 

Menurut Khairani (2011), keberhasilan proses pembelajaran bahasa Inggris 

pada anak usia dini tentunya   dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: 

1. Guru yang berkualitas, guru yang dapat menghidupkan proses kegiatan belajar 

mengajar. 



23 
 

2. Sumber dan fasilitas pembelajaran yang memadai dan memenuhi syarat 

(adekuat). 

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

2.3 Kajian Temuan Penelitian yang relevan 

Dalam penelitian Ahmad Watsiq (2009) dengan judul penelitian 

“Manajemen Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini” di TK Budi Mulya 

Pedurungan Semarang, menemukan bahwa TK Budi Mulya Pedurungan 

Semarang telah melaksanakan manajemen Kurikulum dengan cukup lebih baik 

yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian, dan 

evaluasi.  

Hasil penelitian lain dilakukan oleh Yulianti, Hartatik, dan Ninik Indawati 

dengan judul “Pengembangan Kurikulum PAUD” di  PAUD Citra Kartini Desa 

Senggreng -Kecamatan. Sumber Pucung - Kabupaten Malang menyatakan didapat 

hasil sebagai berikut :  

1) Ikhtisar Institut Gambar Kartini Village ECD Senggreng - Distrik sumber 

Pucung - Kabupaten Malang , 

2) Pelaksanaan gambar Konsep Pengembangan Kurikulum Kartini pada anak 

usia dini metode pembelajaran dengan pendekatan Di luar Pusat dan 

Lingkaran Waktu (BCCT ) . 
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2.3 Kerangka Berfikir  

 

 

 

 

     IDENTIFIKASI  

      MASALAH 

 

 

 

 Penelitian ini berawal dari permasalahan/pertanyaan tentang penerapan 

Penerapan Kurikulum Development Divisions dalam Kemampuan Berbahasa 

Inggris Anak TK B Apple Kids Preschool Salatiga. Kemudian diidentifikasi 

masalah tersebut yang dikonsultasikan dengan teori/konsep dari kurikulum 

development divisions dan perkembangan bahasa Inggris, setelah itu diidentifikasi 

juga fenomena empiriknya. Teori/konsep kurikulum development divisions 

Siregar (2013) menyebutkan ada beberapa karakteristik kurikulum yaitu:  

1. Penekanan pada pencapaian kompetensi siswa 

2. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi 

siswa 

3. Berpusat pada siswa dan beorientasi pada  proses dan hasil 

4. Metode yang digunakan bervariasi dan kontekstual 

 TEORI/KONSEP 

Kurikulum 

Development Divisions 

dan Perekembangan 

Bahasa Inggris 

 

Fenomena Empirik : 

penggunaan Kurikulum 

Development Division 

dan penggunaan bahasa 

Inggris dalam 

berkomunikasi 

Penerapan Kurikulum Development 

Divisions Dalam  Kemampuan Berbahasa 

Inggris Anak TK B Apple Kids Preschool  

di Salatiga 
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5. Guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan (siswa dapat belajar dari 

apa saja). 

Sedangkan teori perkembangan bahasa Inggris yang digunakan adalah teori 

kognitif oleh Piaget (dalam Soetjiningsih, 2012), menyatakan bahwa 

perkembangan kognitif mengarah pada kemampuan berbahasa dan perkembangan 

bahasa tergantung pada perkembangan kognitif. Piaget membagi perkembangan 

kognitif tahap praoperasional menjadi dua yaitu: 

a. anak pada usia 2 – 7 tahun sedang dalam tahap praoperasional stage, yaitu 

tahap yang mempunyai ciri pokok perkembangannya menggunakan 

symbol/bahasa tanda dan konsep intuitif. Tahap ini dibagi menjadi dua tahap, 

yaitu tahap pertama tahap pra konseptual (2-4 tahun), dimana representasi 

suatu objek dinyatakan dengan bahasa, gambar dan permainan khayalan. 

b. Anak pada usia 4-7 tahun dicirikan oleh pemikiran intuitif, pada tahap ini 

representasi suatu objek didasarkan pada persepsi pengalaman sendiri, tidak 

kepada penalaran. Jadi, apabila anak usia dini belajar bahasa Inggris mereka 

sedang dalam tahap praoperational stage dan oleh karena itu mereka 

memerlukan banyak ilustrasi, model, gambar, dan kegiatan-kegiatan lain. 

   Fenomena emprik dalam penelitian ini yaitu sekolah menggunakan 

kurikulum sendiri yaitu kurikulum development divisions yang menjalankan 

pendidikan bilingual sehingga anak – anak usia 5-6 tahun mampu belajar 

berbahasa inggris. 

 


