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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

4.1 Alur Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada analisis kurikulum development divisions 

terhadap kemampuan berbahasa Inggris Anak TK. Penelitian ini dimulai dari 

pembuatan proposal penelitian yang telah disetujui pada saat ujian proposal. 

Penelitian ini dilakukan di bulan Februari, di lembaga PAUD Apple Kids 

Preschool yang beralamat di Jl. Dr. Sumardi No. 11 Kecamatan Sidorejo, Kota 

Salatiga. Sebelumnya telah mendapatkan ijin dari lembaga PAUD itu sendiri 

sehingga peneliti sudah dapat memulai kegiatan yang berawal dari kegiatan 

observasi. 

Pengumpulan data ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

doukumentasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti. Observasi yang 

dilakukan terstuktur yang menggunakan panduan dalam mengamati 

perkembangan bahasa Inggris anak. Hasil wawancara dilakukan juga 

menggunakan wawancara terstruktur. Peneliti terlebih dahulu membuat pedoman 

wawancara yang kemudian pertanyaan itu diutarakan kepada informan. Setelah 

mendapatkan jawaban, kemudian menjabarkannya dalam bentuk verbatim 

selanjutnya peneliti melakukan proses koding semua hasil wawancara menjadi 

sebuah temuan.  



38 
 

Selain itu juga peneliti mendokumentasikan data dalam bentuk rekaman 

suara ketika wawancara, Rancangan kegiatan harian (RKH), contoh jurnal anak 

dalam pembelajaran bahasa Inggris, contoh spelling bahasa Inggris anak, dan foto 

kegiatan. Penelitian ini menggambarkan penerapan kurikulum sekolah Apple Kids 

Preschool Salatiga yang diperoleh di lapangan melalui instrument pengumpulan 

data yang berupa observasi, hasil wawancara dan penelusuran dokumen – 

dokumen yang berhubungan dengan penerapan kurikulum.  

4.2 Hasil Temuan Penelitian 

Temuan penelitian ini merupakan hasil rangkuman data yang diperoleh dari 

proses pengumpulan data dokumentasi yang berupa data kurikulum, wawancara, 

dan observasi. Penelitian ini dideskripsikan berdasarkan tema setiap temuan-

temuan. 

4.2.1 Kurikulum Development Divisions 

Lembaga PAUD Apple Kids Preschool Salatiga menerapkan kurikulum 

Development Divisions 2013. Nama Kurikulum Development Divisions 2013 

diambil dari nama tim dari pembuat kurikulum. Kurikulum ini juga termasuk 

kurikulum nasional plus yang penggunaannya masih menyesuaikan tema-tema 

pengajaran dari Dinas Pendidikan PAUD di Indonesia. Kurikulum development 

divisions ini berbasis bilingual, adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa 

Inggris dan bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan kepala sekolah 

dalam wawancara bahwa: 
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Kurikulum yang kami gunakan adalah kurikulum berbasis bilingual, kami 

mempunyai team kurikulum yaitu development divisions. Apa itu kurikulum 

development divisions? Nama kurikulum development divisions ini diambil 

dari nama tim pembuat kurikulum. Kurikulum ini kurang lebih seperti 

kurikulum nasional plus yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia.  (W1/10-15) 

Karakteristik kurikulum development divisions yang tertulis di buku hands 

book parents 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 

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

saja). 

 Selain itu garis besar rancangan kegiatan pembelajaran dan juga tingkat 

pencapaian dari kurikulum ini juga terdapat dalam buku kurikulum yang 

menjelaskan tentang tema dan tujuan dari kegiatan pembelajaran selama satu 

semester. Kemudian sebagai guru kelas akan mengolah kembali kurikulum itu 

dalam rancangan kegiatan harian/lesson plan. 

 Kurikulum development divisions ini dapat diperbarui, diperluas, dan 

diperdalam sesuai dengan potensi anak usia dini dalam jangka waktu 5 tahun 

sekali. Adapun pihak sekolah akan merencanakan untuk selanjutnya dalam 

memperdalam kurikulum itu adalah menambahkan rancangan kegiatan dalam 
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mengembangkan multiple intelligences. Sesuai dengan hasil wawancara dengan 

kepala sekolah yang menyatakan bahwa: 

Ya, kurikulum ini baru dibuat tahun 2013, kurikulum diperbarui seharusnya 

5 tahun sekali namun kami juga dalam sedang proses belajar tentang 

Pendidikan Anak Usia Dini. Rencana selanjutnya adalah kami ingin 

mencakupkan kurikulum ini yang dapat mengembangkan kecerdasan 

majemuk anak.(W2/12-16) 

 

Kurikulum development divisions  disusun dengan berpusat pada anak 

berorientasi pada proses belajar anak dan menilai keberhasilan anak melalui 

proses. Dalam kegiatan belajar mengajar guru kelas menilai dari proses belajar  

anak kemudian dilihat hasil karya anak, untuk menilai sudah sampai dimana 

tingkat perkembangan anak. Hal ini sesuai dengan penjelasan kepala sekolah 

Apple Kids Preschool dalam wawancara yang menyatakan bahwa:   

Kami menyusun kurikulum ini berorientasi pada siswa terlebih dahulu, kita 

dapat melihat setiap proses perkembangan siswa dalam setiap sentra yang 

kami berikan, kemudian hasilnya adalah ketika kita mengadakan evaluasi 

pada anak. contohnya pada red apple pada prosesnya setiap hari kita 

memberikan kata sandi di depan pintu sebelum masuk kelas diperkenalkan 

dengan kata-kata itu kemudian kita evaluasi pada hari jum’at dalam bentuk 

anak mengeja kata itu dalam bahasa Inggris.(W2/20-27). 

 

4.2.2 Metode Dalam Penerapan Kurikulum 

Penerapan kurikulum ini menggunakan sentra-sentra dalam kegiatan belajar 

mengajar. Dimana dalam satu hari terdapat beberapa sentra yang anak dapat 

lakukan, sehingga sesuai dengan Rancangan Kegiatan Harian (RKH) yang telah 

dibuat oleh guru kelas dan tujuan yang diharapkan oleh guru. Ada 9 sentra yang 

mendukung perkembangan anak dalam kurikulum development divisions. Hal ini 
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senada dengan penjelasan wawancara kepala sekolah yang menyebutkan cara 

penerapan kurikulum development divisions dan diperjelas dalam tabel rincian 

kegiatan dalam sentra sebagai berikut: 

Untuk penerapannya sangat mudah, kami membagi seluruh kegiatan 

bermain itu menjadi sentra-sentra. Ada beberapa sentra yang kami pilih 

dalam penerapan kurikulum ini, yaitu: sentra math, sentra sains, sentra, 

bahasa Indonesia, sentra bahasa Inggris, sentra inside dan outside play, 

sentra komputer, art and craft, menggambar, dan sport. Khusus untuk 

pengajaran bahasa Inggris kami menggunakan metode phonic untuk 

mempermudah anak dalam memahami dan belajar bahasa Inggris. (W1/18-

25) 

Tabel 4.1 

Data Pembagian Sentra Dalam Kurikulum 

 

No Sentra Kegiatan 

1 Bahasa Indonesia  Bercerita 

 Mendikte 

2 Language (Bahasa Inggris)  Jurnal (menggambar sesuai tema 

kemudian diceritakan dalam bahasa 

Inggris) 

 Spelling (mengeja huruf dalam bahasa 

Inggris) 

 Phonic (belajar huruf alphabet dengan 

penyusuaian pelafalan bunyi dengan 

huruf) 

 Menulis kata sesuai yang dimulai dari 

huruf alphabet. 

3 Matematika   Berhitung 1 – 100 

 Penjumlahan dan pengurangan 
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4 Sains  Mempelajari permainan sains sesuai 

dengan tema mingguan. (misalnya: 

percampuran warna, mengapung, 

melayang, mengapung, dst.) 

5 Art and Craft  Menggunting, menempel, melipat 5 – 6 

lipatan, kolase, dan pinger painting. 

6  Inside play  Bermain peran 

7 Outside play  Bermain diluar yang berupa permainan 

yang mendukung perkembangan 

motorik kasar. (bermain bebas) 

8 Menggambar  Menggambar dan mewarnai.  

9 Olahraga  Senam gerak dan lagu anak 

 

Berdasarkan tabel 4.1 sentra – sentra ini dilakukan setiap harinya dengan 

pembagian waktu dan hari yang berbeda dalam seminggu. Dimulai dari hari Senin  

kegiatannya adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, menggambar. Kemudian di 

hari Selasa anak-anak mendapatkan kegiatan matematika, bahasa Inggris, Art and 

Craft . Pada hari Rabu anak-anak dapat bermain diluar (outside play) dengan 

bergantian, ada beberapa anak mengikuti kegiatan komputer, kegiatan ini 

dilakukan sampai semua mendapatkan giliran bermain outside play dan komputer. 

Hari Kamis anak-anak mendapatkan kegiatan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, 

Art and Craft, sains dan inside play. Kegiatan olahraga dan matematika 

terjadwalkan dihari Jumat.  

Dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris kurikulum Development 

Divisions menggunakan metode phonic melalui gerak dan lagu. Melalui metode ini, 



43 
 

anak mampu mengenal huruf A-Z serta menyebutkannya sesuai dengan pelafalan 

bunyi huruf dalam bahasa Inggris, dan kemudian menuliskannya dalam kertas 

spelling. Sesuai dengan penjelasan dalam wawancara  kepala sekolah menyatakan 

bahwa:   

Metode yang kami gunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris adalah 

metode phonic, kemudian untuk yang lainnya kami pengajaran secara 

langsung misalnya tentang suatu tempat perbelanjaan, kami membawa anak-

anak berlajar langsung ditempat itu, waktu itu kami berkunjung ke superindo. 

Kemudian anak juga dapat belajar langsung dari alam, misalnya temanya 

insect kami membawa anak-anak ketaman sinode, anak-anak bersama-sama 

berburu menacari insect.(W2/30-36) 

 

Ketika pengajaran di kelas guru memberikan kesempatan pada anak untuk 

mengeluarkan pendapat dan menceritakan apa yang mereka ceritakan tentang 

sebuah tema pembelajaran. Dalam penerapannya di kelas, guru bukan satu-satunya 

sumber pengetahuan bagi anak. Anak belajar dapat dari apa saja, sehingga anak 

memiliki pengalaman tersendiri dan anak mampu menceritakan kepada teman-

temannya. Seperti yang dijelaskan kepala sekolah:  

Tentu saja tidak guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan bagi anak, 

siswa dapat belajar dari berbagai hal, yaitu tadi anak dapat belajar dari 

alam, dan dari orang sekitarnya, makanya setiap hari senin kami kegiatannya 

adalah bahasa dimana sebelum memulai pembelajaran, guru menanyakan 

kegiatan apa yang mereka lakukan selama libur sabtu minggu, nanti anak 

akan berbagi cerita pengalamannya denga teman-teman mereka.(W2/39-45) 

 

4.2.3 Tingkat Pencapaian anak 

Dalam tema temuan kali ini menyatakan tingkat pencapaian yang hendak 

dicapai dalam kurikulum development divisions. Tingkat pencapaian yang hendak 
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dicapai berupa perkembangan kognitif anak yang mencakup kemampuan bahasa, 

anak mampu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta kemampuan 

baca, tulis, hitung sebelum memasuki sekolah selanjutnya. Selain itu perkembangan 

fisik motorik anak dan juga sosial emosional juga dikembangkan sehingga sesuai 

dengan isi visi misi sekolah yang hendak dicapai. Hal ini dinyatakan dalam hasil 

wawancara dengan kepala sekolah menyatakan bahwa: 

Dalam kurikulum ini saya ingin mengembangkan pada diri anak-anak Apple 

Kids bukan hanya aspek kognitif (menyebutkan contoh seperti baca, tulis, 

hitung), perkembangan bahasa Inggrisnya tetapi perkembangan fisik motorik 

serta perkembangan sosial emosional anak juga yang harus dikembangkan 

secara bersamaan sehingga anak dapat tumbuh kembang secara optimal. Nah 

melalui sentra-sentra itu tadi sehingga para guru-guru Apple Kids dapat 

mengetahui anak sudah berkembang sampai dimana?(W1/28-35) 

 

Di sisi lain juga menjelaskan tentang kesesuaian dan keefektifan 

perkembangan bahasa Inggris untuk anak seusia TK B (5-6 tahun). Kesesuaian dan 

keefektifan kemampuan berbahasa Inggris dapat dilihat melalui proses dan hasil 

jurnal bahasa Inggris anak ketika berada disentra bahasa Inggris. Hal ini diperjelas 

dalam hasil temuan penelitian yaitu: 

Ya, sejauh ini menurut saya sudah sesuai, karena selama ini tidak ada 

kesulitan dalam kegiatan belajar bahasa Inggris di kelas mereka. Dan kami 

pihak sekolah mendapatkan evaluasi dari para orang tua murid melalui 

angket evaluasi sekolah yang kami sebarkan, orang tua murid memberikan 

respon bahwa perkembangan anak mereka sesuai dengan yang mereka 

harapkan. (W1/50-54) 

Ya, menurut saya efektif. Pada masa di playgroup anak-anak sudah mulai 

diperkenalkan dengan kata-kata sederhana dalam bahasa Inggris. Sehingga 

ketika anak berada di red Apple (TK B), anak dapat merangkai kata menjadi 

kalimat sederhana. Misalnya anak menceritakan gambar yang mereka buat 
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sesuai tema kemudian diceritakan dalam kalimat sederhana bahasa 

Inggris.(W1/58-63) 

Aspek yang paling menonjol dalam kurikulum ini adalah kemampuan bahasa 

Inggris anak TK B yang diiringi dengan pembentukan karakter anak. Sesuai dengan 

isi visi dari Apple Kids Preschool “menjadi manusia yang berilmu, berbudi luhur 

dan beriman”. Senada dengan hal itu diperjelas dengan hasil wawancara sebagai 

berikut: 

Pencapaian kompetensi yang kita harapkan dari siswa itu dalam akademik 

khususnya untuk Red Apple dibidang bahasa Inggris anak dan bukan hanya 

itu kita menginginkan mengeluarkan generasi yang berprestasi tetapi tetap 

berbudi luhur. (W2/6-9) 

 

4.2.4 Kekurangan dan kelebihan kurikulum 

Kurikulum development divisions menggunakan media dua bahasa yaitu 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kurikulum development divisions ini  juga 

memiliki kelebihan dan kekurangan dalam rancangan kegiatannya untuk 

mewujudkan keberhasilan visi misi lembaga PAUD Apple Kids Preschool 

Salatiga. Keunggulan dari kurikulum ini adalah adanya penggunaan bahasa 

Inggris dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak sejak usia dini. 

Meskipun dianggap memiliki kelebihan, kurikulum ini juga memiliki kekurangan 

yaitu memberikan standar tingkat pencapaian dalam kemampuan berhitung 1-100 

untuk TK B (usia 5-6 tahun). Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam hasil tema 

temuan sebagai berikut: 

Yang sudah pasti terlihat adalah bahasa Inggrisnya ya. (W1/39-40) 
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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.(W1/43-47) 

 

Temuan ini juga dapat terlihat dalam rancangan kegiatan persemester. Yang 

menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari rancangan kegiatan kurikulum 

development divisions. 

4.2.5 Kemampuan Berbahasa Inggris Anak Tk B 

Berdasarkan laporan observasi lapangan di TK B Apple Kids Preschool 

Salatiga menggunakan metode phonic dalam pengajaran bahasa Inggris kepada 

anak TK B yang berjumlah 27 siswa yang hampir keseluruhannya mampu 

berbahasa Inggris. Dengan komponen penilaian berbahasa Inggris yang diberikan 

pihak sekolah yaitu Language and Literacy, Reading, dan Writing di dalam raport 

anak TK B. Ada beberapa kategori penilaian yang diberikan dalam setiap 

indikator kemampuan berbahasa Inggris yaitu dengan interval : 

1. Always (selalu menggunakan bahasa Inggris) 

2. Usually (biasanya menggunakan bahasa Inggris) 

3. Sometimes (kadang – kadang menggunakan bahasa Inggris) 

4. Still Development (masih dalam perkembangan berbahasa Inggris) 

Dari sebaran hasil evaluasi raport didapatkan persentase seberapa besar 

kemampuan berbahasa Inggris. 
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Tabel 4.2 

Sebaran Hasil Evaluasi Perkembangan Bahasa Inggris Anak TK B 

Apple Kids Preschool Salatiga Semester I 

Kategori F Persentase 

Selalu berbahasa Inggris (Always) 4 15% 

Biasa berbahasa Inggris (Usually) 14 52% 

Kadang-kadang berbahasa Inggris 

(Sometime) 
6 22% 

Masih dalam perkembangan berbahasa 

Inggris (Still Development) 
3 11% 

Jumlah 27 100% 

Sumber: Raport anak-anak TK B pada semester 1 

Berdasarkan sebaran hasil evaluasi raport perkembangan bahasa Inggris 

anak TK B dengan jumlah 27 siswa selama semester 1 tahun ajaran 2014-2015. 

Masih sedikit siswa yang berada pada kategori selalu berbahasa Inggris hanya 4 

siswa dengan persentase 15%. Siswa yang berada pada kategori biasa berbahasa 

Inggris lebih banyak, dengan persentase 52% dengan jumlah 14 siswa. Pada 

kategori kadang-kadang berbahasa Inggris dengan jumlah 6 siswa dengan 

persentase 22%, sedangkan yang masih berada pada kategori masih dalam 

perkembangan berbahasa Inggris sebanyak 3 siswa dengan  persentase 11%. 

Sebelum memasuki kelas TK B anak-anak yang sudah sekolah di Apple Kids pada 
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usia playgroup dan sudah mendapatkan pengenalan bahasa Inggris sederhana, 

sehingga pada saat masuk di tingkat TK B anak-anak tidak merasa kebingungan 

dengan penggunaan dua bahasa. Hal ini diungkapkan oleh guru kelas TK B yang 

menjelaskan bahwa: 

kebanyakan dari mereka telah bersekolah di Apple Kids semenjak Playgroup 

(umur 2-3 tahun) mendapatkan keterampilan berbahasa Inggris sejak 

dini,(W3/17-19). 

 

Selain itu, peneliti juga menyebarkan lembar observasi perkembangan bahasa 

Inggris anak kepada guru kelas TK B untuk diisi sesuai dengan perkembangan 

bahasa Inggris anak saat itu. Lembar observasi perkembangan bahasa Inggris anak 

usia dini dibuat dengan panduan observasi terstuktur yaitu dengan ceklis Ya/Tidak 

terhadap perkembangan bahasa Inggris anak TK B.  

Tabel 4.3 

Hasil Sebaran Lembar Observasi Perkembangan Bahasa Inggris Anak TK B 

Apple Kids Preschool Salatiga Semester II 

 

 

 

 

Sumber: Lembar Observasi perkembangan bahasa Inggris anak TK B (5-6 

tahun) semester 2 

No kategori F Persentase 

1 Sangat Baik (10-12) 23 85% 

2 Baik (7-9) 2 7% 

3 Cukup Baik (4-6) 1 4% 

4 Kurang Baik (1-3) 1 4% 

Jumlah 27 100% 
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Berdasarkan sebaran hasil lembar observasi perkembangan bahasa Inggris 

anak TK B, yang berjumlah 27 siswa pada semester 2 terlihat mulai mampu 

berbahasa Inggris dengan baik. Sejumlah 23 anak dengan persentase 85% sudah 

berada pada kategori sangat baik dalam kemampuan berbahasa Inggris, sedangkan 

pada kategori baik ada 7% berjumlah 2 anak yang mampu berbahasa Inggris dengan 

baik. Hal ini terjadi dipengaruhi beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan 

keluarga dan faktor biologis. Sesuai dengan penjelasan guru kelas dalam 

wawancara sebagai berikut: 

Mengapa mereka bisa termasuk dalam kategori sangat baik dan baik selain 

Apple Kids menggunakan metode phonic dalam pengajaran bahasa Inggris 

untuk mempermudah anak memahami pembelajaran bahasa Inggris 

dikarenakan juga berbagai faktor diantaranya: kebanyakan dari mereka telah 

bersekolah di Apple Kids semenjak Playgroup (umur 2-3 tahun) mendapatkan 

keterampilan berbahasa Inggris sejak dini, kemudian ada yang menggunakan 

bahasa Inggris dirumah sebagai sarana komunikasi dengan anggota 

keluarga, kemudian dari pihak orang tua juga memberikan fasilitas untuk 

perkembangan bahasa Inggris anak mereka itu seperti tontonan televisi 

berbahasa Inggris. Sehingga hal itu membantu mempermudah anak dalam 

belajar bahasa Inggris di sekolah. Jadi, pada semester 2 ini saya melihat 

kemampuan anak-anak dalam berbahasa Inggris ini telah berkembang pesat.  

(W3/13-26) 

 

Adapun dikategori cukup baik hanya 4% dengan jumlah 1 anak yang cukup 

mampu berbahasa Inggris dengan guru atau teman sekelasnya, dan pada kategori 

kurang baik juga ada 4% dengan jumlah 1 anak yang perkembangan bahasa 

Inggrisnya kurang baik. Ternyata, untuk ke 2 anak yang menempati kategori cukup 

baik dan kurang baik ini memiliki alasan tertentu berada pada kategori tersebut. Hal 
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ini terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan keluarga dan 

faktor biologis. Sesuai yang terjadi pada siswa 5 yang berada pada kategori kurang 

baik dari dari semester 1 sampai dengan semester 2 ini. Hal ini dikarenakan pada 

siswa 5 memiliki kebutuhan khusus. Meskipun pada semester 2 anak ke-5 ini sudah 

mulai dapat memahami perintah sederhana dari guru. Hanya saja anak ke-5 belum 

mampu berbicara dan dalam kemandiriannya masih kurang, sehingga anak ke-5 

masih belum mampu berbahasa Inggris dengan baik. Hal ini diungkapkan oleh guru 

kelas TK B yang menyatakan bahwa: 

Karena anak ini memiliki kebutuhan khusus Ms., dari awal dia masuk 

disekolah ini dengan special need Ms. tapi sekarang sudah lumayan membaik, 

dia sudah mulai paham dengan perintah dalam bahasa Inggris, hanya saja 

dia masih terlambat dalam kemampuan berbicara dan kemandiriannya. 

(W3/39-43) 

 

Sedangkan pada anak ke-6, dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ternyata faktor 

lingkungan keluarga juga mampu memberikan pengaruh dalam perkembangan bahasa 

Inggris anak usia dini. Seperti halnya yang terjadi pada anak ke-6 ini dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan keluarga yang mana orangtua belum menginginkan anak dapat 

menulis dan mengeja pada usia pra sekolah atau yang setara dengan TK B. Hal ini 

diungkapkan oleh guru ketika dalam wawancara: 

Begini Ms. khusus untuk anak ke-6 ini orangtuanya belum mau anaknya 

belajar membaca, menulis dan berhitung. Orangtuanya hanya ingin nara 

dapat bersosialisasi saja disekolah. Padahal anak ke-6 itu sudah bisa 

mengenal huruf dan menulis dengan rapi. Anak ke-6 juga sebenarnya paham 

dengan percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris ketika bercakap-cakap 

dengan teman di kelas. Jadi kita mengikuti apa yang diinginkan orangtuanya, 
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kita tidak mmengajarkan kepada anak ke-6 untuk berbahasa Inggris terutama 

dalam spelling dan menulis.(W3/29-36) 

Hasil perkembangan bahasa Inggris anak mencakup kemampuan menulis anak 

dalam bahasa Inggris, yang dinyatakan dalam bentuk hasil karya anak berupa jurnal 

berisi gambar yang anak buat sesuai tema kemudian menuliskan cerita singkat 

dengan kalimat sederhana pada gambar tersebut. Pada hasil karya yang lain adalah 

lembar hasil spelling anak ketika belajar mengeja kata-kata sederhana, dengan 

pelafalan bunyi dan bentu huruf alphabet. Dalam percakapan sehari-hari anak ketika 

berkomunikasi dengan guru dan teman-teman sekelas menggunakan bahasa Inggris. 

4.3 Analisis Data Hasil Penelitian 

Setelah data disajikan dalam bentuk deskripsi maka peneliti menganalisis data 

yang telah ditemukan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan oleh peneliti 

yaitu: 

1. Analisis percakapan 

Dalam analisis percakapan data yang diperoleh dari wawancara yang kemudian 

di dokemntasikan dalam rekaman, kemudian peneliti membuatnya dalam bentuk 

verbatim. Data hasil wawancara ini dikelompokkan lagi berdasarkan tema 

temuan.  

 Kurukikulum development divisions tergolong kurikulum nasional plus 

menggunakan media dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

Kurikulum ini memiliki karakteristik berupa : 
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a. Penekanan pada pencapaian kompetensi siswa, tingkat pencapaian yang akan 

dicapai khususnya pada tingkat TK B dalam bidang akademik anak mampu 

berbahasa Inggris, karakter building sehingga dapat mengeluarkan generasi 

yang bukan hanya bagus dalam kemampuan akademiknya tapi juga berbudi 

pekerti luhur. 

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

siswa, kurikulum ini baru dibuat pada tahun 2013, kurikulum ini dapat 

diperbarui dengan selang waktu 5 tahun sekali. 

c. Berpusat pada anak dan beorientasi pada  proses dan hasil, kurikulum ini 

berpusat pada kemampuan anak , berorientasi dalam proses belajar anak, dan 

hasil belajar anak dapat terlihat pada hasil karya-karya anak. 

d. Metode yang digunakan bervariasi dan kontekstual, metode yang diberikan 

dalam mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris yaitu dengan metode 

phonic yang mana dikombinasikan sesuai dengan tema dan kegiatan belajar 

dapat dilakukan langsung bersama alam atau tempat-tempat yang sesuai 

dengan tema. 

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

saja), anak dapat belajar dari alam, dari suatu tempat langsung sesuai dengan 

tema dan guru tidak hanya menjelaskan dengan metode ceramah tapi langsung 

melakukan kegiatan bermain. 

2. Analisis Dokumentasi 
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Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan dokumentasi 

berupa Hands Book Perents yang berisikan tentang visi misi sekolah, struktur 

sekolah, sejarah, strategi, program pendidikan, karakteristik kurikulum, tema 

dan tujuan yang akan dicapai selama dua semester. Dokumentasi kedua 

berupa Rancangan Kegiatan Harian (RKH) yang digunakan di sekolah Apple 

Kids, yang sering disebut dengan Weekly Lesson Plan. RKH ini turunan dari 

rancangan kegiatan yang ada di kurikulum development divisions yang mana 

penulisannya juga menggunakan bahasa Inggris, kegiatan mingguan ini 

dirancang seminggu sebelum tema pembelajaran itu. RKH ini merancang 

kegiatan apa saja yang akan diberikan kepada anak dalam mengembangkan 

kemampuan berbahsa Inggris Anak dalam setiap sentra. Dokumentasi yang 

peneliti dapatkan  selanjutnya adalah berupa hasil karya anak dalam bentuk 

jurnal anak dan lembar spelling yang anak dalam kegiatan ini anak dapat 

menggambar sesuai dengan tema kemudian anak meceritakan gambar tersebut 

dengan menuliskannya dengan kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. 

Kemudian setiap hari anak dapat menirukan tulisan kata-kata sederhana pada 

kertas spelling yang diberikan, sehingga pada hari jumat anak dilatih untuk 

kepekaannya dalam mendengar (Listening) dengan cara guru menyebutkan 

satu kata, anak menuliskan huruf-huruf yang ada pada kata tersebut. 

4.4 Pembahasan 

Kurikulum merupakan salah satu syarat terpenting dalam menyelenggarakan 

sebuah lembaga, terlebih lagi dalam lembaga PAUD. Meskipun lembaga PAUD 
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hanya diisi dengan kegiatan bermain, juga membutuhkan rancangan kegiatan agar 

dapat memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan perkembangan anak secara optimal. 

Catron dan Allen dalam Sujiono (2009) 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. 

Disisi lain Suyadi (2011) membagi kurikulum dalam praktiknya menjadi 

tiga yaitu: 

1. Kurikulum Nasional, disusun dan dikembangkan pemerintah melalui Pusat 

Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Kurikulum ini merupakan 

panduan atau acuan seluruh lembaga pendidikan yang ada.  

2. Kurikulum Mandiri (Kurikulum berciri khas khusus), adalah kurikulum 

nasional yang disusun oleh lembaga pendidikan swasta-lembaga pendidikan 

yang didirikan oleh keagamaan maupun msyarakat dan yayasan telah 

dikombinasikan sedemikian rupa, sehingga terdapat cirri khasnya secara 

khusus. 

3. Kurikulum Plus/Fanchise adalah kurikulum luar yang biasanya dibeli atau 

diimpor dari lembaga pendidikan luar negeri tetapi, dalam praktiknya 

kurikulum ini menyesuaikan dengan kondisi local dimana lembaga PAUD itu 

berdiri. 

Kurikulum development divisions tergolong yang berciri khas khusus kurikulum 

ini disebut kurikulum nasional plus atau kurikulum terintegrasi dikarenakan 
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adanya ciri khas khusus yaitu bahasa Inggris . Disebut berciri khas karena pendiri 

lembaga PAUD menambahkan beberapa poin kurikulum nasional yang 

diterapkannya, serta memadukan antara kurikulum nasional dengan kurikulum 

yang disusun pendiri lembaga PAUD, dan biasanya model kurikulum berciri 

khusus biasanya dikembangkan oleh lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh 

yayasan atau organisasi keagamaan maupun kemasyarakatan (Suyadi, 2011). 

Kurikulum development divisions merupakan lembaga PAUD yang didirikan oleh 

yayasan, sehingga memiliki visi misi dan kurikulum yang terintegrasi untuk 

mencapai keberhasilan dari visi misi Apple Kids Preschool Salatiga. 

 Senada dengan hal itu, Sujiono (2009) menjabarkan komponen-komponen 

kurikulum salah satunya materi yang diberikan harus mengacu dan sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan anak. Dalam hal 

ini kurikulum development divisions memberikan materi yang sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik anak terutama dalam hal perkembangan bahasa 

Inggris. Materi yang akan diberikan tercantum dalam rancangan kegiatan 

pembelajaran di kurikulum development divisions. 

 Dalam kurikulum juga memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan kurikulum. 

Senada dengan hal itu, Asep dan Diding (2008) menyebutkan tahapan 

pelaksanaan kurikulum di sekolah yang pertama adalah adanya tahap perencanaan 

yang dijabarkan menjadi tahap perencanaan pembelajaran. Dalam hal ini terdapat 

pada hasil temuan kurikulum development divisions juga menjabarkan rencana 
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kegiatan belajar dan tujuan yang hendak dicapai, selain itu juga terencana dalam 

lesson plan/Rencana Kegiatan Harian di kelas TK B. 

Selain itu kurikulum juga memiliki prinsip. Sesuai dengan pernyataan Idi 

(2007), menyatakan 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. Adapun Kurikulum development divisions juga 

memiliki karakteristik kurikulum yang dapat diperluas, diperdalam, dan 

disesuaikan dengan potensi anak. 

Kegiatan belajar anak usia dini hanya dalam bentuk permainan namun 

yang tersusun dalam kurikulum harus mengingat hal penting seperti yang 

tercantum dalam NAEYC Early Childhood Program Standar (dalam Sugiyono, 

2009) yaitu kurikulum berpusat pada anak serta dapat mendukung perkembangan 

pada setiap aspek baik estetika, kognitif, sosial, emosional, fisik dan bahasa, dan 

juga kurikulum berorientasi pada hasil. Senada dengan hal itu kurikulum 

development divisions ini juga berpusat pada siswa dan berorientasi pada proses 

dan hasil belajar siswa, sesuai dengan rancangan kegiatan harian anak dalam 

setiap sentra anak mampu mengembangkan aspek yang perkembangan yang 

hendak dicapai salah satunya adalah perkembangan bahasa Inggris anak. 

Dalam penelitian ini kurikulum development divisions difokuskan 

terhadap kemampuan berbahasa Inggris anak usia TK B. Bahasa mencakup setiap 

sarana komunikasi dengan menyimbolkan pikiran dan perasaan untuk 
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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). Dalam pengajaran bahasa Inggris pada 

anak usia TK B juga mencakup kemampuan berbicara, membaca, dan menulis. 

Kesuaian penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua anak pada usia 

dini, Santrock (2007) menyatakan bilingualism kemampuan berbicara dalam dua 

bahasa memiliki efek positif terhadap perkembangan kognitif anak. Sesuai dengan 

hasil lembar observasi kemampuan berbahasa Inggris anak usia TK B semester 2 

tahun ajaran 2014/2015 anak yang termasuk dalam kategori sangat baik berjumlah 

23 siswa dan kategori baik yang berjumlah 2 siswa ini juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya: 

1. Sebagian anak yang sekolah di Apple Kids pada usia playgroup sudah mulai 

diperkenalkan dengan bahasa Inggris. 

2. Faktor lingkungan keluarga yang mendukung dan memfasilitasi anak dalam 

tahap perkembanganya 

3. Dan juga faktor biologis. 

Menurut Lenneberg (dalam Parsons 2001) perkembangan bahasa terjadi 

sesuai dengan susunan biologis yang bersamaan dengan perkembangan kognitif dan 

motorik anak. Disisi lain Hartono (2013) menyatakan faktor lingkungan akan 

mempengaruhi perkembangan bahasa, perkembangan bahasa anak di lingkungan 

perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan. Adapun pada kenyataanya 

perkembangan bahasa Inggris anak usia TK B (usia 5-6 tahun), menurut Piaget 
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berada pada tahap preoperational stage dicirikan oleh pemikiran intuitif, dan apabila 

anak usia dini belajar bahasa Inggris mereka memerlukan banyak ilustrasi, model, 

gambar, dan kegiatan-kegiatan lain. Dalam temuan berikutnya adalah masih ada dua 

siswa yang berada dikategori cukup baik dan kurang baik. Ini terjadi pada siswa 

5anak ke-5 dan anak ke-6, ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain faktor 

biologis dan faktor lingkungan keluarga.  

Menurut Lenneberg (Parsons, 2001) menyatakan bahwa perkembangan 

bahasa terjadi sesuai dengan susunan biologis yang bersamaan dengan perkembangan 

kognitif dan motorik. Hal ini yang mempengaruhi kemampuan berbahasa Inggris 

pada anak ke-5. Anak ke-5 memiliki kebutuhan khusus, anak ke-5 dapat memahami 

apa yang guru atau temannya ucapkan kepadanya dalam bahasa Inggris, namun anak 

ke-5 belum mampu berbicara dan  membaca dalam berbahasa Inggris, untuk 

kemampuan menulis anak mampu memegang pensil dan melakukan tracing dengan 

baik. Anak ke-5 mengalami keterlambatan bicara dan kurang dalam hal 

kemandiriannya. 

 Pada kasus anak ke-6 dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, sesuai 

dengan pernyataan Hartono (2013), Kondisi lingkungan, perkembangan bahasa anak 

di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan. orangtua anak 

ke-6 yang melarang anaknya untuk belajar baca, tulis, hitung pada usia dini. Dengan 

alasan tidak ingin membuat anaknya terbebani dengan belajar. Pihak orangtua anak 

ke-6 ini hanya ingin anaknya disekolah belajar sosial saja. Pada kenyataanya pada 

semester 2 anak ke-6 sudah mampu meniru tulisan satu kata sederhana yang seperti 
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teman-temanya lakukan pada kegiatan phonic dan jurnal bahasa Inggris. Anak ke-6 

juga paham ketika bercakap-cakap dengan temannya dalam bahasa Inggris. Hal ini 

sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh 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 pembelajaran 

bahasa adalah anak akan dapat belajar dengan optimal jika diberikan kegiatan.  

4.5 Kelemahan Penelitian 

Peneliti tidak memungkiri masih banyak kekurangan atau kelemahan dalam 

penelitian kualitatif studi analisis ini yang perlu diperhatikan oleh para peneliti yang 

lain. 

Pertama, peneliti sebagai instrument sekaligus pengumpul data, masih 

belum mampu mengkoordinir pengaturan waktu pengumpulan data melalui 

wawancara informan. 

Kedua, peneliti belum mampu membangun kepercayaan informan 

terhadap peneliti diawal proses (rapport). 

Ketiga dalam penelitian ini, peneliti terlalu membatasi diri apa yang 

seharusnya diamati dan wawancarai. 


