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ABSTRACT:
This study aims to determine the effect of the use of multimedia learning English vocabulary to student
learning outcomes. The method used in this study is a one-group pretest-posttest design. Type one group
pretest-posttest design was intended to be the result of treatment can be determined more accurately, because
it can be compared with the situation before being treated. The instrument used in this study is shaped in the
form of test questions pretest and posttest. Learning outcomes data obtained by performing tests in the form
of essays. Questions used during the pretest and posttest is exactly the same problem. This is due to find out
the differences or improving student learning outcomes before and after different treatment between these
two classes. Learning outcomes data obtained by performing tests in the form of essays. The results of this
study indicate that the value pretest with mean = 64.1667, standard deviation = 15.01207 and the average
standard error = 3.06433. Value posttest with mean = 87.0833, standard deviation = 5.69452 and the
average standard error = 1.16239. It shows in banndingkan with previous values an increase in the average
value after using multimedia pembelajaran.Hasil study also showed t value is -10 275 to p (Sig.2-tailed) =
0.000. and p <0.05, then we can conclude an increase in the average value of significant before and after
using multimedia learning. This shows that the use of multimedia learning positive effects.
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PENDAHULUAN
Pelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar
merupakan kurikulum muatan lokal sesuai dengan
Kebijakan Depdikbud RI No. 0487/4/1992, Bab
VIII, menyatakan bahwa sekolah dasar dapat
menambah mata pelajaran dalam kurikulumnya,
asalkan pelajaran itu tidak bertentangan dengan
tujuan pendidikan nasional. Kemudian, kebijakan
ini disusul oleh SK Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 060/U/1993 tanggal 25 Februari
1993 tentang dimungkinkannya program Bahasa
Inggris di sebagai mata pelajaran muatan lokal
SD, dan dapat dimulai pada kelas 4 SD. Muatan
lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk
mengembangkan kompetensi yang disesuaikan
dengan daerah masing-masing. Kurikulum
muatan lokal tidak tidak disusun oleh Pusat
Kurikulum Depdiknas tetapi dikembangkan di
tingkat provinsi yang kemudian disesuaikan
dengan kebutuhan masing-masing daerah. Dalam
proses pembelajaran bahasa inggris di sekolah,
terkadang siswa mengalami kejenuhan. Hal ini di
karenakan proses belajar mengajar yang
dilakukan masih hanya menggunakan media buku
dan papan tulis. Hal ini mengakibatkan proses
pembelajaran kurang menarik dan kurang mudah
dipahami. Oleh karena itu diperlukan media
pembelajaran yang dapat menarik minat belajar
siswa. Dengan semakin berkembangnya ilmu
pengetahuan dan teknologi, semakin banyak
masyarakat yang mulai menyadari akan
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pentingnya
media
pembelajaran
berbasis
multimedia. Pembelajaran berbasis media juga
dapat membantu siswa dalam belajar dan
membantu proses belajar lebih menyenangkan.
Pemilihan media pembelajaran yang tepat
merupakan salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi
pencapaian
dari
tujuan
pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang
diharapkan. Penggunaan media pembelajaran
berbasis komputer merupakan salah satu bentuk
dari pemanfaatan teknologi yang dapat digunakan
oleh pendidik karena dapat mengurangi batasan
ruang dan waktu, sehingga proses pembelajaran
tetap dapat berjalan walaupun tidak didampingi
oleh guru. Salah satu faktor yang menyebabkan
belum meningkatnya kualitas pembelajaran
adalah belum dimanfaatkannya sumber belajar
atau media dengan maksimal. Terbatasnya
pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di kelas
diduga merupakan salah satu sebab lemahnya
mutu pendidikan pada umumnya (Zinnurain dan
Gafur, 2015 : 158).
Menurut Arda dkk (2015:1) Media
merupakan salah satu faktor yang mendukung
keberhasilan proses pembelajaran di sekolah
karena dapat membantu proses penyampaian
informasi dari guru kepada siswa ataupun
sebaliknya. Penggunaan media secara kreatif
dapat memperlancar dan meningkatkan efesiensi
pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat
tercapai.
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
membuat alternatif pembelajaran kosakata bahasa
inggris untuk siswa sekolah dasar, agar proses
belajar
kosakata
menjadi
mudah
dan
menyenangkan sehingga tujuan dan kompetensi
pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai.
BAHAN DAN METODE
A. Multimedia Pembelajaran
Menurut (Romi, 2008), ada dua jenis
multimedia pembelajaran jika dikategorikan
menurut kegunaannya, yaitu:
1. Multimedia Presentasi Pembelajaran
Merupakan
alat bantu guru dalam
penyampaian proses pembelajaran di kelas tetapi
tidak menggantikan guru secara keseluruhan.
Berupa materi yang di sajikan (explicit
knowledge) dan dapat di kombinasikan dengan
multimedia linier berupa film dan video untuk
memperkuat pemahaman siswa.
2. Multimedia Pembelajaran Mandiri
Merupakan alat pembelajaran berupa
Software yang dapat dimanfaatkan oleh siswa
secara mandiri tanpa bantuan guru. Multimedia
pembelajaran mandiri ini dapat memadukan
antara explicit knowledge (pengetahuan tertulis
yang ada di buku, artikel, dsb) dan tacit
knowledge (know how, rule of thumb,
pengalaman guru). Karena perannya untuk
menggantikan guru, harus ada fitur latihan, ujian
(test) dan tahapan pemecahan masalah.
B. Bahasa Inggris Untuk Siswa Sekolah
Dasar
Menurut Cameron dalam Zulkifli (2014:181),
ada 4 indikator yang memiliki pengaruh besar
dalam penguasaan berbahasa inggris untuk usia
dini (English for Young Learner), yaitu :
1. Pengucapan (Pronunciation)
Bagaimana kata diucapkan adalah salah satu
aspek yang memiliki pengaruh besar penguasaan
berbahasa.
2. Ejaan (Spelling)
Siswa juga perlu mengetahui huruf dan suku
kata yang membentuk kata, itu disebut ejaan.
3. Perubahan Struktur Bahasa (Grammatical
Change)
Adalah penting mengetahui perubahan
struktur bahasa pada kata, dan dengan belajar
perubahan kata siswa dapat memahami struktur
tata bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita
memberikan prioritas tinggi untuk belajar
perubahan struktur kata, kita dapat memahami
dengan baik tata bahasa.
4. Makna (Meaning)
Nation dalam Cameron (2001: 85)
berpendapat "cara untuk menjelaskan makna kata
baru pelajar usia dini, yaitu dengan menggunakan
objek, tokoh, gesture, tindakan, foto, gambar atau
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diagram pada papan, gambar dari buku cerita."
Menemukan makna untuk kata bahasa asing yang
baru adalah baik untuk proses kerja otak anak,
dengan cara berfikir dan mengingat kata baru.
Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode eksperimen dengan
one group pretest-posttest design. Jenis one group
pretest-posttest design dimaksudkan agar hasil
perlakuan dapat diketahui dengan lebih akurat,
karena dapat membandingkan dengan keadaan
sebelum diberi perlakuan (Sugiyono, 2011:73).
Penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan
khususnya siswa sekolah dasar kelas 3, 4, 5 dan 6.
Sebelum melakukan pembelajaran berbasis
multimedia, peneliti terlebih dahulu melakukan
pretest dengan menggunakan soal essay.
Selanjutnya, kelas akan mendapatkan perlakuan
pembelajaran dengan menggunakan multimedia
pembelajaran bahasa inggris. Pada pertemun
terakhir, kelas akan dilakukan posttest
menggunakan soal yang sama persis ketika
pretest. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah berbentuk tes berupa soal
pretest dan posttest. Soal yang digunakan pada
saat pretest dan posttest adalah soal yang sama
persis. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui
adanya perbedaan ataupun peningkatan hasil
belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan
perlakuan yang berbeda diantara kedua kelas
tersebut.
PEMBAHASAN
A. Implementasi
Target implementasi dalam penelitian ini
adalah siswa kelas IV SD Muhammadiyah 27
Tomang. Pada tahap ini dilakukan pelaksanaan
pretest untuk mengetahui kemampuan siswa,
kemudian
melakukan
treatment
dengan
melaksanakan pembelajaran kosakata bahasa
inggris dengan menggunakan bantuan multimedia
pembelajaran dan selanjutnya tahapan akhir
adalah dengan melakukan posttest untuk
mengetahui efektifitas pengajaran, kemandirian,
kecepatan
dan
motivasi
siswa
setelah
menggunakan multimedia pembelajaran kosakata
bahasa inggris.
Strategi yang dilakukan untuk implementasi
multimedia pembelajaran dalam penelitian ini
melalui beberapa tahapan, yaitu :
a.

Kegiatan Awal Penelitian
Dalam kegiatan ini dilakukan beberapa
langkah yaitu :
1. Menjelaskan kepada siswa sekilas tentang
pembelajaran kosakata yang akan dilakukan.
2. Menanyakan kepada siswa siapa yang
mempunyai fasilitas komputer di rumah
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3. Menanyakan kepada siswa apakah mereka
menyukai permainan game komputer dan juga
game apa saja yang pernah mereka mainkan
4. Menanyakan kepada siswa metode apa yang
diajarkan dalam pembelajaran kosakata
bahasa inggris di sekolah
5. Menanyakan kesulitan apa yang dihadapi serta
memotivasi mereka dalam belajar kosakata
bahasa inggris
b.

Kegiatan Inti
Dalam kegiatan ini dilakukan beberapa
langkah yaitu :
1. Menjelaskan aturan dan cara bermain game.
2. Mulai permainan dengan menampilkan menu
Belajar kosakata Bahasa Inggris
3. Mulai bermain pada level 1 menebak kosakata
Inggris-Indonesia atau Indonesia Inggris.
4. Menunjuk siswa secara bergiliran untuk
memainkan permainan.
5. Mencatat waktu dan skor jawaban benar pada
tiap level yang diperoleh masing-masing
siswa.
c.

Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan ini dilakukan beberapa
langkah yaitu :

1. Menanyakan
pendapat
siswa
tentang
pelaksanaan
pembelajaran
yang
telah
dilakukan.
2. Melakukan posttest serta pengisian angket
3. Penutup.
B. Pengukuran
Dalam penelitian ini akan diukur nilai pretest
(sebelum treatment) dan nilai posttest (setelah
treatment) untuk melihat apakah ada pengaruh
penggunaan multimedia pembelajaran kosakata
bahasa inggris terhadap hasil belajar.
1. Uji Normalitas Nilai
Data nilai sebelum dianalisa harus mempunyai
distribusi normal dilakukan uji KolmogorovSmirnov. Hal ini dapat diketahui melalui table
pretest dan posttest berikut :
Tabel 1. Tabel nilai pretest dan posttest
Dari data yang terdapat pada tabel 1, kemudian
data di uji menggunakan
uji KolmogorovSmirnov untuk mengetahui sebaran datanya
normal atau tidak. Persyaratan data disebut
normal jika probabilitasnya (Asymp.Sig (2-tailed)
atau p > 0.05 pada uji kolmogorov-smirnov

Tabel 2. Uji Normalitas Nilai
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Output Normalitas Data dengan uji
Kolmogrov-Smirnov seperti yang terlihat pada
tabel 2 didapat tingkat signifikasi atau nilai
probabilitasnya diatas 0.05 yaitu Nilai Pretest
0.886 dan Nilai Posttest 0.388. Dari hasil tersebut
maka dapat dikatakan distribusi kedua sampel
adalah normal.
2. Uji Perbedaan Nilai Hasil Pretest dan
Posttest
Paired sample t test merupakan uji beda dua
sampel berpasangan. Sampel berpasangan
merupakan subjek yang sama namun mengalami
perlakuan yang berbeda. Hasil analisis hipotesis
untuk kemandirian yang dilihat dari hasil
peningkatan nilai pretest dan posttest yang
dilakukan dengan menggunakan SPSS versi
didapatkan hasil sebagai berikut :
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pembelajaran, maka dapat dilakukan penyusunan
berikut ini :
H0 : Tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar
siswa sebelum dan sesudah menggunakan
multimedia pembelajaran kosakata bahasa
inggris.
H1 : Terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa
sebelum dan sesudah menggunakan multimedia
pembelajaran kosakata bahasa inggris
Tabel 4.
Hasil Output Pengujian Nilai dengan Paired
Sample Test

Tabel 3.
Hasil Output Pengujian Nilai dengan Paired
Simples Statistic

Hasil penelitian pada tabel 3 ini menunjukkan
bahwa nilai Pretest dengan mean = 64.1667,
standar deviasi = 15.01207 dan rata-rata standar
eror = 3.06433. Nilai Posttest dengan mean =
87.0833, standar deviasi = 5.69452 dan rata-rata
standar eror = 1.16239. Di bandingkan dengan
nilai sebelumnya terjadi kenaikan rata-rata nilai
setelah menggunakan multimedia pembelajaran
kosakata bahasa inggris. Untuk menguji apakah
terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai
sebelum dan sesudah menggunakan multimedia
INF-156

Hasil penelitian pada tabel 4 ini
menunjukkan nilai t hitung adalah -10.275 dengan
p(Sig.2-tailed) = 0.000. Oleh karena p<0.05,
maka H0 ditolak. Maka dari hasil diatas dapat
disimpulkan terjadi kenaikan rata-rata nilai yang
signifikan sebelum dan sesudah menggunakan
multimedia pembelajaran. Berarti penggunaan
multimedia pembelajaran ini membawa efek
positif. Perbandingan nilai pretest dan posttest
dapat dinyatakan dengan grafik berikut ini :
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Gambar 1.
Grafik Perbedaan Nilai Pretest dan Posttest
Dari grafik tersebut, terlihat bahwa terjadi
perbedaan signifikan terhadap keseluruhan siswa
setelah menggunakan multimedia pembelajaran
kosakata bahasa inggris. Ini berarti alat bantu
pembelajaran ini memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap siswa tersebut.
PENUTUP
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
nilai Pretest dengan mean = 64.1667, standar
deviasi = 15.01207 dan rata-rata standar eror =
3.06433. Nilai Posttest dengan mean = 87.0833,
standar deviasi = 5.69452 dan rata-rata standar
eror = 1.16239. Ini menunjukkan di banndingkan
dengan nilai sebelumnya terjadi kenaikan ratarata nilai setelah menggunakan multimedia
pembelajaran.
Hasil penelitian juga menunjukkan nilai t
hitung adalah -10.275 dengan p(Sig.2-tailed) =
0.000. dan p<0.05, maka dapat disimpulkan
terjadi kenaikan rata-rata nilai yang signifikan
sebelum dan sesudah menggunakan multimedia
pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa
penggunaan multimedia pembelajaran ini
membawa efek positif.
Berdasarkan analisa data, pembahasan hasil
penelitian dan kesimpulan di atas, penerapan
multimedia pembelajaran ini dapat membawa
dampak positif di dalam proses pembelajaran
kosakata bahasa inggris untuk siswa sekolah
dasar. Namun terdapat beberapa hal yang perlu
penulis sarankan bagi pengembangan sistem ini,
antara lain adalah :
1. Untuk materi pada menu Belajar, variasi
kosakata yang disediakan masih kurang
banyak, sehingga untuk kedepan sebaiknya
variasi kosakata ditambah untuk tiap
Abjadnya.
2. Variasi soal untuk tiap levelnya hendaknya
ditambah untuk mengantisipasi kemungkinan
munculnya
kebosanan
anak
dalam
menggunakan
multimedia
pembelajaran
kosakata bahasa inggris ini.
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