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ABSTRAK
Elementary school students sometimes feel bored in english vocabulary learning because the learning
methods due to the less attractive such as learning through books, writing on paper and listen to
explanations from the teacher. This causes less motivated students to learn English vocabulary, because they
assume that the lessons were difficult and not independent because the need is always accompanied by the
teacher. One of the media, information technology-based learning is learning by using game. Educational
game also have to be made fun so that learning goals can be achieved and students become motivated to
learn. To achieve this goal, the application of Artificial Intelligent (AI) in the manufacture of Game is
absolutely necessary, so that game can provide challenges to players did not stop playing game. FSM
(Finite State Machine) is one method of application of AI in the manufacture of the popular game and it
applied to an intelligent decision. In this research, in trying to make game that could apply to the award of
FSM method that can respond to the challenge of automated intelligent player, so it is expected to play the
game interesting and the player not feel boored.
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6.

PENDAHULUAN

Pelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar
merupakan kurikulum muatan lokal sesuai dengan
Kebijakan Depdikbud RI No. 0487/4/1992, Bab
VIII. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler
untuk
mengembangkan
kompetensi
yang
disesuaikan dengan daerah masing-masing. Alasan
pengajaran Bahasa Inggris pada sekolah dasar di
tujukan agar siswa dapat memiliki penguasaan kosa
kata sehingga apabila siswa melanjutkan jenjang
pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi mereka
tidak akan mengalami kesulitan (Rina, 2008).
Metode pembelajaran Bahasa Inggris di
Sekolah Dasar yang ada sekarang ini secara umum
hanya menggunakan metode ceramah dan kurang
menggunakan alat pendukung lain selain buku.
Metode seperti ini di nilai kurang efektif dalam
mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak.
Karena itu di perlukan inovasi dalam pembelajaran
agar proses belajar mengajar akan lebih menarik (I
Nyoman, 2008 : 2).
Metode
pembelajaran
yang
hanya
tergantung pada guru menyebabkan siswa tidak
mandiri dalam proses belajar padahal guru
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memiliki keterbatasan dalam artian tidak dapat
selalu mendampingi siswa setiap waktu.
Pembelajaran yang hanya tergantung dengan buku
menjadikan suasana pembelajaran menjadi
monoton dan kurang menarik. Hal itu berakibat
siswa menjadi kurang termotivasi di dalam
menerima pelajaran.
Metode pembelajaran yang alami dan mudah
adalah dengan pendekatan contoh alami yang dapat
berupa rekaman gambar, suara, citra, film atau
video dan animasi yang merupakan materi potensial
untuk menjelaskan suatu kaedah, axioma, teori
ataupun rumus-rumus yang sering kali kompleks
dan sulit untuk diajarkan dan di pelajari (Yani &
Pramudita, 2003).
Karena pembelajaran Bahasa Inggris sudah
di mulai dari tingkat sekolah dasar, sebaiknya
proses pembelajaran di buat menyenangkan dan
menarik dengan menggunakan alat peraga seperti
Kartu Bergambar (Flash Card),
agar siswa
termotivasi dan hasil pembelajaran dapat sesuai
dengan target yang diharapkan.
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Penggunakan media pembelajaran yang
berbasis teknologi informasi dimaksudkan agar
proses belajar mengajar dapat menjadi lebih
menarik, tidak monoton, aktraktif dan juga
komunikatif sehingga dapat meningkatkan hasil
belajar dan dapat memberikan motivasi kepada
para siswa. Semua ini disebabkan karena sebagian
besar anak-anak lebih mudah mempelajari katakata tertentu apabila dipelajari dalam bentuk nyata
berupa gambar, benda orisinal, flash card atau
media yang lainnya dibandingkan dengan diajarkan
dalam bentuk verbal (Dewa Putu, Ni Made, 2007).
Salah satu bentuk media pembelajaran yang
mendidik dan menyenangkan adalah dengan
menggunakan Games. Games dimungkinkan untuk
digunakan sebagai media pembelajaran karena
anak-anak
maupun orang dewasa cenderung
menyukai Games. Isi dari Games Edukasi harus
sesuai dengan tujuan pembelajaran dan di sesuaikan
dengan objek belajar. Selain itu Games Edukasi
juga harus dibuat menyenangkan agar tujuan
pembelajaran dapat tercapai dan siswa menjadi
termotivasi untuk belajar.
Untuk mewujudkan hal tersebut maka
penerapan Artificial Intelligent (AI) di dalam
pembuatan Game mutlak diperlukan agar game
dapat memberikan tantangan kepada pemainnya
agar tidak berhenti memainkan game. FSM (Finite
State Machine ) merupakan salah satu metode
penerapan AI di dalam pembuatan game yang
populer diterapkan untuk pengambilan keputusan
yang cerdas. Pada penelitian ini di coba membuat
games yang dapat menerapkan metode FSM pada
pemberian
tantangan
otomatis yang
bisa
merespon kecerdasan
pemain, sehingga
diharapkan game tersebut menarik untuk
dimainkan dan tidak membuat bosan pemain.

7.

LANDASAN TEORI / KERANGKA
PEMIKIRAN
A.Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Yani dan
Pramudita (2003) tentang penggunaan animasi dan
multimedia dalam software pembelajaran fisika
mendapatkan hasil bahwa dengan menggunakan
software pembelajaran berbasis animasi dan
multimedia, teori-teori dasar fisika menjadi mudah
dipelajari dan pengguna tidak mengalami
kejenuhan karena adanya animasi-animasi yang
interaktif untuk menggambarkan kejadian-kejadian
yang bergerak.
Chujo dan Nishigaki (2004) dalam
penelitiannya yang berjudul “Creating E-Learning
Material to Teach Essential Vocabulary for Young
EFL Learners” mengatakan “Many researchers
agree that picture dictionaries are vital resources
for everyday words (Inoue, 1985; Shiina et al.,
1988; Matsumura, 2004). The photos and
illustrations are an invaluable resource for helping

students, teachers, and researchers quickly attach
meaning to new terms”. Hal tersebut mengandung
makna bahwa Kamus Bergambar atau Flash Card
dapat membantu siswa dan guru dalam proses
belajar kosakata.
Di pertegas juga oleh Chujo dan Nishigaki
dengan mengatakan “Some picture dictionaries are
designed for young adults and adults who are
learning English as a foreign language and they
contain ‘vocabulary that is most relevant to the
everyday experience of adult and young adult
learners’.
Chujo dan Nishigaki dalam penelitiannya
membuat sebuah prototipe dari Kamus Bergambar
atau Flash Card untuk pembelajaran kosakata yang
di susun berdasarkan kelompok seperti Binatang,
Makanan, Sekolah dan Alat-alat rumah tangga.
Penelitian yang dilakukan oleh Hermansyah
dan Hariadi (2009) tentang Autonomus Leveling
Berbasis Finite State Machine untuk pembuatan
game edukasi pembelajaran kosakata bahasa
inggris mengatakan bahwa FSM dapat digunakan
untuk pembuatan tantangan yang cerdas kepada
pemain sehingga game menarik dan tidak
membosankan untuk dimainkan.
Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas
penulis mencoba untuk mengembangkan media
pembelajaran kosakata berupa Games Edukasi
tentang Kamus Bergambar (Flash Card) berbasis
Finite State Machine agar Games Edukasi yang
dibuat dapat menghadirkan lingkungan di mana
games memberikan kebebasan pemain untuk
menentukan sendiri tantangan yang akan di pilih
sehingga games menarik untuk dimainkan dan tidak
membuat anak-anak merasa bosan.
Penerapan
FSM
untuk
memberikan
tantangan yang cerdas kepada pemain dalam game
yang berbentuk pembelajaran kosakata yang
dikemas dalam bentuk Kamus Bergambar (Flash
Card) untuk pembelajaran kosakatanya terlebih
dahulu dan Menu latihan dalam bentuk kuis untuk
menebak
kosakata
Inggris-Indonesia
atau
Indonesia-Inggris yang di dalamnya terdapat levellevel permainan yang otomatis berpindah ke level
yang lebih tinggi belum penulis jumpai.

B. Tinjauan Studi
Hasil penelitian Listia (2008) menyatakan
bahwa dari data yang diperoleh dari responden
menunjukkan suatu kesimpulan bahwa materi
pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar haruslah
bersifat gembira dan interaktif. Oleh sebab itu
materi dan metode yang diberikan harus sesuai
dengan perkembangan siswa. Para guru
mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan lagu,
teka teki, permainan dan gambar yang menarik
selama proses belajar mengajar tersebut.
Konsep belajar sambil bermain untuk anak
(recreation time out activities) sangat cocok di
terapkan karena pada dasarnya anak-anak senang
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melihat gambar terutama yang menarik, jelas dan
berwarna. Demikian pula anak senang mendengar
dongeng/ceritera, kemudian suka membaca apalagi
dilengkapi dengan gambar-gambar (Kasihani,
2002).
Games
sebagai
salah
satu
media
pembelajaran harus mengandung nilai hiburan dan
juga nilai pendidikan. Games Edukasi harus dapat
membuat pemain bertahan dalam permainannya
dan terus mengembangkan keahlian mereka.
Game edukasi haruslah bersifat adaptive
game. Artinya games dapat menyediakan
lingkungan dimana permainan yang disajikan dapat
membuat sang pemain tidak merasa bodoh atau pun
merasa terlalu pintar. Untuk mewujudkan hal
tersebut maka Artificial Intelligent (kecerdasan
buatan) di game merupakan hal yang mutlak ada.
Sehingga game yang adaptif adalah pilihan bagi
pemain game.
Penerapan game edukasi yang adaptif
adalah memberikan kebebasan pemain untuk
menentukan sendiri tantangan yang akan di pilih
sehingga games menarik untuk dimainkan dan tidak
membuat pemain merasa bosan.
Tujuan dari permainan tersebut bukan hanya
sekedar bermain tetapi diharapkan pengalaman
mereka memainkan games tersebut akan
memotivasi mereka untuk mempelajari subjek
materi lebih dalam.
Greene dan Petty (1967) dalam Listia
(2008) mengatakan bahwa gambar yang berwarna
dan interaktif membuat siswa menjadi tertarik dan
penasaran sehingga menambah motivasi mereka
untuk
mempelajari
bahan
selanjutnya.
Ditambahkan pula bahwa siswa akan lebih mudah
untuk menghafal kosa kata bahasa Inggris ketika
mereka melihat sesuatu yang menarik.

Menurut pendapat Frost (1967) dalam
Listia (2008) juga mengatakan bahwa mental
pembelajar muda akan sangat tertarik ketika
melihat objek yang sebenarnya. Objek itupun akan
sangat membantu untuk mengembangkan imajinasi
mereka.
Finite State Machines (FSM) merupakan
sebuah metode penerapan Artificial Intelligent (AI)
pada perancangan games yang digunakan untuk
perancangan
sistem
kontrol
yang
akan
menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja
sistem dengan menggunakan tiga hal yaitu, State
(Keadaan), Event (Kejadian) dan Action (Aksi).
Menurut Buckland (2005 : 44) “Finite State
Machine is device, or a model of a device, which
has a finite number of states in can be in at any
given time and can operate on input to either make
transitions from one state to another or to cause an
output or action to take place. A finite state
machine can only be in one state any moment in
time.
Menurut Buckland (2005) ada beberapa
alasan kenapa Finite State Machine (FSM) dapat
digunakan untuk membuat pemrograman game
berbasis Artificial Intelliget (AI), di antaranya
adalah sebagai berikut :
1. Mudah dan simple dalam pengkodean
2. Mudah dalam mencari kesalahan logika
program
3. Flexible
Finite State Machine memberikan gambaran
tentang state apa saja yang mungkin dijalankan
oleh sistem, apa yang harus sistem lakukan pada
state tersebut serta jika diberikan sesuatu input
maka sistem akan melakukan atau menghasilkan
sesuatu.

Event0/Action 1

Event0/Action3

Event1/Action 2
State 0

State 1
Event1/Action 4

Gambar 2.1 Diagram state sederhana
Sumber : Iwan Setiawan (2006 : 1)
Diagram tersebut memperlihatkan FSM
dengan dua buah state dan dua buah input serta
empat buah aksi output yang berbeda : seperti
terlihat pada gambar, ketika sistem mulai
dihidupkan, sistem akan bertransisi menuju state0,
pada keadaan ini sistem akan menghasilkan
Action1 jika terjadi masukan Event0, sedangkan
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jika terjadi Event1 maka Action2 akan dieksekusi
kemudian sistem selanjutnya bertransisi ke keadaan
State1 dan seterusnya (Iwan, 2006 : 1).
Di tambahkan pula oleh Iwan, pada satu saat
dalam periode waktu yang cukup signifikan, sistem
akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem
dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika
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mendapatkan masukan atau event tertentu, baik
yang berasal dari perangkat luar atau komponen
dalam sistemnya itu sendiri (misal interupsi timer).
FSM
ini
umumnya direalisasikan
dengan
menggunakan statemen kontrol
switch case
atau/dan if..then. Dengan menggunakan statemenstatemen kontrol ini, aliran program secara praktis
akan mudah dipahami dan dilacak jika terjadi
kesalahan logika.
C. Tinjauan Organisasi/Objek Penelitian
Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai
dengan baik, maka metode pengajaran menjadi
sangat penting. Jika metode pengajaran yang di
lakukan salah atau tidak sesuai maka hasil yang di
dapat tidak akan sesuai dengan harapan. Metode
pembelajaran yang tepat juga akan memotivasi
siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran.
Untuk itu kita perlu melihat beberapa
karakteristik dasar dari siswa usia sekolah dasar.
Secara umum ada beberapa karakteristik dari siswa
sekolah dasar, yaitu :
a. Anak usia sekolah dasar cendrung suka
bermain
(Kasihani,
2002).
Dengan
karakteristik seperti ini sebaiknya guru
membuat model pembelajaran yang di
dalamnya terdapat banyak unsur-unsur
permainan agar proses pembelajaran
menjadi lebih menyenangkan.
b. Anak usia sekolah dasar cendrung menyukai
sesuatu yang dapat diperagakan secara
langsung (Frost (1967) dalam Listia (2008).
Anak dalam tahap ini mulai membentuk
konsep-konsep
baru
berdasarkan
pengalaman
konsep
lama.
Dengan
karakteristik seperti ini sebaiknya guru
membuat metode pembelajaran yang
melibatkan siswa secara langsung.
c. Anak usia sekolah dasar senang bermain
atau bekerja dalam kelompok (Kasihani,
2002). Ini karena anak-anak belajar proses
sosialisai. Dengan karakteristik seperti ini
sebaiknya
guru
membuat
model
pembelajaran yang memungkinkan anak
belajar atau bermain dalam kelompok.
8.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitan kuantitatif dengan model Empirical
Engineering. Empirical Engineering merupakan
model penelitian dimana hasil penelitian harus
diterapkan di dunia nyata (empiris) dan hasil
penelitian di uji dengan pendekatan statistic (Romi,
2008).
Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
a. Data Primer
Adalah data yang diperoleh peneliti secara
langsung dari sumber. Sebagai contoh di

sekolah data primer didapat melalui guru
ataupun pengamatan langsung terhadap siswa
di sekolah.
b. Data Sekunder
Adalah data yang diperoleh peneliti secara
tidak langsung dari objeknya yang dapat
bersumber dari dokumentasi, jurnal, literature,
buku maupun informasi lainnya yang ada
hubungannya dengan masalah yang sedang di
teliti.
Metode analisis data yang digunakan
adalah metode kuantitatif. Dalam metode ini data
yang telah terkumpul akan di analis. Analisis
dilakukan dengan cara membandingkan nilai dan
waktu pretest (nilai dan waktu sebelum siswa
menggunakan game) dengan nilai dan waktu
posttest (nilai dan waktu setelah siswa
menggunakan game).
Game Flash Card merupakan sebuah media
pembelajaran multimedia interaktif yang sifatnya
komplementer atau sebagai pelengkap dari materi
yang utama yang di ajarkan di sekolah. Game ini di
rancang dengan harapan agar siswa dapat belajar
lebih mandiri dan meningkatkan motivasi anak
dalam belajar tanpa harus tergantung dengan
guru/pengajar.
Dalam
pembuatan
game
pembelajaran ini penulis menggunakan metode
Finite State Machine (FSM) yang biasa digunakan
dalam pembuatan game.
Penerapan FSM dalam game yang berbentuk
pembelajaran kosakata yang dikemas dalam bentuk
Kamus
Bergambar
(Flash
Card)
untuk
pembelajaran kosakatanya terlebih dahulu dan
Menu latihan dalam bentuk kuis untuk menebak
kosakata Inggris-Indonesia atau Indonesia-Inggris
yang di dalamnya terdapat level-level permainan
yang otomatis berpindah ke level yang lebih tinggi.
Penerapan FSM pada game pembelajaran ini
adalah pada menu Latihan. Berikut ini adalah
aturan dari menu Latihan ini :
1. Siswa memulai dari menu Latihan level 1
2. Pada menu ini siswa akan di minta menjawab
N soal kosakata Bahasa Indonesia ke dalam
Bahasa Inggris atau sebaliknya
3. Jika pemain dapat menjawab seluruh soal
yang ada pada level 1, maka pemain otomatis
akan dapat memainkan level 2, tetapi jika
tidak pemain hanya dapat memainkan level 1.
4. Untuk tiap level selanjutnya, pemain dapat
beralih ke level yang level yang lebih tinggi
jika pemain dapat menjawab seluruh soal
yang ada pada level tersebut.
5. Jika pemain tidak dapat menjawab seluruh N
soal yang di tampilkan pada tiap levelnya,
maka pemain hanya dapat bermain kembali
pada level yang bersangkutan atau kembali
memilih pilihan level yang lebih rendah dari
level yang dimainkan.

Proceedings SNIT 2011: Hal. A-83

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2011

Gambar 3.1
Desain FSM untuk Menu Latihan pada Game Flash Card Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggris
Dari desain FSM di atas maka proses/aturan
permainan dari game pembelajaran kosakata ini
adalah sebagai berikut :
1. Pemain bermain mulai dari level 1, level 2,
level 3, level 4 sampai dengan level 5.
2. N1 s/d N5 adalah jumlah soal yang harus di
selesaikan oleh pemain dalam tiap levelnya.
3. Jika N soal tersebut dapat dipenuhi oleh
pemain, maka pemain otomatis akan
berpindah ke level selanjutnya.
4. Jika N soal tidak dapat diselesaikan oleh
pemain, maka pemain tetap berada di
levelnya atau dapat bermain pada tingkatan
level yang lebih rendah dari yang sedang
dimainkan.

Proceedings SNIT 2011: Hal. A-84

Aplikasi game yang telah dibuat, selanjutnya
diuji melalui teknik pengujian perangkat lunak
yang meliputi pengujian white box dan black box.
A. Pengujian White Box
Metode white box ini adalah suatu metode
desain test case yang menggunakan struktur
kontrol desain prosedural untuk memperoleh test
case. Dengan menggunakan metode pengujian
white box, perekayasaan sistem dapat melakukan
test case yang dapat :
a. Memberikan jaminan bahwa semua jalur
independen pada suatu modul telah digunakan
paling tidak satu kali.
b. Menggunakan semua keputusan logis pada
sisi true dan false.
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c.

Mengeksekusi semua loop (perulangan) pada
batasan mereka dan pada batas operasional
mereka
Dalam hal ini, pengujian tidak dilakukan
terhadap keseluruhan program secara utuh, namun
dilakukan sampel pengujian terhadap level tertentu
yang dijalankan. Sebagai contoh, akan dibahas
pengujian terhadap level 1, yang prinsip kerjanya
sama dengan level 2, 3, 4 dan 5 dari game ini.
Secara garis besar, algoritma dari level 1 adalah
sebagai berikut:

1.
2.

3.

Pemain dihadapkan pada soal sejumlah 20
Apabila pemain salah dalam menjawab soal
maka skor salah akan bertambah dan jika
pemain menjawab benar maka skor benar
yang akan bertambah.
Jika skor soal adalah 20 maka pemain dapat
melanjutkan ke level selanjutnya, tetapi jika
salah maka pemain dapat mengulangi level
permainan 1
Bagan alir dari level ini adalah sebagai berikut
:

Gambar 3.2 Bagan Alir Level 1
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Gambar 3.3 Grafik Alir Level 1
Kompleksitas Siklomatis (pengukuran kuantitatif
terhadap logis suatu program) dari grafik alir dapat
diperoleh dengan perhitungan :

Dimana:
E = Jumlah edge grafik alir yang ditandakan denga
n gambar panah
N = Jumlah simpul grafik alir yang ditandakan den
gan gambar lingkaran
Sehingga kompleksitas siklomatisnya
V(G) = 9 – 8 + 2 = 3
Basis set yang dihasilkan dari jalur independent se
cara linier adalah jalur sebagai berikut:
1–2–3–4–6–7–8
1–2–3–4–5–7–8
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 –1– 2–3 – 4 – 6 – 7 – 8
Berdasarkan ketentuan tersebut dari segi
kelayakan software, system ini telah memenuhi
syarat. Adapun untuk level 2 dan selanjutnya, alur
jalan permainan sama dengan level 1, hanya
berubah pada jumlah soal..
B. Pengujian Black Box
Pengujian selanjutnya dilakukan untuk me
mastikan bahwa suatu event atau masukan akan
menjalankan proses yang tepat dan menghasilkan
output sesuai dengan rancangan.
9.

HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
Target implementasi dalam penelitian ini
adalah siswa kelas IV SD Muhammadiyah 27

Proceedings SNIT 2011: Hal. A-86

Tomang Jakarta-Barat Tahun Pelajaran 2009/2010
sebanyak 24 orang. Tahap ini
merupakan tahapan rancangan penelitian untuk
penerapan software dalam kegiatan pembelajaran
kosakata bahasa inggris dan menganalisa
dampaknya terhadap kemandirian, kemudahan dan
motivasi siswa dilihat dari hasil prestasi belajar
sebelum dan sesudah penerapan software.
Implementasi hanya menggunakan satu kelompok
sampel yang akan diberikan 2 (dua) perlakuan yang
berbeda yakni sebelum dan sesudah penerapan
game pembelajaran.
Pada tahap ini dilakukan pelaksanaan
pretest untuk mengetahui kemampuan siswa,
kemudian
melakukan
treatment
dengan
melaksanakan pembelajaran kosakata bahasa
inggris dengan menggunakan game dan selanjutnya
tahapan akhir adalah dengan melakukan posttest
untuk
mengetahui
efektifitas
pengajaran,
kemandirian, kecepatan dan motivasi siswa setelah
penerapan game.
Pada bagian ini akan dilakukan proses
pembandingan hasil pengukuran penelitian yang
telah didapatkan sebelumnya. Adapun metode
pembandingan ini adalah dengan analisa T-Test.
Metode ini digunakan karena
t-test dapat
digunakan untuk menguji kecocokan atas
perbedaan
pada
suatu
eksperimen
yang
menggunakan satu kelompok sampel dengan
jumlah sampel < 30 (Ronny, 2005 : 149). T-test
akan membandingkan hasil perhitungan perbedaan
hipotesa dengan t tabel (Lampiran 1). Apabila hasil
perhitungan tersebut berbeda secara signifikan,
maka hipotesa diterima.
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A. Uji Normalitas Data
Uji normalitas data dilakukan untuk
mengetahui apakah data memiliki sebaran normal
atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini
menggunakan Uji kolmogorov-smirnov dengan

bantuan SPSS versi 11.5. Persyaratan data disebut
normal jika probabilitasnya (Asymp.Sig (2-tailed)
atau p > 0.05 pada uji kolmogorov-smirnov. Dalam
hal ini yang akan diuji adalah Uji Normalitas Nilai
dan Uji Normalitas Waktu. Berikut adalah hasil
dari kedua uji Normalitas tersebut :

Tabel 4.1 Uji Normalitas Nilai

Output Normalitas Data dengan uji KolmogrovSmirnov didapat tingkat signifikasi atau nilai
probabilitasnya diatas 0.05 yaitu Nilai Pretest 0.886

dan Nilai Postest 0.388. Dari hasil tersebut maka
dapat dikatakan distribusi kedua sampel adalah
normal.

Tabel 4.2 Uji Normalitas Waktu

Output Normalitas Data dengan uji
Kolmogrov-Smirnov didapat tingkat signifikasi atau
nilai probabilitasnya diatas 0.05 yaitu Waktu
Pretest 0.923 dan Waktu Postest 0.697. Dari hasil
tersebut maka dapat dikatakan distribusi kedua
sampel adalah normal.
B. Uji Efektifitas Game
Pengujian
efektivitas
game
terhadap
kemandirian dan waktu belajar siswa dilakukan
dengan cara membandingkan nilai dan waktu
pretest maupun posttest.
Untuk menguji perbedaan rata-rata nilai pretest dan
posttest dilakukan dengan menggunakan paired
sample t-test. Paired sample t-test dipilih
mengingat nilai pretest dan posttest merupakan
data dengan skala interval dan memiliki sebaran
normal sehingga dapat dilakukan uji parametric
yang dapat digunakan untuk menguji perbedaan
suatu eksperimen dengan satu kelompok sampel.

Untuk itu perlu diketahui beberapa
variabel yang menjadi parameter perhitungan pada
metode t-test adalah sebagai berikut :.
1.
Derajat kebebasan (dk), yaitu suatu angka
yang menjelaskan sekumpulan skor sampel
yang bebas dari kesalahan. Nilai dk
diperoleh dari jumlah sampel-1. Jadi dalam
hal ini, nilai dk =23 karena jumlah sampel
adalah 24.
2.
Alpha, yaitu tingkat signifikansi pengujian.
Besaran nilai yang umumnya digunakan
adalah 0,05.
3.
Simpangan baku (Sd) yang dapat dihitung
dengan rumus sebagai berikut:
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4.

Standard error (sx) yang dapat dihitung
berdasarkan rumus sebagai berikut:

5.

Sedangkan untuk nilai t, dapat dihitung
dengan rumus berikut:

Pada tabel di atas didapatkan nilai t hitung
adalah -10.275 dengan
p(Sig.2-tailed) =
0.000Oleh karena p < 0.05, maka H0 ditolak.
Maka dari hasil diatas dapat disimpulkan terjadi
kenaikan
rata-rata
nilai
yang
signifikan
sebelum dan sesudah menggunakan game. Berarti
penerapan game membawa efek positif.
Tabel 4.5 Hasil Output Pengujian Waktu dengan
Paired Samples Statistics

Dari hasil pengujian Nilai dan Waktu
didapatkan hasil sebagai berikut :
Tabel 4.3
Hasil Output Pengujian Nilai dengan Paired
Samples Statistics
Dari tabel di atas didapatkan Waktu
Pretest dengan mean = 31.5833, standar deviasi =
4.66175 dan rata-rata standar eror = 0.95158.
Waktu Posttest dengan mean = 26.2083, standar
deviasi = 5.14130 dan rata-rata standar eror =
1.04946. Dibandingkan dengan nilai sebelumnya
terjadi
kenaikan
rata-rata
nilai
setelah
menggunakan game.
Dari tabel di atas didapatkan 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.
Dibandingkan dengan nilai sebelumnya terjadi
kenaikan rata-rata nilai setelah menggunakan game.
Tabel 4.4
Hasil Output Pengujian Nilai dengan
Paired Samples Test

Untuk menguji apakah ada perbedaan
signifikan antara nilai sesudah dan sebelum
menggunakan game, maka dapat dilakukan
hipotesa sebagai berikut:
Ho : tidak dapat perbedaan antara hasil belajar
siswa (nilai) sebelum dan sesudah
imlementasi game.
Ha : terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa
(nilai) sebelum dan sesudah imlementasi
game.
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Tabel 4.6
Hasil Output Pengujian Waktu dengan
Paired Samples Test

Pada table di atas didapatkan nilai t hitung
adalah 4.322 dengan p(Sig.2-tailed) = 0.000. Oleh
karena p < 0.05, maka H0 ditolak. Maka dari hasil
terjadi kenaikan rata-rata waktu yang signifikan
sebelum dan sesudah menggunakan game. Berarti
penerapan game membawa efek positif.
C. Uji Manfaat
Uji manfaat digunakan untuk mendapat re
spon dari pengguna Game Flash Card Berbasis
Finite State Machine Untuk pembelajaran Kosakata
Bahasa Inggris Siswa Sekolah Dasar. Alat yang
digunakan untuk mengukur respon siswa adalah
kuisoner yang akan ditanyakan kepada responden
mengenai
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kemandirian,
kecepatan,
kemudahan,
kegunaan dan motivasi sebagai dampak dari
penggunaan Game.
Pertanyaan tersebut di ukur dengan
menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan
untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi
seseorang atau kelompok orang(Sugiyono, 2004 :
132).
Selanjutnya
untuk
mengukur
apakah
pertanyaan (instrument) tersebut layak digunakan
dilakukan Uji validitas dan realibilitas instrument.
Hal ini dilakukan agar kita dapat menghasilkan
hasil penelitian yang valid dan reliabel.
Hasil penelitian yang valid adalah apabila
terdapat kesamaan antara data yang terkumpul
dengan objek yang di teliti. Sedangkan hasil
penelitian yang reliabel adalah jika hasil penelitian
terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda.
Pengujian validitas tiap butir digunakan
analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir
dengan skor total yang merupakan jumlah skor tiap
butir. Menurut Masrun (1979) dalam Sugiyono
(2004 : 188) menyatakan bahwa “Teknik Korelasi
untuk menetukan validitas item ini sampai sekarang
merupakan teknik yang paling banyak digunakan”.
Ditambahkan juga oleh Masrun bahwa “Item yang
mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor
total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan
bahwa item tersebut mempunyai validitas yang
tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk
dianggap memenuhi syarat adalah kalau r=0.03”.
Dengan demikian bahwa jika korelasi antara butir
dengan skor total kurang dari 0.3 maka butir dalam
instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Butir yang memiliki validitas tertinggi adalah butir
keempat, dengan koefisien korelasi 0.86 dan yang
paling rendah adalah butir ketigabelas dengan
koefisien korelasi 0.344.
Pengujian Realibilitas Instrumen dilakukan
dengan menggunakan internal consistency dengan
Teknik Belah Dua (Split Half) yang dianalisis
dengan rumus Spearman Brown seperti berikut ini :
2 . rb

r

=

1 + rb

Untuk keperluan tersebut maka butir-butir
instrument dibelah menjadi dua kelompok, yaitu
kelompok ganjil dan kelompok genap. Selanjutnya
skor tiap kelompok disusun sendiri. Skor total dari
masing-masing item ganjil dan genap kemudian
dikorelasikan dengan menggunakan SPSS 11.5
menggunakan rumus Spearman Brown dan
menghasilkan koefisien korelasi 0.783. Dengan
demikian berarti seluruh instrument valid dan
realibel dan dapat digunakan untuk pengukuran
dalam rangka pengumpulan data.
D. Implikasi Penelitian
Uji manfaat menghasilkan respon dari
responden berdasarkan kuisioner yang dijawab oleh
responden
yang
kemudian
ditabulasikan
berdasarkan table yang berisi skor respon yang
sudah ditetapkan pada 14 item pertanyaan dalam
kuisioner. Jika di rangkum hasil jawaban responden
terhadap uji manfaat adalah sebagai berikut :
Tabel 4.26 Prosentase Respon Responden

Tabel 4.7 Hasil Analisis Validitas Instrumen
No.
Instrumen
Butir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Koefisien
Korelasi

Keterangan

0.822
0.85
0.77
0.86
0.737
0.626
0.731
0.456
0.392
0.699
0.762
0.456
0.334
0.626

Valid
Valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid

Dari uji coba tersebut ternyata koefisien
korelasi semua butir dengan skor total diatas 0.3,
sehingga semua butir instrument dinyatakan valid.

Berdasarkan prosentase diatas terlihat bahawa
prosentase jawaban setuju dan sangat setuju lebih
tinggi dibandingkan dengan jawaban tidak setuju,
yakni:
1.
2.
3.

Kriteria kemandirian 87.50% (jawaban
sangat setuju 30.56% dan setuju 56.94%)
Kriteria kecepatan 88.89% (jawaban
sangat setuju 36.11% dan setuju 52.78%)
Kriteria kemudahan 87.50% (jawaban
sangat setuju 37.50% dan setuju 50.00%)
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4.

Kriteria kegunaan 88.89% (jawaban
sangat setuju 29.17% dan setuju 59.72%)
5. Kriteria motivasi 89.58% (jawaban sangat
setuju 35.42% dan setuju 54.17%)
Dari data tersebut dapat disimpulkan
bahwa game Flash Card untuk pembelajaran
kosakata bahasa inggris ini sangat bermanfaat di
nilai dari aspek tingkat kemandirian, tingkat
kecepatan, tingkat kemudahan, tingkat kegunaan
dan tingkat motivasi.
10. KESIMPULAN dan SARAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan mulai
dari tahap awal hingga pengujian penerapan “Ga
me Flash Card Berbasis Finite State Machine
(FSM) Untuk Pembelajaran Kosakata Bahasa
Inggris Siswa Sekolah Dasar” ini didapatkan
beberapa kesimpulan, yaitu :
1. Proses pembelajaran kosakata bahasa inggris
siswa dapat menjadi lebih Mandiri. Hal ini
karena peran pengajar berkurang dilihat dari
rata-rata nilai pengerjaan soal sebelum
menggunakan game 62.083 dan rata-rata waktu
pengerjaan soal sesudah menggunakan game
yaitu 87.083
2. Siswa menjadi lebih mudah menerima pelajaran
kosakata bahasa inggris dilihat dari rata-rata
waktu pengerjaan soal sebelum menggunakan
game 31.853 dan rata-rata waktu pengerjaan
soal sesudah menggunakan game yaitu 26.208
3. Siswa menjadi termotivasi belajar kosakata
bahasa inggris setelah menggunaka Game Flash
Card sebab game dibuat dengan menerapkan
metode Finite State Machine sebagai salah satu
metode penerapan Artificial Intelligence (AI) di
dalam pembuatan yang digunakan sebagai
penentu jalannya game dapat mengurangi
kebosanan bagi siswa yang sudah mahir.
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,
sehingga untuk kedepan sebaiknya variasi
kosakata ditambah untuk tiap Abjadnya.
2. Pembelajaran kosakata bahasa inggris untuk
siswa sekolah dasar dengan bantuan Game
104
Flash Card Berbasis Finite State Machine
diharapkan dapat menjadi alat bantu siswa
dalam mempelajari kosakata bahasa inggris.
3. Variasi soal untuk tiap levelnya hendaknya
ditambah untuk mengantisipasi kemungkinan
munculnya kebosanan anak dalam memainkan
game
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