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ABSTRAK 

 

STUDI KOMPARASI PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN ULAR 

TANGGA DENGAN MEDIA PEMBELAJARAN FLASH CARDS 

TERHADAP KEMAMPUAN MENGHAFAL KOSAKATA  

BAHASA INGGRIS  KELAS IV DI SDIT AMANAH  

 

Viny Indah Febriyanti, A51010195, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2014, 55 halaman. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui perbedaan antara penggunaan 

media pembelajaran ular tangga dengan media pembelajaran flash cards terhadap 

kemampuan menghafal kosakata Bahasa Inggris pada kelas IV di SDIT Amanah, 

(2)Mengetahui media pembelajaran mana  yang lebih baik antara media 

pembelajaran ular tangga dan flash cards terhadap kemampuan menghafal 

kosakata bahasa Inggris kelas IV di SDIT Amanah. Jenis penelitian ini termasuk 

penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua siswa SDIT 

Amanah, dan teknik sampel yang digunakan adalah pourposive sampling dengan 

mengambil sampel kelas IVA dan IVB. Teknik pengumpulan data dengan teknik 

tes dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data adalah uji t, yang 

sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis dengan uji keseimbangan dan uji 

normalitas. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan  antara penggunaan 

media pembelajaran ular tangga dengan media pembelajaran flash cards pada 

kelas IV SDIT Amanah. Hasil uji t thitung  > ttabel yaitu 2,210 > 2,028. Rata-rata nilai 

kemampuan menghafal kosakata Bahasa Inggris dengan menggunakan media 

pembelajaran ular tangga adalah 83,74  dan rata-rata  nilai kemampuan menghafal 

kosakata Bahasa Inggris dengan menggunakan media pembelajaran flash cards 

adalah  90,17. Jadi, media pembelajaran flash cards lebih baik daripada media 

pembelajaran ular tangga. 

 

 

Kata kunci: Media Pembelajaran Ular Tangga, Media Pembelajaran Flash Cards, 

dan Kemampuan Menghafal Kosakata Bahasa Inggris. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A. Pendahuluan  

Pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar bukan hal baru lagi dalam 

dunia pendidikan di Indonesia. Kenyataannya sudah banyak sekolah yang 

melaksanakan proses pembelajaran Bahasa Inggris. Program bahasa Inggris 

sebagai mata pelajaran muatan lokal secara resmi disahkan pada tahun 1994. 

Sebagai bahasa asing yang tidak biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari, 

bahasa Inggris dianggap sulit untuk dipelajari. Siswa biasanya sudah beranggapan 

bahwa bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang sulit, dan mereka sulit untuk 

menghafal kosakata-kosakata baru dalam bahasa Inggris, karena pengucapannya 

yang lumayan agak sulit dan mereka belum terbiasa. 

Untuk dapat menarik perhatian siswa, perlu diciptakan situasi kelas yang 

membuat siswa termotivasi untuk belajar (Kasbolah,1993:56). Hal ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran  yang merangsang proses 

berfikir siswa. Media pembelajaran merupakan salah satu pendukung dalam 

proses pembelajaran, dengan adanya media pembelajaran dapat membantu anak 

dalam belajar dan dapat mempermudah guru untuk menyampaikan materi. Jadi 

dengan media pembelajaran tidak hanya akan mempermudah guru namun juga 

akan membantu siswa untuk berpikir mengenai hal-hal konkret. 

Dari hasil observasi di SDIT Amanah diketahui bahwa proses 

pembelajaran sudah berjalan dengan baik, namun guru masih menggunakan 

pembelajaran yang bersifat konvensional dan kurang menggunakan media 

didalam proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran sepenuhnya berpusat pada 

guru dan siswa terkadang tidak paham dengan materi yang diajarkan. Menurut 

AEFT (Association for Education and Communication), media adalah segala 

bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Maka 

digunakanlah media pembelajaran ular tangga dan flash cards. Dengan 

digunakannya media pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan siswa didalam menerima segala informasi yang disampaikan guru, 

selain itu pembelajaran juga tidak hanya berpusat pada guru.  



 

 

 

 

  Ular Tangga adalah papan permainan untuk anak-anak yang dimainkan 

oleh 2 orang  atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan di 

beberapa kotak diberi gambar sejumlah tangga dan ular yang menghubungkannya 

dengan kotak lain. Media pembelajaran ular tangga pun tidak jauh berbeda dengan 

permainan ular tangga pada umumnya, hanya saja dalam media pembelajaran ular 

tangga diberi tambahan beberapa pertanyaan maupun peryataan dalam kotak-

kotaknya, jadi tidak hanya gambar dan angka saja. Sedangkan media 

pembelajaran Flash cards  menurut Ahmad Susanto (2011: 108),  adalah kartu-

kartu bergambar yang dilengkapi kata-kata. Kartu ini digunakan dengan cara 

diperlihatkan kepada siswa dan dibacakan secara cepat. Maksudnya adalah guru 

memegang beberapa buah flash cards dan digerakkan dengan cara memindahkan 

kartu bergambar yang berada ditumpukan terakhir kearah depan untuk dilihat 

siswa. 

Dengan penggunaan kedua media pembelajaran tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa didalam menghafal kosakata bahasa Inggris. 

Selain dapat membantu siswa dalam menghafal kosakata media pembelajaran 

juga diharapkan dapat mengurangi kebiasaan guru yang hanya ceramah didepan 

kelas. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan pengaruh  penggunaan media pembelajaran ular tangga dengan media 

pembelajaran flash cards dan untuk mengetahui media pembelajaran apa yang 

lebih baik terhadap kemampuan menghafal kosakata bahasa Inggris pada siswa 

kelas IV di SDIT Amanah. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka untuk membandingkan kedua media 

pembelajaran tersebut dilakukan studi komparasi yang berjudul “STUDI 

KOMPARASI PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN ULAR TANGGA 

DENGAN MEDIA PEMBELAJARAN FLASH CARDS TERHADAP 

KEMAMPUAN MENGHAFAL KOSAKATA BAHASA INGGRIS KELAS IV 

DI SDIT AMANAH”.  

 



 

 

 

 

B. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

Sedangkan dilihat dari karakteristiknya, penulis menggunakan jenis penelitian 

eksperimental murni. Penelitian ini dilakukan di SDIT Amanah Kecamatan 

Juwiring Kabupaten Klaten. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh  penggunaan media pembelajaran ular tangga dengan media 

pembelajaran flash cards dan untuk mengetahui media pembelajaran apa yang 

lebih baik untuk diterapkan terhadap kemampuan menghafal kosakata bahasa 

Inggris pada siswa kelas IV di SDIT Amanah. Adapun penelitian ini dilakukan 

pada bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Januari 2014. Populasi pada 

penelitian ini adalah semua siswa SDIT Amanah dengan sampel kelas IVA dan 

IVB. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan media 

pembelajaran ular tangga dan penggunaan media pembelajaran flash cards, 

sedangkan media variabel terikat dalm penelitian ini dalah kemampuan menghafal 

kosakata bahasa Inggris. 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan 

datanya, yaitu dokumentasi dan tes. Teknik dokumentasi digunakan untuk 

mengetahui data nama siswa dan nilai harian serta nilai tes semester I bahasa 

Inggris siswa. Sedangkan teknik tes dilakukan dengan memberikan soal tes 

setelah siswa diberi perlakuan dengan menggunakan media pembelajaran dengan 

tujuan untuk mengetahui nilai siswa setelah diberi perlakuan. Jenis tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif pilihan ganda sebanyak 25 soal. 

Sebelum tes diujikan terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk mendapatkan 

materi tes yang valid dan reliabel. Adapaun untuk analisis butir soal terlebih 

dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

Apabila soal telah valid dan reliabel maka tahap selanjutnya adalah teknik 

analisis data.Namun, sebelumnya dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kemampuan 



 

 

 

 

menghafal kosakata bahasa Inggris dengan media pembelajaran ular tangga dan 

media pembelajaran flash cards adalah dengan menggunakan uji-t dan untuk 

mengetahui Penggunaan media pembelajaran yang lebih baik, antara media 

pembelajaran ular tangga dengan media pembelajaran flash cards terhadap 

kemampuan menghafal kosakata Bahasa Inggris adalah dengan menggunakan 

nilai rata-rata tes kemampuan menghafal kosakata bahasa Inggris siswa. 

 

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

 Sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan try out untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas soal yang akan digunakan dalam penelitian. 

Soal sebanyak 25 berupa soal pilihan ganda. Try out diberikan kepada 20 siswa 

kelas IV SD Program Khusus Nogosari, Sragen. Berdasarkan uji validitas soal tes 

diketahui 18 soal pilihan ganda valid, yaitu nomer 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 17, 20, 21, 22, 23, dan 25 sehingga soal tersebut yang digunakan. Sedangkan 

soal nomer 2, 7, 15, 16, 18, 19 dan 24 tidak valid dan tidak digunakan. Hasil 

perhitungan diperoleh indeks reliabilitas instrumen sebesar 0,844. Ini 

menunjukkan bahwa instrumen reliabel. 

 Selanjutnya penelitian dilaksanakan di SDIT Amanah di dua kelas, yaitu 

kelas IVA dan IVB, pada kelas A diterapkan media pembelajaran flash cards dan 

pada kelas B diterapkan media pembelajaran ular tangga. Sebelum kedua kelas 

tersebut diberikan perlakuan maka untuk mengukur kemampuan awal kedua kelas 

dilakukan uji keseimbangan. Perhitungan uji keseimbangan menggunakan uji F 

diperoleh sebagai berikut fhitung = 1,960  kemudian ftabel = 2,17, karena fhitung < ftabel 

maka dapat disimpulkan Ternyata kedua kelas tersebut seimbang. Jadi kedua 

kelas tersebut memiliki data kemampuan menghafal kosakata bahasa Inggris yang 

seimbang.  

 Kemudian dilakukan uji normalitas dengan menggunakan rumus Liliefors, 

diperoleh Lhitung untuk kelas IVA adalah 0,168 dan untuk kelas IVB adalah 0,120. 

Dan diketahui Ltabel 0,195, data dapat dikatakan normal apabila memiliki Lhitung < 



 

 

 

 

Ltabel, sehingga data kemampuan menghafal kosakata bahasa Inggris tersebut 

berdistribusi normal. 

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan uji t. Berdasarkan hasil 

analisis diperoleh thitung sebesar 2,210 sedangkan ttabel adalah 2,028, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan menghafal kosakata bahasa 

inggris antara penggunaan media pembelajaran ular tangga dengan media 

pembelajaran flash cards. Berdasarkan nilai rata-rata kemampuan menghafal 

kosakata bahasa Inggris diperoleh nilai rata-rata kelas IVA lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas IVB, yaitu 90,17 > 83,74, maka dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan menghafal kosakata bahasa Inggris melalui 

penggunaan media pembelajaran flash cards lebih baik dibandingkan dengan 

media pembelajaran ular tangga. 

Dari perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa penggunaan media 

pembelajaran sedikit banyak dapat membantu siswa dalam memahami atau 

menerima informasi yang diberikan oleh guru. Hal ini sejalan dengan pendapat 

dari AEFT. Menurut AEFT (Association for Education and Communication), 

media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran 

informasi. Penggunaan kedua media pembelajaran ini diharapkan dapat 

membantu siswa didalam menerima informassi yang diberikan oleh guru. Azhar 

Arsyad (2011: 119-120), mengemukakan bahwa flash card  adalah kartu kecil 

yang berisi gambar, teks, atau tanda simbol yang mengingatkan dan menuntun 

siswa kepada sesuatu yang berhubungan dengan gambar itu. Jadi dengan 

penggunaan media pembelajaran flash cards ini siswa lebih mudah dalam 

mengingat kosakata karena siswa dapat mengingat dengan lebih baik apabila 

disertai dengan gambar. 

Media pembelajaran ular tangga merupakan modifikasi dari permainan 

ular tangga yang biasanya dimainkan oleh anak-anak. Dalam penerapan media ini 

siswa diajak bermain sambil belajar. Namun didalam pelaksanaannya ada sedikit 

kekurangan, yakni didalam penggunaan media pembelajaran ular tangga tidak 

semua siswa dapat ikut serta memainkan sehingga tidak semua siswa paham 



 

 

 

 

dengan materi yang disampaikan. Dan hal ini berimbas pada nilai bahasa Inggris 

kelas IVB, rata-rata kelas IVB lebih rendah dibanding kelas IVA padahal secara 

keseluruhan kelas IVB mempunyai kemampuan yang tidak kalah dengan kelas 

IVA. Jadi, hipotesis yang berbunyi “Media pembelajaran ular tangga lebih baik 

daripada media pembelajaran flash cards terhadap kemampuan menghafal 

kosakata bahasa Inggris pada siswa kelas IV SDIT Amanah Juwiring”  ditolak. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data maka peneliti dapat menyimpulkan 

sebagai berikut ini: 

1. Ada perbedaan antara media pembelajaran ular tangga dengan media 

pembelajaran flash cards terhadap kemampuan menghafal kosakata bahasa 

Inggris kelas IV SDIT Amanah. Berdasarkan uji t diperoleh hasil thitung > 

ttabel yaitu 2,210 > 2,028. 

2. Penggunaan media pembelajaran flash cards lebih baik dibandingkan 

dengan media pembelajaran ular tangga. Dibuktikan dengan nilai rata-rata 

kemampuan menghafal kosakata bahasa Inggris kelas IVA lebih tinggi 

dibandingkan kelas IVB, yaitu 90,17 > 83,74.  
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