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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) apakah English Vocabulary 

Software lebih efektif daripada Textbook dalam pengajaran vocabulary; (2) 

apakah siswa yang mempunyai motivasi tinggi menghasilkan prestasi kosakata 

yang lebih baik daripada siswa yang memiliki motivasi rendah; dan (3) apakah 

ada interaksi antara materi pembelajaran dan tingkat motivasi belajar siswa dalam 

pengajaran kosakata. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 6 SDI Bawamai Pontianak pada tahun 

pelajaran 2018/2019. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 6 SDI 

Bawamai Pontianak tahun pelajaran 2018/2019. Sampel terdiri dari dua kelas. 

Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik Cluster Random Sampling. 

Setiap kelas dibagi ke dalam dua kelompok (siswa yang memiliki motivasi tinggi 

dan siswa yang memiliki motivasi rendah). Kemudian tehnik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah angket dan tes kosakata. Kedua instrument diuji 

coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas butir soal. Data di analisa dengan 

menggunakan Analisis Variansi Dua jalan dengan Sel Sama, desain faktorial 2 x 2 

dan dengan menggunakan Uji Tukey. Berdasar penemuan penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: (1) English Vocabulary Software lebih efektif daripada 

Textbook untuk mengajar kosakata; (2) siswa yang memiliki motivasi tinggi 

memiliki penguasaan kosakata yang lebih baik daripada siswa yang memiliki 

motivasi rendah; (3) ada dampak interaksi antara materi pembelajaran dan 

motivasi belajar siswa dalam pengajaran kosakata. English Vocabulary Software 

cocok untuk siswa yang memiliki motivasi tinggi dan Textbook cocok untuk siswa 

yang memiliki motivasi rendah. Penting bagi guru untuk memilih materi yang 

sesuai bagi siswa yang memiliki motivasi tinggi maupun siswa yang memiliki 

motivasi rendah pada pembelajaran bahasa inggris.  

 

Kata kunci: Pengajaran kosakata, English Vocabulary Software, Textbook, 

Motivasi. 
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Latar Belakang 

Mempelajari satu bahasa sangat tidak mungkin untuk dilakukan apabila tidak 

dimulai dengan mempelajari dan memperkaya vocabulary atau kosakata yang 

dimiliki.  Hal ini disebabkan karena dalam pembentukan sintaksis di kalimat, 

kosakata yang disusun merupakan bagian yang berperan penting.  

Untuk menguasai bahasa inggris, dalam hal ini Bahasa Inggris, 

membutuhkan sejumlah kompetensi, keterampilan, dan konstituen. Keterampilan 

yang diperlukan atara lain; keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan 

mendengar. Sedangkan kosakata adalah salah satu bagian penting di dalamnya. 

Akar dari masalahnya adalah tanpa memilliki kosakata yang cukup maka akan 

sulit untuk  mempelajar bahasa Inggris tersebut. Siswa tidak bisa dengan mudah 

memahami teks tertulis dan berkomunikasi degan orang lain menggunakan bahasa 

tersebut. Harmer (2000: 16), mengatakan bahwa kosakata adalah inti dari sebuah 

bahasa, dia lebih lanjut menyatakan bahwa jika struktur bahasa membentuk 

kerangka bahasa, maka kosakata merupakan bagian yang menjadi organ vital dan 

daging. Thornburry (2002: 21) meyakini bahwa jika pembelajar menghabiskan 

banyak uang dan waktu untuk mempelajari tata bahasa, maka mereka tidak dapat 

membuat banyak kemajuan, tetapi jika mereka belajar lebih banyak kosa kata dan 

frase maka  akan sangat membantu mereka dalam membuat lebih banyak 

perbaikan. 

Studi terbaru tentang kosakata dan bagiannya dalam pengajaran dan 

pembelajaran EFL adalah berpusat pada berbagai strategi yang digunakan oleh 

siswa untuk belajar kosakata. Sebuah penelitian yang membahas tentang 

penggunaan teknologi seperti Computer-Assisted Perangkat lunak Pembelajaran 

Bahasa (CALL) yang membantu mahasiswa mendapatkan target vocabulary. 

Namun, studi tentang efektivitas English Vocabulary Software dalam pengajaran 

kosakata dan pembelajaran sangat terbatas. Oleh karena itu, tujuan utama dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan English Vocabulary Software 

dalam penguasaan kosakata siswa EFL.  

 

Tinjauan Literatur 

Teori Kognitif Multimedia 

Belajar (CTML) Teori ini dipelajari secara komprehensif oleh Mayer dan 

peneliti kognitif lainnya yang berpendapat bahwa multimedia hanya mendukung 

bagaimana bahwa fungsi otak individu. Cukup sederhananya, pernyataan teori itu 

adalah individu belajar lebih baik atau lebih saat mereka diberi gambar dan kata. 

Multimedia adalah didefinisikan sebagai campuran teks dan gambar atau visual 

secara umum dan suara atau campuran apa pun dari isyarat pendengaran dan 

visual. Teorinya adalah berdasarkan teori yang juga peserta didik coba 

membangun hubungan yang bermakna antara gambar dan kata-kata dan mereka 

belajar lebih dari mereka bisa memiliki istilah atau gambar sendirian dalam. 

Berdasarkan teori tersebut, salah satunya tujuan utama pengajaran menggunakan 

multimedia adalah untuk memotivasi pelajar menciptakan representasi mental 

yang koheren dari materi yang disajikan. Pelajar harus terlihat masuk akal dari 



Study Program of English Language Education 

ISBN: 978-623-93430-0-2 

 

202 | Proceedings of the 1st ICOLED – IKIP-PGRI Pontianak 

 

yang disajikan materi sebagai peserta dinamis, yang mengarah ke struktur 

pengetahuan baru.  

Mayer berpendapat bahwa pembelajaran bermakna dari gambar dan kata-

kata terjadi saat pelajar berpartisipasi dalam lima kognitif proses. Termasuk di 

dalamnya adalah memilih istilah yang relevan untuk mencerna secara verbal 

memori yang berfungsi serta relevan gambar untuk diproses dalam fungsi visual 

memori, mengatur frase yang dipilih menjadi model verbal dan juga gambar yang 

dipilih dengan benar menjadi model bergambar dan terakhir mengintegrasikan 

representasi verbal dan bergambar dengan satu sama lain dan dengan pengetahuan 

sebelumnya  

 

Penggunaan Multimedia dalam Kosakata 

Banyak penguasaan bahasa kedua peneliti mempelajari hasil multimedia 

instruksi tentang pengembangan kosa kata. Mereka telah menemukan bahwa 

pemanfaatan petunjuk tambahan seperti video dan gambar meningkatkan 

pembelajaran kosakata. Chun & Plass (1996) mengemukakan pendapat itu 

pembelajaran kosa kata dengan bergambar dan isyarat verbal dapat membantu 

meningkatkan retensi dan penarikan produk leksikal. AlSeghayer (2001) 

melakukan penelitian itu menyelidiki dampak dari pengaturan yang berbeda.  

 

Hasil 

Membandingkan hasil Pra-tes antara Grup Eksperimental dan Kontrol 

Untuk mengetahui apakah siswa membuat peningkatan signifikan dalam 

kosakata mereka pengenalan keterampilan karena pembelajaran mereka durasi 1 

modul (7 minggu), a dilakukan uji-t sampel berpasangan membandingkan cara 

Kosakata Uji Skala Pengetahuan (VKS) dilakukan sebelum pelajaran diajarkan 

dan itu dilakukan setelah. Hasilnya menunjukkan itu ada perbedaan yang 

signifikan pada file Hasilnya menunjukkan bahwa penelitian itu tidak 

meyakinkan. Tabel berikut memberikan hasil: Hasilnya mengungkapkan bahwa 

tidak ada perbedaan signifikan (t (98) = -.495, p> 0,05) antara skor pra-tes dari 

kelompok eksperimen (M = 22,6, SD = 7,5) dan skor pra-tes dari kelompok 

control (M = 23,4, SD = 8,3).  

Ini menunjukkan keduanya kelompok berada pada tingkat yang sama 

kemahiran sebelum modul dimulai dengan demikian menunjukkan bahwa sampel 

dari populasi yang dipilih untuk penelitian ini cukup. Membandingkan hasil Post-

test antara Grup Eksperimental dan Kontrol Sampel t-test independen adalah 

dilakukan untuk membandingkan skor post-test dari kelompok eksperimen dan 

control kelompok. Hasilnya mengungkapkan bahwa post-test peringkat peserta 

didik dalam percobaan kelompok (M = 46,5, SD = 8,6) adalah secara signifikan 

lebih tinggi (t (98) = 7.515, p <0,05) jika dibandingkan dengan skor pada siswa 

dalam kelompok kontrol (M = 31,3, SD = 9.2). Ini menunjukkan bahwa integrasi 

YouTube memiliki efek yang kuat pada kemampuan siswa untuk mengenali dan 

memahami kosakata prospektif. Hasil Pra-tes versus Pasca-tes dari Skala 

Pengetahuan Kosakata (VKS) Untuk mengetahui apakah siswa membuat 
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peningkatan signifikan dalam kosakata mereka keterampilan pengakuan sebagai 

hasil dari mereka belajar selama satu modul (tujuh minggu), uji-t sampel 

berpasangan adalah dilakukan alat pembanding Tes Skala Pengetahuan Kosakata 

(VKS) dilakukan sebelum pelajaran diajarkan dan yang dilakukan setelahnya.  

Hasilnya menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan (t(99) = -

17.021, p <0.05) dalam kosakata pengakuan dan pengertian di antara peserta didik 

saat membandingkan nilai siswa tentang tes diselesaikan sebelumnya (M = 22,8, 

SD = 7,7) dan setelah (M = 42,7, SD = 10,9) pelajaran dilakukan. Ini 

menunjukkan bahwa arus menetapkan hasil rencana pelajaran di siswa mampu 

mengenali dan memahami kosakata target. Kuesioner Dapat dilihat bahwa secara 

umum penggunaan English Vocabulary Software dalam kegiatan kelas dianggap 

berguna dalam membantu siswa memperoleh kosakata baru. Kapan mereka 

ditanya tentang apakah menggunakan English Vocabulary Software memperkaya 

pengetahuan kosakata mereka, (96%) siswa setuju dengan Pernyataan sedangkan 

hanya (4%) dari perguruan tinggi siswa ragu-ragu di mimbar. Ketika ditanya 

apakah menggunakan English Vocabulary Software memiliki meningkatkan 

pemahaman kosakata mereka dan meningkatkan kualitas tugas yang mereka 

serahkan, (83%) dari para mahasiswa setuju bahwa English Vocabulary Software 

video membantu mereka membuat lebih baik tugas sedangkan (5%) dari peserta 

didik tidak setuju. (12%) dari siswa tetap bimbang. siswa setuju sedangkan 

sisanya siswa bimbang. Atas permintaan 

apakah English Vocabulary Software membantu dalam pembelajaran 

pengucapan yang benar, (81%) siswa setuju sementara (7%) peserta didik tidak 

setuju dan (12%) siswa tetap bimbang. Mayoritas siswa menganggap English 

Vocabulary Software menjadi alat pembelajaran yang menarik yang akan 

membantu mereka mempelajari bahasa Inggris kosakata, tetapi 3 persen siswa 

tidak setuju. Sekitar (24%) siswa melakukannya tidak menjawab dengan cara apa 

pun. (71%) dari siswa senang menggunakan English Vocabulary Software untuk 

mempelajari Bahasa Inggris. (5%) siswa melakukannya tidak menganggapnya 

menarik sementara (24%) dari siswa juga tidak memberikan jawaban. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian juga sebagai review dari literatur 

sebelumnya, bisa jadi menyimpulkan bahwa guru harus didorong untuk 

menggunakan teknologi di ruang kelas mereka. Di generasi digital natives ini, 

menggunakan teknologi tidak hanya menjadi penyangga dalam tipuan guru, tapi 

suatu keharusan memupuk dan menangkap perhatian rentang perhatian yang 

bergerak cepat dari peserta didik era digital. Guru harus selektif tentang film yang 

mereka putuskan untuk digunakan dalam ruang kelas untuk mencapai hasil 

maksimal efektivitas terkait peningkatan kemampuan siswa untuk belajar dan 

mempertahankan bagian apa pun bahasa yang mereka coba ajarkan. English 

Vocabulary Software dipilih untuk digunakan di ruang kelas bahasa harus 

didasarkan pada kriteria tertentu termasuk tingkat kemahiran siswa, konteks 

budaya mereka, dan tujuan pelajaran. Karena itu, para guru dapat memanfaatkan 

pedagogis sepenuhnya implikasi penggunaan English Vocabulary Software dalam 
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ruang kelas. Studi saat ini seharusnya diambil sebagai dasar penelitian lain yang 

membutuhkan akan dilakukan untuk validasi lebih lanjut dan referensi. Riset di 

masa depan bisa menyelidiki eksperimen yang sama pada campuran gender orang 

dalam skala yang lebih besar. Masa depan penelitian juga harus 

mempertimbangkan penggunaan kumpulan lembaga bahasa Inggris bukan hanya 

satu lembaga seperti studi saat ini.  
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