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Abstract : This study was motivated by the lack of mastery of vocabulary Indonesian third grade 

students of SDN 33 Ampenan which resulted in low student learning outcomes in subjects 

Indonesian. This study aims to improve the mastery of vocabulary Indonesian third grade students 

of SDN 33 Ampenan with the use of game media ABC. ABC game media is a game that relies on a 

calculation of the fingers with the alphabet and the alphabet-shaped wordplay. Classroom action 

research (PTK) was conducted in two cycles, each cycle consisting of 2 meetings. Each meeting is 

conducted through planning, action, observation and evaluation and reflection. ABC permainaan 

media usage is successful if the test results students achieve mastery of the vocabulary of classical 

completeness ≥ 75 (based KKM) is 80%, minimal activity categorized good teacher and student 

activity categorized active minimal. Research results obtained by classical completeness first cycle 

of 77.77%, the activity of the teacher obtained a score of 65 in both categories once, and learning 

activities of students obtained scores 61dengan very active category. In the second cycle acquired 

86.36% classical completeness, obtained a score of 71 teacher activity with excellent category, and 

learning activities of students obtained a score of 69 with a very active category. Based on these 

results an increase from the first cycle to the second cycle, so that the activities and results of tests 

students' mastery of vocabulary already reached indicator of the success that has been set. It can be 

concluded that the use of the ABC game media can enhance vocabulary mastery Indonesian third 

grade students of SDN 33 Ampenan school year 2014/2015. 

Abstrak : Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya penguasaan kosa kata bahasa Indonesia 

siswa kelas III SDN 33 Ampenan yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kosa kata 

bahasa Indonesia siswa kelas III SDN 33 Ampenan dengan penggunaan media permainan ABC. 

Media permainan ABC merupakan permainan yang mengandalkan pada perhitungan jari tangan 

dengan abjad alphabet dan berbentuk permainan kata. Penelitian tindakan kelas (PTK) ini 

dilaksanakan dalam 2 siklus, tiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Setiap pertemuan 

dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi serta 

refleksi. Penggunaan media permainaan ABC dikatakan berhasil jika hasil tes penguasaan kosa kata 

siswa mencapai ketuntasan klasikal  ≥ 75 (berdasarkan KKM) adalah 80%, aktivitas guru 

berkategori minimal baik dan aktivitas siswa berkategori minimal aktif. Hasil penelitian siklus I 

diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 77,77%, aktivitas guru diperoleh skor 65 dengan kategori baik 

sekali, dan aktivitas belajar siswa diperoleh skor 61dengan kategori sangat aktif. Pada siklus II 

diperoleh ketuntasan klasikal 86,36%, aktivitas guru diperoleh skor 71 dengan kategori baik sekali, 

dan aktivitas belajar siswa diperoleh skor 69 dengan kategori sangat aktif. Berdasarkan hasil 

tersebut terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II, sehingga aktivitas dan hasil tes penguasaan 

kosa kata siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media permainan ABC dapat meningkatkan penguasaan kosa kata 

bahasa Indonesia siswa kelas III SDN 33 Ampenan tahun pelajaran 2014/2015. 
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Pendahuluan 

 Bahasa memegang peranan penting dalam 

kehidupan manusia terutama sebagai alat 

komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. 

Semua orang menyadari bahwa interaksi dan 

segala macam kegiatan dalam masyarakat 

akan lumpuh tanpa bahasa. Komunikasi 

melalui bahasa ini memungkinkan tiap orang 

untuk menyesuaikan dirinya dengan 

lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. 

 Untuk berkomunikasi, baik lisan maupun 

tulisan membutuhkan penguasaan 

keterampilan berbahasa secara khusus. 

Keterampilan berbahasa tersebut mencakup 

keterampilan menyimak (mendengarkan), 

berbicara, membaca dan menulis. Dari empat 

keterampilan berbahasa tersebut, keterampilan 

yang sedikit dikuasai oleh banyak masyarakat 

bahasa adalah berbicara dan menulis. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya penguasaan dan 

pengetahuan terhadap bahasa itu sendiri, 

khususnya penguasaan kosa kata. Dalam 

berkomunikasi baik lisan maupun tulisan 

sangat membutuhkan penguasaan kosa kata 

yang memadai. Karena penguasaan kosa kata 

yang sedikit atau kurang memadai akan 

menimbulkan kesenjangan dalam 

berkomunikasi. Oleh karena itu, siswa 

diharapkan memiliki kekayaan kosa kata agar 

menguasai keterampilan berbahasa yang 

lengkap. 

 Pada tanggal 27 November 2014, peneliti 

melakukan observasi dan wawancara di kelas 

III  SDN 33 Ampenan. Dalam observasi ini 

peneliti mengamati proses pembelajaran 

bahasa Indonesia dan peneliti menemukan 

beberapa kesulitan yang dialami oleh siswa 

seperti sebagian besar siswa mengalami 

kesulitan dalam menyampaikan suatu ide, 

pendapat dan pernyataan dengan 

menggunakan bahasa Indonesia serta siswa 

menemui kesulitan ketika mereka diminta 

untuk mengembangkan kalimat menjadi 

sebuah paragraf. 

 Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Fahmi 

Hidayati, S.Pd.I. menjelaskan bahwa siswa 

kelas III SDN 33 Ampenan masih kurang 

dalam penguasaan kosa kata bahasa Indonesia. 

Rendahnya tingkat penguasaan kosa kata 

bahasa Indonesia siswa ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain: (1) kondisi siswa 

masih menggunakan bahasa daerah dalam 

berkomunikasi sehari-hari; (2) kurangnya 

media dalam pengajaran kosa kata bahasa 

Indonesia.  

 Penjelasan diatas didukung dengan data 

hasil belajar yang peneliti peroleh dari guru 

kelas III SDN 33 Ampenan bahwa hasil tes 

mengembangkan kalimat menjadi sebuah 

paragraf yang telah diberikan guru kepada 

siswa kelas III, memperlihatkan masih 

banyaknya siswa yang belum mencapai nilai 

KKM yaitu nilai 75 sehingga berpengaruh 

terhadap ketuntasan klasikalnya.  Hanya 32% 

atau 7 siswa dari 22 siswa yang mencapai 

KKM dan 68% atau 15 siswa di bawah nilai 

KKM. Berarti kurang dari setengah jumlah 

siswa yang mendapatkan hasil belajar di atas 

KKM.  

 Dari faktor yang telah diuraikan diatas, 

kurangnya penggunaan media yang digunakan 

guru dalam pengajaran kosa kata bahasa 

Indonesia dan guru yang secara terus-menerus 

memperkenalkan kosa kata secara verbal tanpa 

melalui konteks dan diimbangi dengan media 

pembelajaran akan dapat menghambat 

perkembangan penguasaaan kosa kata bahasa 

Indonesia siswa. 

 Untuk mencapai peningkatan penguasaan 

kosa kata yang lebih optimal khususnya 

keterampilan menulis, dapat dimanfaatkan 

media pengajaran yang sesuai dengan 

indikator variabel yang diharapkan. Media 



pengajaran yang mampu meningkatkan 

penguasaan kosa kata bahasa Indonesia 

diketahui terdiri dari beragam jenis media. 

Namun untuk pembelajaran meningkatkan 

penguasaaan kosa kata pada penelitian ini 

disajikan media permainan ABC yang 

mengandalkan perhitungan jari tangan dengan 

abjad alphabet. Permainan ABC merupakan 

permainan kata yang akan mengaktifkan kosa 

kata siswa terhadap kategori kata yang 

dimainkan karena siswa akan berlomba-lomba 

dan secepat-cepatnya menyebut kategori kata 

yang dimainkan secara langsung serta siswa 

yang dapat terlebih dahulu menyebutkan kata 

yang didapatkannya akan menuliskan kata 

tersebut pada kartu alphabet yang tersedia 

sesuai dengan huruf alphabet yang sedang 

mereka mainkan. Permainan ini dilakukan 

secara beregu sehingga penguasaan kosa kata 

siswa akan terjadi peningkatan melalui teman 

sejawatnya.  

 Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti 

ingin meningkatkan penguasaan kosa kata 

bahasa Indonesia dengan menggunakan media 

permainan ABC pada materi menulis karangan 

sederhana. 

 

Metode Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan dalam dua 

siklus. Masing-masing siklus terdiri dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi 

dan evaluasi, serta refleksi. Subyek penelitian 

ini adalah siswa kelas 3 SDN 33 Ampenan 

yang berjumlah 22 siswa, terdiri atas 13 

perempuan dan 9 laki-laki. 

 Faktor yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah faktor siswa, diteliti dengan melihat 

peningkatan aktivitas dan nilai tes penguasaan 

kosa kata siswa kelas 3 SDN 33 Ampenan 

melalui penggunaan media permainan ABC; 

faktor guru, diteliti dengan melihat kegiatan 

guru selama pembelajaran di kelas 

menggunakan media permainan ABC, apakah 

sesuai dengan skenario pembelajaran yang 

dibuat. 

 Variabel Harapan dalam penelitian ini 

adalah peningkatan penguasaan kosa kata. 

Peningkatan penguasaan kosa kata yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah 

peningkatan hasil belajar siswa yang diperoleh 

dari hasil tes-tes yang diberikan dalam bentuk 

pilihan ganda dan isian singkat. Variabel 

Tindakan dalam penelitian ini adalah media 

permainan ABC, dengan cara menggunakan 

perhitungan jari tangan dengan alphabet, kartu 

alphabet dan berbentuk permainan kata. 

Sehingga setiap siswa dapat untuk berperan 

serta dan berkontribusi pada kelompok 

permainannya masing-masing. 

Tahap pelaksaan penelitian : 

a. Perencanaan (planning) 

1) Membuat skenario pembelajaran. 

2) Menyiapkan kartu alphabet dan 

peraturan permainan. 

3) Menyiapkan lembar observasi aktivitas 

guru dan siswa. 

4) Menyusun tes penguasaan kosa kata 

bahasa Indonesia. 

b. Tindakan (action), kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini adalah 

melaksanakan skenario pembelajaran. 

c. Pengamatan (observing) dan Penilaian 

(evaluation), kegiatan observasi dilakukan 

setiap proses pembelajaran berlangsung 

dengan menggunakan lembar observasi. 

Guru dan siswa diamati oleh observer 

tentang pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. Evaluasi diadakan setiap 

akhir siklus pembelajaran guna 

mengetahui  sejauh mana siswa mengalami 

peningkatan penguasaan kosa kata bahasa 

Indonesianya. Pada tahap ini siswa akan 

diberikan soal-soal yang telah disiapkan 

oleh guru. 

d. Refleksi (reflection), Sebagai acuan dalam 

refleksi iniadalah hasil observasi dan 

evaluasi. 



 Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes tertulis, lembar 

observasi, aktivitas siswa dan lembar 

observasi aktivitas guru. 

a. Tes hasil penguasaan kosa kata siswa 

  Data hasil tes penguasaan kosa kata 

siswa akan dianalisis dengan menggunakan 

rumus : 

1) Untuk mengetahui nilai siswa :    

𝑁 =
jumlah  skor  perolehan

jumlah  skor  maksimum  (100)
 × 100 

  (Sumber : Sudjana, 2010) 

2) Untuk mengetahui nilai rata-rata kelas 

 𝑀𝑒 =
 Xi

n
 

Keterangan : 

Me  = mean (rata-rata kelas) 

∑ = Epsilon (baca jumlah) 

Xi   = Nilai x ke i sampai ke n 

n      = jumlah individu   

  (Sumber : Sugiyono, 2012) 

3) Untuk mengetahui ketuntasan klasikal : 

  𝐾𝐾 =
P

N
 × 100% 

 Keterangan :  

KK = Ketuntasan Klasikal 

P = Jumlah siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 75  

N = Jumlah siswa yang ikut 

tes 

 (Sumber : Aqib, 2010) 

b. Lembar observasi siswa dan guru 

 Dalam menganalisis data hasil 

observasi ini, dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1) Pemberian dan perhitungan skor  

keseluruhan dari tiap indikator yang 

tampak dalam proses pembelajaran. 

Setelah mendapatkan data penilaian 

keseluruhan maka skor yang diperoleh 

dari setiap indikator dijumlahkan. 

2) Rata-rata skor yang diperoleh 

dikonversikan sebagai berikut :  

 

INTERVAL 

KONVERSI 

INTERVAL 

SKOR 

KATEGOR

I 

A ≥ Mi + 1,5 

SDi 

A ≥ 60,01 Sangat aktif 

Mi + 0,5 SDi ≤ 

A ˂ Mi + 1,5 

SDi 

46,67 ≤ A ˂ 

60,01 

Aktif 

Mi - 0,5 SDi ≤ A 

˂ Mi + 0,5 SDi 

33,33 ≤ A ˂ 

46,67 

Cukup aktif 

Mi - 1,5 SDi ≤ A 

˂ Mi - 0,5 SDi 

19,99 ≤ A ˂ 

33,33 

Kurang 

aktif 

A ˂ Mi - 1,5 SDi A ˂ 19,99 Tidak aktif 

(Sumber : Nurkencana dan Sunartana, 

1990) 

 

Siklus 1  

 Berdasarkan hasil analisis evaluasi 

diperoleh data seperti yang terlihat pada 

diagram berikut : 

  
Perbandingan Persentase Siswa yang Tuntas 

dan Tidak Tuntas 

 Adapun beberapa kekurangan yang 

menjadi hambatan dalam pelaksanaan siklus I 

ini, yaitu : 

1) Kurangnya perhatian siswa pada saat guru 

menjelaskan. 

2) Siswa belum mampu menyelesaikan 

permainan dengan baik. 

3) Masih ada beberapa siswa yang melakukan 

kegiatan lain ketika pembelajaran 

berlangsung. 

 Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan 

pada pelaksanaan siklus ini, maka dilakukan 

perbaikan pada siklus berikutnya dengan 

melakukan refleksi pembelajaran bersama guru 

Tuntas

77,77%

Tidak 

Tuntas

22,23%

Hasil Penelitian dan Pembahasan 



kelas III. Perbaikan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1) Guru mengaitkan materi yang dibahas 

dengan materi sebelumnya dan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa agar siswa 

dapat lebih memahami kegiatan yang 

mereka lakukan. 

2) Guru lebih jelas dalam menerangkan materi 

sebelumnya serta lebih merincikan langkah-

langkah atau aturan dalam permainan ABC 

agar siswa dapat bermain dengan baik. 

3) Guru membimbing dan mengarahkan 

masing-masing kelompok agar semua 

anggota bekerjasama dan lebih terkontrol 

dalam menyelesaikan lembar kerja. 

Sehingga siswa tidak memiliki kesempatan 

untuk melakukan kegiatan yang lain selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

4) Guru harus lebih tegas dalam menertibkan 

siswa, agar kelas lebih kondusif. 

 Berdasarkan hasil evaluasi dan 

pengamatan terhadap aktivitas siswa, maka 

pada pelaksanaan siklus I ini belum mencapai 

ketuntasan yang diharapkan yaitu 80% siswa 

tuntas, sehingga pelaksanaan pembelajaran 

dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

Siklus 2 

  
Perbandingan Persentase Siswa yang Tuntas 

dan Tidak Tuntas 

 Pada siklus kedua diadakan perbaikan-

perbaikan serta penyempurnaan dengan melihat 

kekurangan-kekurangan yang terjadi pada 

siklus pertama. Perbaikan pelaksanaan 

pembelajaran tersebut diantaranya yaitu : 

1) Guru memperbaiki cara menjelaskan 

tentang permainan ABC dan memperinci 

aturan mainnya. 

2) Guru mengaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari siswa dengan baik. 

3) Guru telah mampu menguasai kelas. 

 Pada pembelajaran siklus II keakifan siswa 

mengalami peningkatan yaitu siswa lebih 

terlihat antusias dalam melaksanakan 

permainan ABC sehingga dapat menyelesaikan 

permainan dengan baik. Siswa kompak dan 

aktif dalam kelompok untuk menyelesaikan 

lembar kerja sehingga hasil lembar kerja 

terlihat lebih baik dari sebelumnya. Selain itu 

dalam penelitian siklus II terlihat guru 

mengaitkan materi dengan lingkungan sekitar 

sehingga antusias siswa meningkat dalam 

mengikuti pelajaran. Beberapa kegiatan yang 

terlewatkan untuk dilaksanakan pada siklus I 

mulai diperbaiki pada siklus II dengan cara 

melaksanakan seluruh kegiatan yang 

direncanakan dalam RPP. 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

upaya peningkatan penguasaan kosa kata 

bahasa Indonesia menggunakan media 

permainan ABC pada siswa kelas III SDN 33 

Ampenan tahun pelajaran 2014/2015 dapat 

tercapai. Hal ini terlihat dari peningkatan hasil 

tes serta aktivitas siswa setiap siklus. Pada 

siklus pertama aktivitas siswa berkategori 

sangat aktif dengan rata-rata skor 61, nilai rata-

rata hasil tes siswa mencapai 84,72 dengan 

ketuntasan klasikal 77,77%. Sedangkan pada 

siklus kedua rata-rata skor aktivitas siswa 

meningkat menjadi 69 dengan berkategori 

masih sangat aktif, nilai rata-rata hasil tes siswa 

mencapai 88,18 dengan ketuntasan klasikal 

yang mengalami peningkatan juga yaitu 

86,36%. 

 

Tuntas 

86,36%

Tidak 

Tuntas

13,64%

Kesimpulan 
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