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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 Kajian Teori 

1. Tahapan Pengembangan  

 Model Pengembangan 

Model yang digunakan dalam penelitian yakni model penelitian dan 

pengembangan atau research and development (R&D). Research and Development 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan sebuah 

produk (Sugiyono, 2015: 54).  

Prosedur pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model  

pengembangan waterfall. Menurut Pressman (2010) model waterfall atau disebut 

model air terjun kadang dinamakan siklus hidup (classic life cyle), dimana hal ini 

menyiratkan pendekatan yang sistematis dan berurutan (sekuensial) pada 

pengembangan perangkat lunak, yang dimulai dari tahapan communication 

(kebutuhan pengguna) dan berlanjut melalui tahapan-tahapan planning 

(perencanaan), modeling (pemodelan), construction (konstruksi), serta deployment 

(penyerahan sistem/perangkat lunak ke pengguna), yang diakhiri dengan dukungan 

yang berkelanjutan. Berikut tahapan model waterfall dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Model Waterfall (Pressman, 2010) 
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Menurut Rosa A.S & M. Shalahuddin (2014) bahwa model waterfall dipilih 

karena struktur pengembangan sistem yang dimiliki jelas, pendokumentasian pada 

setiap tahap, dan tahap dijalankan secara berurutan atu setelah tahap sebelumnya 

selesai. Berikut ini tahapan dari model waterfall yang digunakan dalam penelitian 

ini: 

1) Communication 

Communication, bertujuan memahami tujuan-tujuan dari pengguna aas suatu 

proyek perangkat lunak yang sedang dikembangkan dan mengumpulkan 

kebutuhan-kebutuhan pengguna sesuai dengan analisi dari kebutuhan 

pengguna terhadap pengembangan aplikasi. 

2) Planning 

Planning, bertujuan mengartikan kerja rekayasa perangkat lunak dengan 

menggambarkan tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, risiko-risiko yang 

mungkin muncul, sumber daya yang akan dibutuhkan, produk-produk kerja 

yang harus dihasilkan, dan mendapatkan jadwal perencanaan dari 

pengembangan aplikasi. 

3) Modeling 

Modeling, bertujuan untuk memudahkan pengembang dalam memahami 

kebutuhan perangkat lunak maupun rancangan-rancangan yang akan 

memenuhi kebutuhan tersebut. 

4) Construction 

Construction, tahapan menggabungkan pembentukan code hingga menjadi 

aplikasi yang diinginkan dan dilanjutkan dengan proses pengujian untuk 
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menemukan kesalahan atau error pada perangkat unak maupun code yang telah 

dibuat sebelumnya.  

5) Deployment 

Deployment, bertujuan untuk proses pendistribusian perangkat lunak agar 

dapat digunakan oleh pengguna yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh 

pengguna untuk memberikan umpan balik berdasarkan evaluasi tersebut. 

 Tools Pengembangan 

Tahap membangun perangkat lunak pada penelitian ini menggunakan 

beberapa tools untuk menunjang pengembangan aplikasi, antara lain sebagai 

berikut: 

1) Android Studio 

Android Studio adalah IDE (Integrated Development Environment) 

resmi untuk andoid. Android Studio rilis pertama kali pada tanggal 16 Mei 

2013 di konferensi Google I/O yang tersedia secara bebas dibawah lisensi 

Apache 2.0, diantaranya sebuah lisensi perangkat lunak dan open platform 

perangkat seluler. Android menyediakan platform yang opensource (terbuka) 

bagi para pengembang untuk membangun aplikasi. Android merupakan sistem 

operasi perangkat Mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, 

middleware dan aplikasi (Nazruddin Safaat, 2012: 1). Sedangkan menurut Reto 

Meier (2010: 4) mengemukakan bahwa Android adalah platform pertama yang 

bersifat terbuka dan komprehensif untuk perangkat mobile. 

Android Studio menyediakan fitur praktis untuk membuat aplikasi di 

setiap jenis perangkat Android. Ada beberapa fitur yang tersedia di dalam 
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Android Studio yaitu: (1) menggunakan build tool Gradle; (2) tersedia 

Emulator; (3) memiliki fitur Run Instan untuk mensimulasikan perubahan 

aplikasi tanpa harus membuat APK baru; (4) integrasi ke GitHub; (5) 

menggunakan Lint untuk mengatur kinerja kompabilitas aplikasi maupun versi 

yang akan digunakan; (6) mendukung C++ dan NDK. 

2) Unified Modeling Language (UML) 

Desain UML merupakan standar bahasa yang digunakan di dunia industri 

untuk mendefinisikan kebutuhan awal sistem, desain perancangan, dan 

arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. UML digunakan sebagai 

standarisasi bahasa sehingga mempermudah penggambaran dari pemahaman 

terhadap suatu produk oleh banyak orang. Dalam penelitian ini digunakan tiga 

buah diagram UML, yakni use case, activity diagram, dan sequence diagram. 

a) Use case diagram, digunakan untuk mendeskripsikan fitur yang ada di 

dalam aplikasi. 

b) Activity diagram, menggambarkan aliran kerja dari sebuah sistem atau 

proses yang ada pada sebuah aplikasi. Activity diagram 

menggambarkan aktivitas yang berjalan pada sistem bukan apa yang 

dilakukan aktor.  

c) Sequence diagram, menggambarkan bagaimana objek-objek didalam 

sistem saling berinteraksi, termasuk pesan yang digunakan saat 

interaksi. Sequence diagram biasanya digunakan sebagai model yang 

menjelaskan skenario use case. Oleh karena itu, sequence diagram 
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berhubungan erat dengan use case diagram, dimana satu use case akan 

menjadi satu sequence diagram. 

3) EasyAR SDK 

 EasyAR merupakan salah satu pengembang dan penyedia SDK konten 

Augmented Reality (AR) yang secara perlahan dikenal oleh kalangan 

developer.  EasyAR adalah mesin Augmented Reality yang mudah digunakan 

dan gratis. EasyAR menawarkan beragam fitur yang sangat menarik untuk 

dimanfaatkan dalam pengembangan media Augmented Reality diantaranya 

penambahan target secara bertahap, dekorasi perangkat keras H.264, 

perekaman layar, dan lebih dari 1000 target lokal. SDK yang disediakan oleh 

EasyAR dengan versi terbarunya adalah sejumlah improvisasi, khususnya 

dalam hal akurasi dan kompabilitas dengan aplikasi host seperi Unity. API 

sederhana, mudah dan cepat, membuat pengembangan aplikasi AR lebih 

mudah. 

EasyAR SDK merupakan Augmented Reality Engine, yang memiliki dua 

versi EasyAR SDK Basic dan EasyAR SDK Pro, yakni : 

a) EasyAR SDK Basic adalah gratis untuk penggunaan komersial. Tidak 

ada batasan atau tanda watermark. Ini mendukung AR berdasarkan 

target planar (ImageTarget), mendukung kelancaran dan pengenalan 

lebih dari 1000 target lokal, mendukung pemutaran video berdasarkan 

codec HW, mendukung video transparan dan video streaming, 

mendukung pengenalan kodeQR, dan mendukung pelacakan multi-

target secara bersamaan. 
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b) EasyAR SDK Pro adalah edisi anyar yangdiperkenalkan di EasyAR 

SDK 2.0. Semua fitur didalam EasyAR SDK Basic tersedia di EasyAR 

SDKPro. Dan ada lebih banyak fitur dibanding EasyARSDK Basic, 

termasuk 3D object tracking, SLAM, dan screen recording. EasyAR 

SDK Pro tidak bebas, rincian harga dan pembayaran tercantum di 

halaman produk EasyAR SDK. Uji coba gratis untuk EasyAR SDK Pro 

disediakan. Setiap aplikasi akan diberikan waktu yang terbatas dalam 

masa percobaan. 

4) Unity 3D 

Unity 3D merupakan sebuah tools yang terintegrasi untuk bentuk objek 

tiga dimensi pada video game atau untuk konteks interaktif lain seperti 

visualisasi arsitektur atau animasi 3D real-time menurut Ni Komang Oktari 

(2014: 78). Lingkungan dari penggabungan 3D berjalan pada Windows, Mac, 

Xbox 360, Playstation 3, Wii, iPad, iPhone dan pada platform Android. Unity 

3D didapatkan secara gratis melalui situs resmi Unity di www.unity3d.com.  

Unity 3D memiliki kerangka kerja (framework) lengkap untuk 

pengembangan berbagai teknologi profesional. Sistem engine ini 

menggunakan beberapa pilihan bahasa pemrograman diantaranya, C#, 

javascript maupun BooScript. Unity memiliki fungsi yang beraneka ragam dan 

memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan. Fungsi dan fitur yang ada di 

Unity diantaranya adalah sebagai berikut : 

 

 

http://www.unity3d.com/
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a) Scripting 

Script game engine dibuat dengan Mono 2.6, sebuah implementasi 

open source dari .Net Framework. Programer dapat menggunakan Unity 

Script, C# atau BooScript. Pada penelitian ini pengembangan 

menggunakan C# sebagai bahasa pemrogramannya. 

b) Movie Texture 

Unity mendukung fitur memutar video dengan menggunakan fitur 

movie texture. Movie texture dapat digunakan untuk menampilkan slide 

show atau render movie dalam scene. 

c) Platform 

Unity mendukung pengembangan software ke dalam berbagai 

platform/OS. Dalam project, pengembang memiliki kontrol untuk 

membuat software ke perangkat mobile, web browser, desktop, atau 

console. Unity juga mengijinkan spesifikasi kompres tekstur dan 

pengaturan resolusi di setiap platform yang didukung. Pada penelitian ini 

dikembangkan aplikasi pada platform Android. 

d) Asset Store 

Unity Asset Store adalah sebuah resource yang tersedia pada Unity 

editor. Aseet store dari koleksi lebih dari 4.400 asset packages, beserta 3D 

models, textures dan materials, efek suara, tutorial dan project, scripting 

dan networking. 
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5) Augmented Reality 

a) Pengertian Augmented Reality 

Augmented Reality adalah sebuah terobosan dan inovasi bidang 

multimedia dan image processing yang sedang berkembang.  Teknologi ini 

mampu mengangkat sebuah benda yang sebelumnya datar atau dua dimensi, 

seolah-olah menjadi nyata, bersatu dengan lingkungan sekitarnya. Augmented 

Reality menurut Roland T Azuma (1997: 2) mengatakan bahwa sebuah variasi 

dari virtual environment atau yang lebih dikenal sebagai virtual reality. 

Teknologi virtual reality dalam penggunaannya menempatkan pengguna ke 

dalam lingkup virtual sehingga pengguna merasakan sensasi masuk ke dalam 

lingkungan aplikasi. Sementara itu, pada saat bersamaan, teknologi augmented 

reality mampu menambahkan realita di dunia nyata dengan unsur objek virtual 

di mana batas dinding di antara dunia nyata dan maya seakan tidak ada. 

Teknologi augmented reality mengacu pada aplikasi digital komputer 

untuk membuat pencitraan dalam penggabungan bentuk fisik di dunia maya 

(Elinich, 2011: 10). Lebih lanjut menurut Fedeli dan Rossi (2014: 10) 

augmented reality adalah alat yang menghubungkan antara visualisasi tiga 

dimensi, lingkungan nyata, dan penggunaan kode yang dapat dilihat sebagai 

jembatan yang mengikat dunia nyata dengan dunia maya. Dalam banyak kasus 

teknologi augmented reality mengaitkan perangkat keras khusus seperti 

kacamata, head-mounted displays, dan smartphone. Augmented Reality 

memperbolehkan pengguna melihat objek maya dua atau tiga dimensi yang 

diproyeksikan terhadap dunia nyata. 
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Johnson, et al. (2011: 16) menerangkan pengguna pendidikan perangkat 

mobile dan potensi teknologi augmented reality yang menyatakan bahwa, salah 

satu aspek yang paling menjanjikan dari augmented reality  adalah bahwa hal 

itu dapat digunakan untuk bentuk visual dan sangat interaktif yang dapat 

menampilkan data ke dunia nyata semudah mensimulasikan proses dinamis. 

Augmented Reality dapat mewakili setiap kunci dalam memungkinkan 

pengalaman anak dalam dunia realitas digital di sekolah dengan tujuan 

pendidikan dan menemukan seperangkat nilai-nilai yang berkaitan dengan 

identitas dan perilaku sosial dalam realitas yang berbeda.  

Furht (2011: 3) mendefinisikan augmented reality sebagai waktu nyata 

baik pandangan langsung atau tidak langsung dari fisik lingkungan dunia nyata 

yang sudah ditingkatkan dengan cara menambahkan informasi dunia maya 

yang dihasilkan komputer. Augmented Reality adalah interaktif, mencakup 

model 3D yang menggabungkan benda nyata dan maya. Augmented Reality 

bertujuan untuk menyederhanakan hidup pengguna dengan cara membawa 

informasi dunia maya tidak hanya untuk lingkungan sekitarnya, tetapi juga 

untuk setiap tampilan langsung lingkungan dunia nyata, seperti live streaming-

video. Hal ini didukung oleh Siltanen (2012: 37) mengatakan bahwa 

augmented reality merupakan metode visualisasi nyata yang digunakan 

dibanyak area aplikasi. Hal ini terutama menguntungkan untuk menampilkan 

data informasi di waktu nyata dan untuk meningkatkan keterampilan perseptif 

3D dari pengguna.  
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Kombinasi dari sistem augmented reality dengan media cetak akan 

memberikan nilai dibandingkan dengan suatu yang hanya dicetak saja atau 

digital saja. 

Soha Maad (2010: 3) mengatakan bahwa Augmented Reality is a system that 

supplements the real world with computer-generated virtual objects, which 

seem to coexist in the same space and present the following properties 

(Bimber, 2005) (Azuma et al, 2001): 

• It combines real and virtual objects in real environment; 

• It executes interactively in real time; 

• It lines up real and virtual objects; 

• It is applied to all senses of the user. 

 

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa Augmented Reality adalah 

sebuah sistem yang melengkapi dunia nyata dengan objek virtual yang 

dihasilkan komputer, yang tampaknya hidup berdampingan dalam ruang yang 

sama dan menyajikan properti berikut : (1) Ini menggabungkan benda nyata 

dan maya dilingkungan nyata; (2) Ini mengeksekusi secara interaktif secara 

real time; (3) Ini garis benda nyata dan virtual; (4) Hal ini diterapkan untuk 

semua indra pengguna. 

Trevort Wart. (2012: 1) mengatakan bahwa Augmented Reality is a term 

used to describe the enhancement of real-world objects or views with 

computer generated actions. An Augmented Reality application can 

contain various functions, be they for interaction or display. 

 

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa Augmented Reality adalah 

istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan benda dunia nyata, 

atau dengan tindakan yang dihasilkan komputer. Sebuah aplikasi augmented 

reality dapat berisi berbagai fungsi, baik untuk interaksi atau tampilan.  

J. Carmigniani and B. Furht. (2011: 14) mengatakan bahwa One of the 

most important aspects of Augmented Reality is to create appropriate 

techniques for intuitive interaction between the user and the virtual 

content of AR applications. There are four main ways of interaction in AR 
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applications: tangible AR interfaces, collaborative AR interfaces, hybrid 

AR interfaces, and the emerging multimodal interfaces. 

 

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa salah satu aspek yang paling 

penting dari augmented reality adalah untuk menciptakan teknik yang tepat 

untuk interaksi intuitif antara pengguna dan konten virtual aplikasi AR. Ada 

empat cara utama interaksi dalam AR: AR nyata interface, AR interface 

kolaboratif, hybrid AR interface, dan antarmuka multimodal muncul.  

Raghav Sood (2012: 8) mengatakan bahwa Current Uses in Education 

AR technology has been succesfully used in various educational institutes 

to act as add-ons to the textbook material or as a virtual, 3d textbook in 

itself. Normally done with head mounts the AR experience allows the 

students to “relive” events as they are known to have happened, while never 

leaving their class. These apps can be implementated on the Android 

platfrom, but you need the backing of some course material provider. Apps 

like these also have the potential to push AR to the forefront because the 

have a very large potential user base. 

 

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa penggunaan teknologi AR 

dalam pendidikan saat ini telah berhasil digunakan diberbagai lembagan 

pendidikan untuk bertindak sebagai add-ons untuk bahan baku teks atau 

sebagai virtual, 3d buku itu sendiri. Biasanya dilakukan dengan kepala mount 

pengalaman AR memungkinkan siswa untuk “menghidupkan kembali” 

peristiwa yang diketahui telah terjadi, sementara tidak pernah meninggalkan 

kelas mereka. Aplikasi ini dapat diimplementasikan pada platform Android, 

tetapi pengguna membutuhkan dukungan dari beberapa penyedia materi 

kuliah. Aplikasi seperti ini juga memiliki potensi untuk mendorong AR ke 

permukaan karena AR memiliki basis pengguna potensial yang sangat besar. 

Jadi dapat diharapkan dengan media augmented Reality proses 

pembelajaran pengenalan kosakata benda dapat dilakukan secara mandiri 
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melalui software media pembelajaran berbasis augmented reality via 

handphone Android. Dengan media yang dianggap baru maka akan 

menumbuhkan rasa ketertarikan yang membuat penguasaan kosakata dan hasil 

belajar siswa semakin tinggi untuk belajar inovatif dan efektif menggunakan 

media berbasis augmented reality. 

b) Prinsip Kerja Augmented Reality 

Menurut Mario Fernando (2013: 3) Augmented Reality bekerja dengan 

menggunakan teknik computer vision dan teknik pattern recognition. Teknik 

komputer vision merupakan teknik yang dilakukan sistem untuk mencari kartu 

(marker). Sedangkan teknik pattern recognition adalah teknik untuk mengenali 

pattern yang ada. Hal tersebut berarti sistem akn mengenali marker dari 

aplikasi terlebih dahulu. Jika sistem telah mengenali marker sistem akan 

menampilkan objek yang sesuai dengan marker yang telah dikenali 

sebelumnya. 

Dhika Prihantono (2013: 1) menyatakan bahwa cara kerja dari aplikasi 

Augmented Reality yaitu apabila penanda (marker) yang sudah dikenali dari 

aplikasi terdeteksi oleh kamera maka hasilnya akan menampilkan objek 2D 

maupun 3D yang ditampilkan dalam layar monitor. Hasil penggabungan 

keadaan nyata dan maya ditampilkan secara interaktif dan realtime. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

prinsip kerja Augmented Reality adalah sistem akan membaca marker yang 

telah dibuat oleh aplikasi terlebih dahulu. Ketika sistem telah berhasil 

membaca marker tersebut maka sistem akan menampilkan objek yang sesuai 
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dengan marker yang telah dibaca sebelumnya. Objek yang ditampilkan dapat 

berupa gambar 2D maupun 3D dan video. 

 Kualitas Perangkat Lunak ISO/IEC 25010 

Kualitas perangkat lunak adalah keberadaan karakteristik dari suatu produk 

yang dijabarkan dalam kebutuhannya, artinya harus melihat terlebih dahulu 

karakteristik apa yang berhubungan atau tidak dengan kebutuhan yang diinginkan 

oleh pengguna. Perangkat lunak yang dijaga kualitasnya, karena kualitas perangkat 

lunak sangat mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna serta nantinya dapat 

bertahan hidup dan dapat bersaing dengan perangkat lunak lainnya (Rosa A.S dan 

M. Shalahudin, 2016: 209). Lebih lanjut, kualitas perangkat lunak (software 

quality) yang dibangun perlu dijaga supaya dapat bertahan dan dapat sejajar dengan 

perangkat lunak lain yang terus berkembang.  

Perkembangan perangkat lunak perlu diuji agar perangkat lunak tersebut baik 

saat digunakan. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Jovanovic (2008: 30) 

bahwa dibutuhkan serangkaian pengujian kualitas perangkat lunak untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan sebelum digunakan oleh pengguna. Sama halnya 

yang diterangkan oleh Pressman (2012), bahwa tujuan dari pengujian adalah untuk 

menemukan dan memperbaiki sebanyak mungkin kesalahan dalam program 

sebelum menyerahkan program kepada costumer. Salah satu pengujian yang baik 

yaitu pengujian yang memiliki probabilitas tinggi dalam menemukan kesalahan. 

Rosa A.S. & Shalahudin (2018: 271), mengemukakan bahwa perangkat lunak yang 

sudah digunakan oleh pengguna terkadang mengandung kesalahan pada proses 

tertentu kesalahan tersebut sering disebut dengan bug, dan untuk menghindari 
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banyaknya bug tersebut maka diperlukan adanya pengujian perangkat lunak 

sebelum perangkat lunak diberikan kepada pengguna atau selama perangkat lunak 

masih dalam proses pengembangan. Demikian halnya yang dikemukakan Iacob & 

Constantinescu (2008: 241), pengujian pada software diperlukan agar mengurangi 

resiko masalah sebelum perangkat lunak itu dirilis. 

Terdapat berbagai macam standar dalam melakukan pengujian perangkat 

lunak, diantaranya Boehm, FURPS, Kazman, ISO 9126, dan ISO 25010. Dari 

beberapa pengujian tersebut, salah satu standar pengujian internasional dalam 

penentuan kualitas perangkat lunak adalah ISO 25010. ISO 25010 adalah standar 

terbaru dan relevan untuk menguji aplikasi menggantikan standar sebelumnya yaitu 

ISO 9126 (International Organization for Standardization) yang sejak tahun 2001 

menjadi standar tolak ukur kualitas perangkat lunak (Veenendaal, 2014: 14). 

ISO/IEC 25010 juga telah merevisi standar lama dan menggabungkan karakteristik 

yang sama dengan beberapa perubahan seperti penambahan beberapa karakteristik 

baru “security” dan subkriteria baru. Standar ISO/IEC 25010 mengkategorikan 

kualitas produk menjadi 8 (delapan) karakteristik yaitu: Functional suitability, 

Performance efficiency, Compatibility, Usability, Reliability, Security, 

Maintainability, dan Portability dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 2. Software Product Quality Model ISO/IEC 25010 

(T.Hynninen et al., 2018: 142) 

 

Berdasarkan delapan karakteristik diatas pada penelitian ini tahap pengujian 

perangkat lunak hanya menggunakan 4 dari 8 karakteristik dalam standar ISO 

25010 dari pendapat Ben David. Pengujian perangkat lunak mobile dalam ISO 

25010 menggunakan empat aspek pengujian meliputi Functional suitability, 

Compatibility, Usability,  dan Performance efficiency (Ben David, 2011: 2). Berikut 

ini adalah penjelasan tentang 4 aspek pengujian perangkat lunak tersebut: 

a. Aspek Functional Suitability 

Functional suitability merupakan kemampuan perangkat lunak (software) 

untuk menyediakan fungsi sesuai kebutuhan pengguna, ketika digunakan dalam 

kondisi tertentu. Standar kualitas perangkat lunak dalam aspek functional suitability 
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memiliki sub karakteristik terdiri dari functional completeness yaitu sejauh  mana  

fungsi  yang  disediakan mencakup semua tugas dan tujuan pengguna secara 

spesifik; functional correctness yaitu sejauh mana produk atau sistem mampu 

menyediakan hasil yang benar sesuai kebutuhan; functional appropriateness yaitu 

sejauh  mana  fungsi  yang  disediakan mampu  memfasilitasi  penyelesaian  tugas  

dan tujuan tertentu. 

 Ben David (2011), menjelaskan bahwa functional testing pada pengujian 

aplikasi mobile adalah metode pengujian tradisional yang digunakan untuk 

memvalidasi kesesuaian fungsional aplikasi dengan persyaratan dan kebutuhan 

bisnis. Instrument pengujian yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis 

dengan cara menguji ketepatan fungsi dalam aplikasi dan menghitung jumlah fitur-

fitur fungsional yang ada pada aplikasi kemudian dibandingkan dengan fitur-fitur 

fungsional yang berjalan. Lebih lanjut menurut (Niknejad, 2011: 8) menyatakan 

bahwa pengujian aspek functional suitability dapat dilakukan dengan menghitung 

jumlah fitur-fitur fungsionalitas yang ada pada perangkat lunak, kemudian 

dibandingkan dengan fitur-fitur fungsionalitas yang berjalan. Menurut Guritno, 

Sudaryono & Rahardja (2011), pengujian aspek functional suitability dikatakan 

cukup layak apabila presentase dari pengujian ini  ≥ 41%. 

b. Aspek Compability 

Compability adalah karakteristik sejauh mana suatu produk, sistem atau 

komponen dapat bertukar informasi dengan produk, sistem atau komponen lainnya 

serta dapat menjalankan fungsi yang diperlukan secara bersamaan ketika berbagi 

perangkat keras atau perangkat lunak yang sama. Sub karakteristik compability 
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terdiri dari co-existence yaitu sejauh  mana  produk  atau  sistem  dapat 

menjalankan fungsi yang dibutuhkan secara efisien sementara berbagi sumber daya 

dengan produk atau sistem lain tanpa merugikan produk atau sistem tersebut; 

interoperability yaitu sejauh mana dua atau lebih produk, sistem atau komponen 

dapat bertukar informasi dan menggunakan informasi tersebut. 

Pengujian kompabilitas mencakup validitas aplikasi untuk berbagai perangkat 

mobile, versi OS, ukuran layar, dan resolusi sesuai kebutuhan, memeriksa apakah 

perubahan server integrasi, memeriksa untuk isolasi aplikasi dengan aplikasi lain 

pada perangkat (Kaumar & Chauhan, 2013: 6).  

Ben David (2011: 2) berpendapat bahwa compability testing merupakan 

pengujian yang menilai aplikasi/web menggunakan berbagai macam browser, 

sistem operasi (operating system), jenis perangkat, ukuran perangkat, variasi 

kecepatan koneksi, perubahan teknologi, dan berbagai standar dan protokol. 

Dengan demikian, pada aplikasi yang dikembangkan di penelitian ini untuk 

pengujian compability akan menggunakan beberapa parameter berdasarkan ISO 

25010 dan pendapat menurut Ben David adalah sebagai berikut: 

1) Co-existence. 

2) Pengujian pada berbagai operating system perangkat. 

3) Pengujian pada berbagai tipe perangkat. 

Sub karakteristik interoperability tidak digunakan karena pada aplikasi yang 

dikembangkan oleh peneliti tidak ada pertukaran informasi. Pengujian co-existence 

akan dilakukan menggunakan perangkat keras android secara langsung. Menurut 

Guritno, Sudaryono & Rahardja (2011), bahwa pengujian sub karakteristik co-
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existence dikatakan baik atau layak apabila presentase hasil dari pengujian ini  ≥ 

61%. Pengujian untuk berbagai sistem operasi dan tipe perangkat akan dilakukan 

dengan menggunakan tools dari Google yaitu Firebase Test Lab.  

c. Aspek Usability 

Usability testing adalah sejauh mana penggunaan produk atau perangkat lunak 

dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan secara efektif, 

efisien, dan kepuasan tertentu dalam konteks pengguna. Sub karakteristik usability 

terdiri dari enam antara lain: appropriateness recognisability yaitu sejauh mana 

pengguna dapat mengetahui apakah sistem atau produk sesuai kebutuhan mereka; 

learnability yaitu sejauh  mana  produk  atau  sistem  dapat digunakan   oleh   

pengguna   untuk   mencapai   tujuan tertentu yang belajar menggunakan sistem 

atau produk dengan efisien, efektif, bebas dari resiko, dan mendapatkan kepuasan 

dalam konteks tertentu; operability yaitu sejauh mana produk atau sistem mudah 

dioperasikan; user error protection yaitu sejauh mana produk atau sistem 

melindungi pengguna terhadap kesalahan penggunaan; user interface aesthetics 

yaitu sejauh  mana antarmuka  pengguna  dari produk   atau   sistem   

memungkinkan   interaksi yang menyenangkan dan memuaskan pengguna; 

accessibility yaitu sejauh mana  produk  atau  sistem  dapat digunakan oleh semua 

kalangan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai konteks penggunaan. 

Usability testing merupakan pengujian untuk memastikan bahwa end user 

experience adalah efisien, efektif, dan memuaskan untuk pengguna aplikasi (Ben 

David, 2011: 2). Untuk  pengujian  usability pada  aplikasi ini digunakan instrumen 

yang dibagikan kepada siswa tunarungu atau pengguna yang dibantu oleh guru 
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untuk mengetahui tingkat kualitas aplikasi dari sisi penggunaan. Instrumen yang 

digunakan adalah  USE Questionnaire oleh  Lund  A.M  (2001: 53). USE 

Questionnaire adalah instrumen yang terdiri dari empat bagian yaitu usefulness, 

ease of use, ease of learning, dan satisfaction. USE Questionnaire telah mencakup 

subkarakteristik usability ISO 25010 dan pendapat Ben David pada aspek 

usability. Menurut Guritno, Sudaryono & Rahardja (2011) menyatakan aplikasi 

sudah dikatakan layak pada pengujian usability apabila presentase hasil pengujian 

≥ 61%. 

d. Aspek Performance Efficiency 

Performance Efficiency merupakan sejauh mana relative sebuah aplikasi 

terhadap sumber daya yang digunakan dalam kondisi tertentu. Sub karakteristik 

dibagi menjadi tiga antara lain: time-behavior yaitu sejauh mana respon dan 

pengelolaan waktu produk atau sistem dapat memenuhi persyaratan ketika 

menjalankan suatu fungsi; resource-utilization yaitu sejauh mana jumlah dan jenis 

sumber daya yang digunakan oleh produk atau sistem dapat memenuhi semua 

persyaratan ketika menjalankan suatu fungsi; capacity yaitu sejauh  mana  batas  

maksimum  parameter produk atau sistem dapat memenuhi suatu persyaratan. 

Performance testing pada pengujian aplikasi berbasis mobile adalah jenis 

pengujian yang menilai penggunaan memori, CPU, konsumsi baterai, dan beban 

pada server dalam berbagai kondisi. Dalam hal ini menentukan seperti kinerja yang 

diharapkan dibawah beban tersebut, dan menguji kecepatan respon aplikasi dibawah 

kondisi jaringan yang berbeda (Ben David, 2011: 4). Hal ini menentukan jenis 
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performa apa yang diharapkan di bawah beban tersebut, dan tes kecepatan respon 

aplikasi dalam kondisi yang berbeda (kecepatan wifi, koneksi 4G/3G, dll). 

Oleh karena itu, disesuaikan dengan fungsi-fungsi yang terdapat pada aplikasi 

media pembelajaran berbasis Augmented Reality, maka pengujian yang akan 

diambil adalah sebagai berikut: 

1)  Time behavior, adalah tingkat dimana perangkat lunak memberikan respon dan 

waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aksi dan sebuah fungsi tertentu.  

2) Resource-utilization, adalah tingkat dimana perangkat lunak menggunakan 

beberapa sumber daya ketika melakukan sesuatu pada kondisi tertentu. 

3) Capacity, adalah tingkat dimana keterbatasan maksimal dari suatu produk 

memenuhi persyaratan tertentu. 

Dalam dunia mobile, performance tidak hanya kecepatan dan kehandalan. 

Terkadang memiliki permasalahan pada perangkat mobile seperti daya tahan 

baterai, memory leak, dan paket data yang habis sebelum waktunya. Hal ini yang 

dapat dijadikan paramater untuk mengukur performance suatu aplikasi mobile 

(Rangarajan, 2013). 

Sebagai alat pengujian, akan digunakan tools yang disediakan Google untuk 

deep testing automation platform yaitu AppAchhi sebagai Platform untuk 

Functional Performance Automation API, Web & Aplikasi Mobile. Hasil dari 

pengujian aspek performance efficiency akan diambil dari hasil yang didapatkan 

saat pengujian menggunakan tools AppAchhi. 

 



32 
 

 Media Pembelajaran 

1) Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan bagian dari sarana pembelajaran yang 

mempunyai peran penting dalam halnya proses pemberian materi pelajaran. Hujair 

(2013: 4) diartikan sebagai alat bantu pendidikan yang dapat digunakan sebagai 

perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektifitas dan efisiensi 

dalam mencapai tujuan pengajaran. Smaldino, et al. (2005: 9) menyatakan bahwa: 

“medium, a means of communication. Derived from the latin medium (“between”), 

the term refers to anything that carries information between a source and receiver”. 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2013: 1) 

yang menyatakan media pengajaran adalah suatu alat bantu mengajar yang ada 

dalam komponen metodologi pengajaran, sebagai salah satu lingkungan belajar 

yang diatur oleh guru.  

Menurut Sadiman (2002: 16) mengemukakan salah satu cara untuk 

mengatasi sikap pasif dan menumbuhkan minat belajar siswa adalah dengan 

menggunakan media pembelajaran. Rusman (2012: 173) berpendapat bahwa media 

pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, jangkauan dan teknik 

pemakaiannya. Azhar Arsyad (2009: 6-7) mengemukakan bahwa media pendidikan 

sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses belajar mengajar, mempunyai 

ciri-ciri umum sebagai berikut. 

a) Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal 

sebagai hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang dapat 

dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indra; 
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b) Media pendidikan mempunyai pengertian non-fisik yang dikemal 

sebagai pereangkat software (perangkat lunak), yaitu kandungan pesan 

yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang 

disampaikan kepada siswa; 

c) Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio; 

d) Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar 

baik di dalam maupun dalam di luar kelas; 

e) Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi 

guru dan siswa dalam pembelajaran; 

f) Media pendidikan dapat digunakan secara massa (misalnya: radio, 

televisi), kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya: film, slide, 

video, OHP) modul, komputer, radio tape/kaset, video recorder); dan 

g) Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang 

berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. 

 Munadi (2013: 8) berpendapat bahwa media pembelajaran dipahami 

sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari 

sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di 

mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. 

Secara umum, media pembelajaran mempunyai empat jenis yaitu media visual, 

media audio, media audio visual dan multimedia (Asyhar, 2012: 44).  

Menurut Surjono (2017: 2), multimedia secara terminologis adalah 

kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video dan lain-lain 

secara terpadu dan sinergis melalui komputer atau peralatan elektronik lain untuk 



34 
 

mencapai tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa komponen-komponen 

multimedia haruslah terpadu atau terintegrasi dan satu sama lain harus saling 

mendukung secara sinergis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam multimedia 

tidak harus berisi semua aspek media tersebut, tetapi paling tidak berisi dua jenis 

media misalnya teks dan gambar. Namun yang terpenting adalah bahwa masing-

masing jenis media tersebut harus terpadu dan saling sinergis. Dalam hal ini 

multimedia merupakan suatu gabungan antara teks, gambar, grafis, animasi, audio 

dan video, serta cara penyampaian interaktif yang dapat membuat suatu 

pengalaman belajar bagi siswa seperti dalam kehidupan nyata di sekitarnya (Bardi 

& Jailani, 2015: 52). Hal ini pula didukung oleh Smaldino, et al. (2005: 141) 

mengemukakan bahwa multimedia adalah melibatkan berbagai kombinasi dari dua 

atau lebih format media (teks, grafis, gambar, foto, audio, video dan animasi) yang 

terintegrasi kedalam bentuk informasi atau program instruksi. Lebih lanjut 

ditegaskan menurut Mayer (2009: 3), bahwa multimedia mengacu pada penyajian 

materi yang menggunakan kata-kata dan gambar, dengan tujuan untuk 

meningkatkan pembelajaran. Adapun beberapa format multimedia yang 

dikategorikan oleh Daryanto (2010: 54) yakni tutorial, drill dan practice, simulasi, 

percobaan dan eksperimen, dan permainan. Lebih lanjut menurut Sudjana dan Rivai 

(2005: 44) mengemukakan bahwa terdapat beberapa model pembelajaran 

berbantuan komputer, yaitu model latihan dan praktik (drill and practice), model 

tutorial (tutorials), model penemuan (problem solving), model simulasi 

(simulations), dan model permainan (games). 
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Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan media pembelajaran adalah 

menggabungkan atau mengkombinasikan semua bentuk elemen-elemen media 

teks, gambar, grafik, suara, foto, video, animasi, simulasi secara terpadu dan 

sinergis serta cara penyampaiannya yang interaktif untuk mencapai tujuan dan 

meningkatkan pembelajaran bagi siswa dalam kehidupan nyata disekitarnya. Pada 

penelitian ini peneliti memilih mengembangkan media pembelajaran dengan format 

percobaan dan eksperimen dan model permainan (game). 

2) Media Pembelajaran berbasis Permainan (Game)  

Media Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat 

merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Karena dengan adanya media 

pembelajaran dapat membantu guru dalam penyampaian materi pelajaran 

sehubungan dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam 

perencanaan pembelajaran. 

Proses belajar yang menyenangkan untuk siswa dapat diciptakan dengan 

media pembelajaran yaitu berupa permainan (game). Game atau permainan 

merupakan sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang 

menang ada yang kalah. Peran game dapat berupa siswa lebih konsentrasi dan dapat 

melatih sikap sportif dan juga melatih untuk memecahkan masalah karena di dalam 

game terdapat masalah yang harus diselesaikan dengan cepat dan tepat.  

Permainan (game) adalah setiap kontes antara pemain yang berinteraksi satu 

sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu pula, setiap permainan harus mempunyai empat komponen utama : (1) 
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adanya pemain, (2) adanya lingkungan dimana para pemain berinteraksi, (3) adanya 

aturan-aturan main, (4) adanya tujuan-tujuan tertentu yang dicapai.  

Media pembelajaran berbasis permainan (game) merupakan media 

pembelajaran yang dikategorikan sebagai media audio visual berbentuk permainan 

yang dapat memicu siswa untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar agar siswa tidak cenderung malas dan bosan sehingga dapat memberikan 

interaksi satu sama lain mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu pula. Oleh karena itu, media pembelajaran berbasis permainan 

(game) sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam 

memahami suatu konsep dan praktiknya, melalui penerapan langsung dengan 

metode yang tidak membosankan. 

3) Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Teknologi informasi berkembang sangat pesat saat ini dan berdampak pula 

pada perkembangan media pendidikan. Dilihat dari sudut pandang yang berbeda 

para ahli menggolongkan media pendidikan. Azhar Arsyad (2009: 31) 

mengemukakan media pembelajaran dikelompokkan menjadi empat, yakni media 

hasil teknologi cetak, media hasil teknologi komputer, media hasil teknologi audio 

visual, media gabungan teknologi cetak dan komputer.  

Menurut Wina Sanjaya (2007: 464) media pembelajaran tergantung dari 

sudut mana melihatnya dan dibagi menjadi tiga kelompok media, yaitu: dilihat dari 

sifatnya, dilihat dari kemampuan jangkauannya, dan lihat dari cara tahu teknik 

pemakainya.  
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Berdasarkan beberapa pandangan ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan dan 

gambaran yang cukup jelas bahwa perkembangan media pembelajaran akan sejalan 

dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta mengikuti tuntutan 

dan kebutuhan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini dan trend 

pembelajaran dimasa yang akan datang. Selain itu juga dalam proses pembelajaran 

merupakan proses komunikasi yang mencakup beberapa komponen komunikasi 

yaitu: guru, bahan pembelajaran, media pembelajaran (media Augmented Reality), 

siswa, dan tujuan pembelajaran. 

4) Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penentu dalam 

keberhasilan proses pembelajaran. Media pembelajaran dapat mempertinggi proses 

belajar siswa dalam hal pembelajaran yang pada digilirannya diharapkan dapat 

mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Menurut Nana Sudjana dan Ahmad 

Rivai (2013: 2) manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa sebagai 

berikut: 

a) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 

b) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh pada siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pembelajaran yang lebih baik; 

c) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 
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dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap 

jam pelajaran; 

d) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemontrasikan, memamerkan dan lain-lain. 

Beberapa manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam 

proses pembelajaran antara lain : 

(1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil 

belajar. 

(2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi lebih 

langsung antara siswa dan lingkungannya. 

(3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan 

waktu.    

(a) Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di 

ruang kelas dapat diganti dengan gambar, foto, slide, realita, film, 

radio, atau model.   

(b) Objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera 

dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, atau gambar.   

(c) Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam 

puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, 

slide, disamping secara verbal.   
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(d) Objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat 

dapat ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide, atau 

simulasi komputer.   

(e) Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat 

disimulasikan dengan media seperti komputer, film, dan video.   

(f) Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau proses 

yang dalam kenyataan memakan waktu lama seperti proses 

kepompong menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan teknik-

teknik rekaman seperti time lapse untuk film, video, slide, atau 

simulasi komputer.   

(4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada 

siswa tentang peristiwa-peristiwa lingkungan mereka, serta 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat,  

dan lingkungannya. 

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat media berdasarkan tujuan 

yang ingin dicapai pembuatnya dan dapat memudahkan proses pembelajaran juga 

mempertinggi hasil belajar. 

5) Kriteria Menilai Kualitas Multimedia Pembelajaran 

Surjono (2017: 78-83), mengemukakan kriteria yang digunakan untuk 

menilai kualitas Multimedia pembelajaran meliputi tiga aspek, yakni: Isi, 

Instruksional, dan Tampilan. Isi atau materi suatu multimedia pembelajaran harus 

memenuhi standar kualitas bidang ilmu yang menjadi pokok bahasan multimedia 

pembelajaran sehingga siswa tidak bingung dalam mempelajari materi 
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pembelajaran secara mandiri. Materi dalam multimedia pembelajaran harus 

disajikan sesuai dengan standar instruksional atau pedagogis yang baik agar materi 

tersebut mudah dipahami. Berikut ketiga aspek kriteria kualitas multimedia 

pembelajaran tersebut. 

1) Aspek isi 

Aspek isi/materi terdiri atas beberapa sub-aspek yang berkaitan dengan 

kualitas isi atau materi pembelajaran. Aspek materi perlu dievaluasi oleh ahli 

materi yang relevan. Evaluator harus melihat apakah materi yang disajikan 

dalam multimedia pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau 

dengan SK/KD (Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar). Evaluator juga harus 

mengecek apakah materi sudah dijabarkan dengan kedalaman dan keluasan 

yang sesuai dengan tingkat pendidikan pengguna, apakah struktur materi sudah 

sesuai dengan kaidah bidang ilmu terkait dan apakah materi dan istilah-istilah 

yang dipakai sudah benar-benar akurat dan tidak ada kesalahan. Hal yang juga 

penting antara lain adalah kebenaran tata Bahasa, ejaan, tanda baca dan lain-

lain yang berkaitan dengan tata tulis. Beberapa contoh penjabaran aspek ini 

antara lain: (a) kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, (b) kebenaran 

struktur materi, (c) keakuratan isi materi, (d) kebenaran tata bahasa, (e) 

kebenaran ejaan, (f) kebenaran istilah, (g) kebenaran tanda baca, (h) kebenaran 

kesesuaian tingkat kesulitan dengan pengguna, (i) ketergantungan materi 

dengan budaya atau etnik. 
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2) Aspek Instruksional 

Aspek instruksional atau aspek pedagogis seharusnya dievaluasi oleh 

ahli pembelajaran atau instruksional, namun biasanya dalam praktek sering 

dijadikan satu untuk dievaluasi oleh ahli media. Aspek ini berkaitan dengan 

peranan produk media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran agar 

siswa mudah mempelajari materi yang sulit, rumit, abstrak, kompleks. Produk 

media pembelajaran dimaksudkan untuk pembelajaran mandiri, oleh karena itu 

pengguna harus punya kontrol yang besar terhadap jalannya program 

pembelajaran. Beberapa contoh penjabaran aspek instruksional atau pedagogis 

antara lain sebagai berikut: (a) ketepatan tema, (b) metodologi (cara penyajian), 

(c) interaktivitas, (d) kapasitas kognitif, (e) strategi pembelajaran, (f) kontrol 

pengguna, (g) kualitas pertanyaan, (h) kualitas umpan balik. 

3) Aspek Tampilan 

Aspek ini berkaitan dengan tampilan dari produk media pembelajaran 

yakni merupakan komponen antar muka atau sesuatu yang menghubungkan 

antara isi materi pembelajaran dengan pengguna. Ahli media akan mengecek 

apakah tampilan tema secara keseluruhan sudah sesuai dengan karakteristik 

peserta didik dan relevan dengan materi, apakah layoutnya sudah serasi dan 

tidak terlalu padat, pengguna warna sudah serasi dan tidak terlalu banyak, 

penggunaan jenis/ukuran huruf sudah sesuai. Demikian juga untuk animasi dan 

simulasi haruslah benar-benar relevan dengan materi dan memberi sumbangan 

yang signifikan untuk memudahkan siswa memahami materi. Bentuk, fungsi 

dan penempatan tombol harus konsisten di seluruh program. Evaluator harus 
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juga melihat bahwa spasi atau jarak antar komponen, antar objek, antar baris 

teks tidak boleh terlalu sempit atau terlalu longgar, sehingga lebar layar bisa 

dimanfaatka secara optimal. Beberapa contoh penjabaran aspek tampilan 

antara lain sebagai berikut : (a) tata letak, (b) penggunaan warna, (c) kualitas 

teks (ukutan, jenis font, warna), (d) kualitas gambar (resolusi, relevan dengan 

materi), (e) kualitas animasi (resolusi, relevansi dengan materi), (f) kualitas 

audio/video (resolusi, relevan dengan materi), (g) fungsi navigasi, (h) 

konsistensi navigasi, (i) kekontrasan latar belakang dengan objek depan, (j) 

spasi. 

Walker & Hess dalam Arsyad (2009: 175-176) mengajukan kriteria dalam 

membuat multimedia pembelajaran sebagai berikut : (1) kualitas isi dan tujuan, 

yakni: ketepatan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, minat/perhatian, 

keadilan, dan kesesuaian dengan situasi siswa, (2) kualitas pembelajaran, yakni: 

memberikan kesempatan belajar, memberikan bantuan belajar, kualitas 

memotivasi, flesibilitas instruksional, hubungan dengan program pengajaran 

lainnya, kualitas tes dan penilaiannya, dapat memberi dampak bagi siswa, dapat 

membawa dampak bagi guru dan pembelajannya, (3) kualitas teknis, yaki: 

keterbacaan, mudah digunakan, kualitas tampilan, kualitas penanganan jawaban, 

kualitas pengelolaan program, kualitas pendokumentasian. 

Kriteria penilaian media menurut Thorn (1995: 1) yaitu (1) Kemudahan 

navigasi dirancang sesederhana mungkin sehingga pembelajar tidak perlu belajar 

terlalu dalam mengenai komputer. (2) Kandungan isi,untuk menilai program 

tersebut apakah sudah memenuhi kebutuha atau belum. (3) Pengintegrasian media 
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dan ketrampilan bahasa yang harus dipelajari, seperti User interface yang menarik 

merupakan salah satu estetika yang merupakan sebuah kriteria. (4) Fungsi 

keseluruhan, dalam sebuah media yang dikembangkan seharusnya mampu 

memberikan pembelajaran yang diinginkan oleh pembelajar, sehingga ketia 

seseorang selesai menggunakan program tersebut, pengguna akan merasa bahwa ia 

telah belajar. 

Menurut Newby, et al. (2000: 116-117) memaparkan bahwa untuk 

mengetahui kualitas multimedia harus mempertimbangkan tiga hal, yakni: (1) 

Method yang digunakan dalam pembelajaran (kerjasama, game, presentasi atau 

diskusi), (2) Media yang digunakan dalam pembelajaran untuk menarik minat siswa 

(multimedia, video, teks, gambar, dan animasi), dan (3) Material yakni isi 

pembelajaran yang meliputi: motivasi, orientasi, informasi, aplikasi dan evaluasi. 

Asyhar (2013: 173), menjabarkan setiap format bahan multimedia 

pembelajaran memiliki karakteristik tertentu dan kriteria bahan pembelajaran 

multimedia yang baik ditentukan oleh karakteristiknya. Secara umum, dapat 

digambarkan beberapa kriteria bahan multimedia pembelajaran yang baik antara 

lain: (1) tampilan harus menarik, baik dari sisi bentuk gambar maupun kombinasi 

warna yang digunakan, (2) narasi atau bahasa harus jelas dan mudah dipahami oleh 

siswa. Pengguanaan istilah perlu disesuaikan dengan penggunaan media agar 

pembelajaran bisa efektif, (3) materi disajikan secara interaktif artinya 

memungkinkan partisipasi dari siswa, (4) kebutuhan untuk mengakomodasi 

berbagai model (styles) yang berbeda dalam belajar, (5) karakteristik dan budaya 

personal dari populasi yang akan dijadikan target, (6) sesuai dengan karakteristik 
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siswa, karakteristik materi dan tujuan yang ingin dicapai, (7) dimungkinkan untuk 

digunakan sebagai salah satu media pembelajaran, dalam arti sesuai dengan sarana 

pendukung tersedia, (8) memungkinkan ditampikan suatu virtual learning 

environtment (lingkungan belajar virtual) seperti web-based application yang 

menunjang, (9) proses pembelajaran adalah suatu kontinuitas utuh, bukan sporadic 

dan kejadian terpisah-pisah (disconnected events).  

2. Penguasaan Kosakata Tunarungu 

 Pengertian Kosakata 

Kosakata sangat dibutuhkan seseorang dalam berbahasa. Penguasaan 

kosakata merupakan bagian dari penguasaan bahasa sebab jika seseorang 

menguasai bahasa berarti orang tersebut menguasai kosakata. Soedjito dan Djoko 

(2011: 3) mengungkapkan bahwa kosakata adalah perbendaharaan atau kekayaan 

kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Burhan (2010: 338) berpendapat bahwa 

kosakata atau perbendaharaan kata adalah kekayaan kata yang dimiliki oleh suatu 

bahasa yang berfungsi membentuk kalimat yang mengutarakan isi pikiran baik 

secara lisan maupun tertulis.  

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kosakata adalah 

perbendaharaan kata atau kekayaan kata yang dimiliki oleh seseorang yang 

mengandung suatu makna dan berfungsi membentuk kalimat untuk  mengutarakan 

isi pikiran.  

 Tahap Penguasaan Kosakata 

Penguasaan kosakata sangat penting agar komunikasi dapat dilakukan 

dengan baik. Penjelasan yang dikemukakan oleh Gorys Keraf dalam Widya Yustitia 
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(2011: 25), bahwa mengenai tahap penguasaan kosakata yang dialami oleh 

seseorang yakni: 

1) Masa kanak-kanak 

Pada tahap ini penguasaan kosakata anak ditekankan pada kesanggupan 

mengungkapkan gagasan yang konkret, terutama kosakata baru yang ada di 

lingkungan sekitarnya. 

2) Masa remaja 

Tahapan ini terjadi proses karena secara sadar anak belajar untuk menguasai 

bahasanya dan memperluas kosakatanya. 

3) Masa dewasa 

Penguasaan kosakata pada tahap ini semakin mantap, karena sudah muncul 

kesadaran untuk mengenal dan mempelajari kata-kata yang baru. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa penguasaan kosakata 

yang dimiliki oleh seseorang tergantung dari keberhasilan dari setiap tahap 

pengembangan penguasaan kosakata seseorang. Terlebih untuk pendidikan untuk 

anak tunarungu yang pada dasarnya memiliki hambatan pada indera pendengaran 

sehingga pemerolehan informasi menjadi kurang. Oleh karena itu pembelajaran 

kosakata sangat penting dalam pendidikan untuk anak tunarungu. Penguasaan 

kosakata anak akan banyak jika pada usia dini anak sudah diajarkan kosakata sesuai 

dengan tahap perkembangan kosakata tersebut. Dengan penguasaan kosakata yang 

baik maka akan memudahkan anak tunarungu untuk berkomunikasi sehingga 

mempermudah proses penerimaan informasi. Penguasaan kosakata anak 
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ditekankan pada kata benda karena kata tersebut sering digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari dan sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah. 

 Ruang Lingkup Pembelajaran Kosakata 

Kosakata dibedakan atas beberapa jenis, antara lain menurut Abdul Chaer 

(2006: 86): “a. kata benda; b. kata ganti; c. kata kerja; d. kata sifat; e. kata sapaan; 

f. kata penunjuk; g. kata bilangan; h. kata penyangkal; i. kata depan; j. kata 

penghubung; k. kata tanya; l. kata keterangan; m. kata seru; n. kata sandang; o. kata 

partikel”. Pada penelitian ini, kosakata yang digunakan adalah kosakata benda. 

Menurut Suhartono (2005: 194), kata benda adalah nama dari suatu benda dan 

segala sesuatu yang dibendakan. Fokus kosakata yang dikenalkan dalam penelitian 

ini yaitu kosakata kata benda.  

 Kosakata Kata Benda 

Kosakata yang akan dikenalkan dalam penelitian ini yaitu kosakata kata  

benda. Menurut Gorys Keraf (1991: 55), kata benda dibagi menjadi dua macam, 

yaitu sebagai berikut:  

1. Kata benda kongkret, yaitu nama dari benda-benda yang dapat ditangkap 

dengan pancaindra. Kata benda kongkret dibagi lagi atas: 

1) Nama diri: Tomi, Hasan, Nina, Anita; 

2) Nama benda: rumah, batu, tali bintang; 

3) Nama zat: emas, tanah, air; 

4) Nama alat: pemukul, cangkul, pisau, bedil, panah; 

5) Nama jenis: siswa, guru, kain;  
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2. Kata benda abstrak, yaitu nama-nama benda yang tidak dapat ditangkap 

dengan panca indra. Kata benda abstrak dapat dibagi lagi atas: 

1) Nama sifat: keagungan, kehinaan, keluhuran, kebesaran, kebodohan, 

kekuatan; 

2) Nama keadaan: kebesaran, kehinaan, kemalasan, kemarahan, kerugian, 

kesudahan, kemanusiaan; 

3) Nama perbuatan: pemukulan, pencurian, penyatuan, kebakaran, 

kekalahan. 

  

Dari pendapat diatas dapat ditegaskan bahwa kata benda meliputi dua kata 

benda, yaitu kata benda kongkret dan kata benda abstrak. Kata benda kongkret 

merupakan nama-nama benda yang bersifat nyata dan dapat ditangkap oleh panca 

indra yang meliputi nama diri, nama benda, nama zat, nama alat, dan nama jenis. 

Sedangkan kata benda abstrak merupakan nama- nama benda yang bersifat abstrak 

dan tidak dapat ditangkap oleh panca indra yang meliputi: nama sifat, nama 

keadaan, dan nama perbuatan. Kata benda  yang digunakan dalam penelitian yaitu 

kata benda kongkret khususnya nama benda. 

 Kemampuan Penguasaan Kosakata 

Penguasaan kosakata merupakan hal yang sangat penting dalam  mencapai 

penguasaan bahasa, semakin banyak kosakata yang dimiliki,  semakin banyak pula 

ide dan gagasan yang dimiliki seseorang. Pada saat anak berusia 5 tahun telah 

mampu menghimpun kurang lebih 3000 kata,  meliputi kata benda, kata kerja, kata 
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sifat, dan kata keterangan. Anak  tunarungu masih kesulitan dalam menggunakan 

kata benda karena keterbatasannya.   

Burhan (2010: 213) menyatakan bahwa penguasaan kosakata adalah  

kemampuan untuk mempergunakan kata-kata. Penguasaan kosakata adalah ukuran  

pemahaman seseorang terhadap kosakata suatu bahasa dan kemampuannya  

menggunakan kosakata tersebut baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan 

kemampuan mengenal kosakata adalah kemampuan  mengenal komponen bahasa 

yang memuat informasi tentang makna dan  pemakaian kata dalam bahasa. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Darmiyati Zuchdi (1995: 3-7)  

mendefinisikan bahwa penguasaan kosakata adalah kemampuan seseorang  untuk 

mengenal, memahami, dan menggunakan kata-kata dengan baik dan benar dengan 

mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Penguasaan kosakata terdiri dari tiga 

aspek yaitu: 

 

1) Pengetahuan, meliputi pemahaman seseorang terhadap kosakata suatu 

bahasa. Apabila seseorang paham terhadap kosakata maka bahasa seseorang 

akan bertambah.  

2) Sikap, meliputi kemampuan seseorang untuk mengenal dan memahami 

kata-kata dengan baik dan benar. 

3) Keterampilan, meliputi kemampuan menggunakan kosakata tersebut 

dengan baik dan benar baik secara lisan maupun tertulis. Terampil 

menggunakan kata merupakan dasar dari terampil menyusun kalimat. 

Seseorang dikatakan terampil dalam berbahasa apabila ia pandai dalam 

menyusun atau menggunakan kalimat. 
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Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguasaan 

kosakata adalah kemampuan seseorang menggunakan kata-kata yang dimiliki  

secara baik dan benar baik melalui lisan maupun tertulis. 

Penguasaan kosakata secara umum dapat dikelompokkan seperti berikut : 

a) Penguasaan kosakata represif atau proses decoding, artinya proses 

memahami apa yang dituturkan orang lain. Represif disini menjelaskan 

sebagai penguasaan yang bersifat pasif atau pemahamannya hanya bersifat 

pemikiran. 

b) Penguasaan produktif atau proses encoding, yaitu proses 

mengkomunikasikan ide, pikiran, dan perasaan melalui bentuk kebahasaan 

atau dengan kata lain memahami kosakata melalui penerapannya dalam 

suatu konteks kalimat sehingga makna dikandung oleh kosakata tersebut 

menjadi jelas.   

c) Penguasaan penulisan dimana saat seseorang mampu memahami 

penguasaan kosakata dan menerapkannya dalam rangkaian kalimat, langkah 

selanjutnya adalah orang tersebut dapat menuliskannya. 

Penguasaan kosakata merupakan hal yang sangat penting dikuasai oleh  

seseorang agar ia sendiri mampu untuk berkomunikasi. Sejalan dengan ungkapan 

tersebut,  penguasaan kosakata mempengaruhi cara berpikir dan kreativitas siswa 

dalam proses pembelajaran bahasa sehingga penguasaan kosakata dapat 

menentukan kualitas seorang siswa dalam berbahasa. 
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 Cara Meningkatkan Kosakata 

Dalam mengenalkan kosakata kepada anak terdapat beberapa cara 

pengenalan yang dilakukan dengan tujuan agar anak dapat menerima dan 

mengingat kosakata yang diajarkan. Ada empat tahap untuk menguasai kosakata 

antara lain: 

1) Mengenali yakni proses pemahaman atau mengetahui tentang sesuatu hal 

yang dikatakan oleh orang lain agar teringat. 

2) Mendengarkan yakni suatu proses menangkap, memahami dan mengingat 

dengan sebaik-baiknya apa yang didengarnya atau sesuatu yang dikatakan 

oleh orang lain kepadanya. 

3) Melafalkan yakni suatu kata atau perkataan yang diucapkan dengan baik 

agar dapat dipahami oleh orang lain. 

4) Memaknai atau mengartikan yakni pemahaman seseorang tentang suatu 

kata. 

Berdasarkan penjelasan di atas, ada cara yang bisa dilakukan untuk 

mengenalkan kosakata kepada anak tunarungu. Karena perolehan informasi anak 

tunarungu sebagaian besar berasal dari indera penglihatannya, maka proses 

pembelajarannya diarahkan ke pembelajaran bersifat visual dan pengalaman 

langsung. Dengan pembelajaran yang diarahkan ke pembelajaran yang bersifat 

visual dan pengalaman langsung akan dapat membantu menarik minat dan daya 

ingat siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan, khususnya pembelajaran 

kosakata. 



51 
 

 Penguasaan Kosakata Kelas Dasar I/II 

Berdasarkan kurikulum GBPP Bahasa Indonesia dalam Djago Tarigan  

(1991: ix) dinyatakan bahwa penguasaan kosakata sebagai berikut: kosakata  SD 

9000, kosakata SMP 15.000, dan kosakata SMA 21.000. Bersumber pada tuntutan 

kurikulum SDLB (tahun 1994), bahwa anak tunarungu harus memiliki 

perbendaharaan kata minimal 9000 kosakata untuk anak tunarungu kelas IV. Pada 

pembelajaran bahasa di kelas I/II SDLB Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, 

kompetensi dasar yang diterapkan yakni menampilkan deskripsi sederhana tentang 

hewan, buah dan benda sekitar. Pembelajaran kosakata yang dikenalkan 

berdasarkan kompetensi dasar tersebut meliputi hewan, buah dan benda sekitar dan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang diterapkan sebesar 75. Berdasarkan 

observasi dan wawancana yang telah dilakukan dengan guru, penguasaan kosakata 

benda anak tunarungu kelas I/II Dasar masih terbilang rendah. Kosakata yang harus 

dikuasai sebanyak 45 kosakata benda sesuai kurikulum diantaranya 15 nama buah, 

15 nama kendaraan dan 15 nama hewan. Namun ketika diperlihatkan gambar 

hewan, buah dan benda sekitar, hanya diperoleh 16 – 20 nama hewan, buah dan 

benda sekitar yang dapat disebutkan. Hal tersebut diakibatkan siswa tunarungu 

sering lupa dengan nama kosakata dan membuat hasil belajarnya masih dibawah 

dari KKM yang ditentukan. Apabila kemampuan siswa tidak mencapai standar 

minimal yang ditentukan maka akan menghambat siswa untuk menuju ke jenjang 

berikutnya. Oleh karena itu, peningkatan penguasaan kosakata sangat penting agar 

tidak menghambat proses perkembangan siswa tunarungu. 
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 Evaluasi Pembelajaran Kosakata 

Penguasaan kosakata sangat berpengaruh dalam perkembangan dan 

keterampilan berbahasa. Oleh karena itu dalam pembelajaran kosakata seorang 

pendidik juga perlu melakukan evaluasi guna mengetahui sejauh mana penguasaan 

kosakata siswa. Burhan Nurgiyantoro (2010: 217), untuk mengukur penguasaan 

kosakata dapat diketahui melalui tingkat tes penguasaan kosakata berikut: 

1) Tes kosakata tingkat ingatan yakni menurut kemampuan siswa untuk 

mengingat makna, sinomnim, atau antonim sebuah kata, definisi atau 

pengertian sebuah kata istilah atau ungkapan. 

2) Tes kosakata tingkat pemahaman yaitu menuntut siswa untuk dapat 

memahami makna, maksud, pengertian atau pengungkapan dengan cara lain 

kata-kata, istilah atau ungkapan yang diujikan. 

3) Tes kosakata tingkat penerapan yaitu menuntut siswa untuk dapat memilih 

dan menerapkan kata-kata, istilah atau ungkapan tertentu dalam suatu wacana 

secara tepat, atau mempergunakan kata-kata tersebut untuk menghasilkan 

wacana.  

4) Tes kosakata tingkat analisis yaitu menuntut siswa untuk melakukan kegiatan 

otak (kognitif) yang berupa analisis, baik hal itu berupa analisis terhadap 

kosakata yang diujikan maupun analisis terhadap wacana tempat kata tersebut 

diterapkan. 

Dalam mengevaluasi penguasaan kosakata ada bermacam-macam bentuk 

soal tes kosakata yaitu: 
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a. Bentuk definisi (pilihan ganda) 

Soal bentuk ini terdiri dari seputar kata yang diiringi oleh beberapa 

definisi sinonim kata tersebut atau definisi yang diiringi oleh beberapa 

kata yang harus dipilih. 

b. Bentuk isian (melengkapi) 

Dalam bentuk ini siswa disuruh untuk melengkapi kalimat yang tidak 

lengkap dengan jawaban singkat. 

c. Bentuk parafrase (memberi penjelasan) 

Menggaris bawahi kata-kata hendak diujikan yang terdapat dalam 

kalimat, kemudian diberi kemungkinan jawaban yang benar. 

d. Bentuk gambar  

Penguji menyebutkan nama suatu benda kemudian anak diuji dan 

diminta untuk menunjukkan gambar yang telah disebutkan. 

Dalam penelitian ini, evaluasi pembelajaran kosakata yang digunakan yaitu 

tes kosakata tingkat penerapan berupa tes pilihan ganda, isian dan 

menjodohkan/mencocokkan. 

3. Konsep Efektivitas Pembelajaran 

 Pengertian Efektivitas 

Efektif dalam bahasa Inggris yaitu effective artinya berhasil atau sesuatu 

yang dilakukan dapat berhasil dengan baik. Mengerjakan sesuatu yang tepat, 

bagaimana agar tepat sasaran, sehingga saran yang diinginkan dapat tercapai 

disebut efektif (Sedianingsih, Mustikawati, Farida & Soetanto, 2010: 20). 

Efektivitas pada dasarnya adalah menunjukkan taraf dapat tercapainya hasil, tetapi 
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efektivitas tidak hanya pada hasil, tapi juga ada pada proses dalam mencapai tujuan 

(Nasr, Okbah, El Haddad & Soliman, 2015). Dari penjelasan yang dikemukakan 

tersebut bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh 

mana rencana dapat terealisasi dengan baik. Semakin banyak rencana yang dicapai 

semakin efektif pula kegiatan tersebut.  

Efektivitas merupakan usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan 

sesuai dengan kebutuhan, rencana dengan menggunakan data, sarana, maupun 

waktu yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal baik secara kuantitatif 

dan kualitatif. Penjelasan yang dikemukakan oleh Supardi (2015: 164) bahwa 

efektivitas terkait dengan tujuan dan hasil yang dinyatakan dan menunjukkan 

derajat kesesuaian antara tujuan yang menyatakan dengan hasil yang dicapai.   

Untuk menciptakan suatu cara belajar yang efektif sangat membutuhkan 

kerja keras dari seorang guru. Menurut penjelasan oleh Slameto (2010) untuk 

meningkatkan cara belajar yang efektif, guru perlu memperhatikan beberapa hal 

berikut: 

1) Kondisi internal merupakan kondisi atau situasi yang ada di dalam diri 

siswa itu sendiri seperti halnya kesehatan, keamanan, ketentraman, dan 

sebagainya. Siswa dapat belajar dengan baik apabila kebutuhan-kebutuhan 

internalnya dapat dipenuhi. 

2) Kondisi eksternal merupakan kondisi yang ada di luar diri pribadi manusia, 

seperti halnya kebersihan rumah, penerangan, serta keadaan lingkungan 

lain. 
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3) Strategi belajar merupakan belajar yang efisien dapat tercapai apabila 

dapat menggunakan strategi belajar yang tepat. Strategi belajar diperlukan 

untuk dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin. 

Selain dari kerja keras seorang guru, pembelajaran yang efektif juga 

dipengaruhi oleh aspek-aspek lainnya. Dalam pembelajaran menjadi efektif, maka 

perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a) Konsistensi kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum, dilihat dari 

aspek-aspek yaitu; tujuan pengajaran, pemberian bahan pengajaran, 

penggunaan alat pengajaran, dan strategi evaluasi atau penilaian yang 

digunakan. 

b) Keterlasanaan proses belajar mengajar, antara lain; mengkondisikan 

kegiatan belajar siswa, menyajikan alat, sumber dan perlengkapan 

belajar, menggunakan waktu yang tersedia untuk kegiatan belajar 

mengajar secara efektif, motivasi belajar siswa, menguasai bahan 

pelajaran yang akan disampaikan, mengaktifkan siswa dalam proses 

belajar mengajar, melaksanakan komunikasi atau interaksi belajar 

mengajar, memberikan bantuan dan bimbingan belajar mengajar 

kepada siswa, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar siswa, 

menggeneralisasikan hasil belajar dan tidak lanjut. 

 Indikator Efektivitas Pembelajaran 

Ada empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas 

suatu pembelajaran (Slavin, 2009), antara lain: 
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1) Mutu pengajaran yaitu sejauh mana penyajian informasi atau kemampuan 

membantu siswa dengan mudah mempelajari bahan. Mutu pengajaran 

dapat dilihat dari proses dan hasil pembelajaran. Proses pembelajaran 

dilihat dari kesesuaian antara aktivitas guru dan aktivitas siswa dengan 

langkah-langkah pembelajaran yang digunakan. Sedangkan hasil 

pembelajaran dilihat dari ketuntasan belajar siswa. Belajar dapat dikatakan 

tuntas apabila terdapat minimal 75% siswa yang mencapai daya serap 

yaitu KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), (Suryosubroto, 2009). Mutu 

pengajaran dikatakan efektif apabila aktivitas guru dan aktivitas siswa 

sesuai dengan langkah-langkah discovery learning, serta ketuntasan 

belajar siswa mencapai 75%. Kesesuaian aktivitas guru dan aktivitas siswa 

dilihat dari kriteria aktivitas guru dan aktivitas siswa minimal baik. 

2) Tingkat pengajaran yang tepat yakni sejauh mana guru memastikan bahwa 

siswa sudah siap mempelajari suatu pelajaran baru, maksudnya 

kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajarinya 

tetapi belum memperoleh pelajaran tersebut. Tingkat pengajaran yang 

tepat dilihat dari kesiapan belajar siswa. Kesiapan siswa dapat dilihat dari 

3 aspek, antara lain; 1) kondisi fisik, mental, dan emosional; 2) kebutuhan-

kebutuhan, motif, dan tujuan; 3) keterampilan, pengetahuan, dan 

pengertian lain yang telah dipelajari, (Slameto, 2010). Tingkat pengajaran 

yang tepat dapat dikatakan efektif apabila siswa sudah siap untuk 

mengikuti pembelajaran, dilihat dari kriteria kesiapan belajar siswa 

minimal baik. 
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3) Insentif yakni sejauh mana guru memastikan bahwa siswa termotivasi 

untuk mengerjakan tugas-tugas pengajaran dan untuk mempelajari bahan 

yang sedang disajikan. Insentif dilihat dari aktivitas guru dalam 

memberikan motivasi kepada siswa. Menurut penjelasan yang 

dikemukakan oleh Slameto (2010), ada empat hal yang dapat dikerjakan 

guru dalam memberikan motivasi kepada siswa yakni; membangkitkan 

dorongan kepada siswa untuk belajar; 2) menjelaskan secara konkrit 

kepada siswa apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran; 3) 

memberikan reward terhadap prestasi yang diperoleh sehingga dapat 

merangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik dikemudian hari; 4) 

memberikan kebiasaan belajar yang baik. Insentif dikatakan efektif apabila 

usaha guru dalam memberikan motivasi sudah maksimal, dilihat dari 

kriteria insentif guru minimal baik. 

4) Waktu yakni sejauh mana siswa diberi cukup banyak waktu untuk 

mempelajari bahan yang sedang diajarkan. Pembelajaran dapat dikatan 

efektif apabila siswa dapat menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang ditentukan.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keefektifan pembelajaran 

merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran serta 

terdapat empat indikator dalam pembelajaran. 
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 Metode Picture Exchange Communication System (PECS) 

1) Pengertian Metode Picture Exchange Communication System (PECS) 

Metode merupakan salah satu komponen yang perlu diperhatikan  dalam 

perencanaan pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar 

tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal (Sanjaya, 2006: 147). Frost dan 

Bondy (dalam Ganz, J, Simpson, R dan Corbin-Newsome, J., 2008) mengatakan 

“The Picture Exchange Communication System (PECS) is an augmentative and 

alternative communication system (AAC) designed for children with an ASD”. 

Monika Suchowierska, Monika Rupinska, dan Andy Bondy (2013: 86):  

“Metode ini dikembangkan oleh Dr. Andy Bondy dan Lori Frost. Metode 

PECS merupakan suatu metode yang dikembangkan untuk mengajarkan 

bagaimana menggunakan kemampuan komunikasi fungsional pada anak 

dengan gangguan autisme dan gangguan perkembangan lainnya. Fokus 

utama metode PECS adalah untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi spontan dan komunikasi sosial-fugnsional”. 

Menurut Perry dan Condillac (2003: 46), “PECS is most useful for children 

and adolescents with absent or severely delayed communication skills. 

However, it can be use to enhance sentence structure and responses to 

questions for individuals with only mild language impairments”.  

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PECS 

merupakan bagian atau jenis dari ACC (augmentative and alternative 

communication system) yang mana fokus utamanya adalah untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasi spontan dan komunikasi sosial-fungsional. Sebagaimana 

halnya sistem ACC yang lainnya, metode PECS menggunakan akan alat bantu 
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komunikasi. Alat bantu yang digunakan dalam metode PECS berupa kartu dan 

objek real dengan berbagai macam bentuk, baik miniatur objek asli.  

Miranda (dalam Bourque, 2008: 6) menyatakan bahwa sebagaimana sistem 

AAC lainnya, gambar-gambar berwarna, gambar-gambar garis hitam-putih, atau 

miniatur dari benda-benda”. Penggunaan media gambar dalam metode PECS ini 

disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik subjek. Hal ini pula ditegaskan 

Hidayat dan Musjafak Asjari (2012: 3-4) berpendapat bahwa pada umumnya anak 

autis lebih mudah memahami atau belajar lewat gambar-gambar disebut juga visual 

learners, yang berarti lebih menarik pada sesuatu yang dilihatnya daripada yang 

mereka dengar sebagai cara mencerna informasi sehingga mudah untuk dipahami. 

Dengan menggunakan PECS mampu memberikan pengaruh terhadap kemampuan 

bahasa ekspresif dan membantu anak autis dalam mengekspresikan keinginan 

secara verbal, sehingga kemampuan bahasa ekspesif anak dapat meningkat. Lebih 

lanjut didukung oleh pendapat Tuti Kurniasih (2013: 5) bahwa seseorang yang 

dapat menggunakan PECS adalah seseorang yang memiliki keterbatasan dalam 

kemampuan bahasa ekspresif.   

Proses belajarnya dilakukan secara bertahap dengan memberikan 

kesempatan anak untuk mengungkapkan diri secara spontan, dan mudah dipahami 

orang lain. Picture Exchange Communication System tidak ada instruksi dari 

pengajar sehingga sungguh-sungguh belajar untuk berekspresi secara spontan tetapi 

konsekuen. Picture Exchange Communication System menggunakan simbol-

simbol yang mudah dipahami anak sesuai dengan kulturnya bahkan dapat dengan 

menciptakan sendiri gambar-gambar atau simbol-simbol khusus. Guru, orangtua, 
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terapis atau siapapun yang akan menggunakan Picture Exchange Communication 

System diharapkan menggali secara maksimal potensi yang terpendam pada anak. 

PECS dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi secara spontan dan mandiri. 

Seiring dengan meningkatnya penggunaan PECS diketahui dapat mengurangi 

perilaku negatif yang disebabkan oleh frustrasi, meningkatkan ketersediaan untuk 

belajar dan interaksi, meningkatkan hubungan dan kedekatan emosional, 

membangun keterampilan bahasa lisan. 

Pembelajaran komunikasi melalui PECS ini harus dimulai dari objek yang 

benar-benar anak inginkan. Oleh karena itu menurut Bondy dan Frost (Gardner, 

1999) dalam penerapan Picture Exchange Communication System ini perlu adanya 

penggunaan modifikasi perilaku. Melalui modifikasi perilaku tersebut akan 

diketahui apa yang diinginkan anak. Objek yang diinginkan anak tersebut akan 

menjadi penguatan bagi anak untuk melakukan komunikasi melalui gambar. 

Dapat disimpulkan bahwa PECS adalah metode dengan menggunakan 

media visual seperti gambar atau simbol-simbol khusus yang bertujuan untuk 

mendorong anak agar bisa mengungkapkan keinginannya melalui media visual 

yang diberikan, metode ini juga dapat mendorong anak untuk melakukan 

komunikasi secara verbal walaupun tujuan utamanya tidak memaksa anak untuk 

berkomunikasi secara verbal. Selain itu, PECS dapat mengurangi perilaku agresif, 

karena dengan diberikannya gambar-gambar anak dapat mengetahui tentang 

perbuatan yang baik dan jelek. 

 

 



61 
 

2) Desain Metode PECS 

Material atau bahan-bahan yang digunakan dalam PECS cukup murah. 

Simbol atau gambar dapat diperoleh dengan cara menggambar sendiri, dari majalah 

atau koran, foto, gambar compic atau gambar dari komputer (clip art atau dari 

internet). Dapat juga menggunakan material resmi PECS yang diterbitkan oleh 

Pyramid Educational Consultan. Inc. Gambar-gambar atau simbol tersebut 

dibentuk menjadi sebuah kartu yang kemudian dilaminating agar awet atau tidak 

cepat rusak. 

Gambar-gambar dan simbol dikelompokkan dan disusun dari paling  mudah 

sampai yang paling sulit. Ukuran gambar atau simbol yang digunakan oleh setiap 

anak akan berbeda tergantung kepada kemampuan menggenggam, visual dan 

kognitif anak. Untuk tahap awal biasanya berukuran besar (10 x 15cm). Ukuran 

gambar dapat diperkecil disesuaikan dengan pemahaman serta penguasaan kosa 

kata anak dan anak sudah terbiasa dengan penggunaan dan permainan gambar-

gambar yang sudah disediakan. 

3) Langkah-Langkah Pelaksanaan Metode PECS 

Sebelum pelaksanaan PECS terlebih dahulu dilakukan tahapan asesmen 

yang bertujuan untuk mengetahui pada level mana anak dapat memahami gambar 

yang digunakan, apakah gambar hasil potret, lukisan, atau yang lainnya. Gambar 

dicobakan kepada anak mulai dari gambar yang paling mudah sampai yang paling 

sulit. Langkah-langkah asesmen yang dianjurkan sesuai dengan konsep 

penggunaan PECS adalah sebagai berikut: 
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Memilih dua atau lebih objek yang sudah dikenal oleh anak, sering 

digunakannya, dan ia menyukainya. 

a) Membuat simbol atau gambar dari objek tersebut, bisa foto objek itu,  

gambar hasil lukis, gambar hitam putih, jika anak sudah bisa membaca 

buatlah nama objek itu pada kartu kata. 

b) Mulai dari level yang paling mudah, yaitu objek kongkrit. Simpanlah objek 

itu di depan anak. Tanyakan kepada anak “Apa yang kamu inginkan?”. 

Perhatikan apa yang dipilih oleh anak. 

c) Setelah anak memilih salah satu objek tersebut, lalu sisihkan semua objek 

kongkrit kemudian semua objek itu kemudian ganti dengan foto. 

d) Meminta anak untuk memilih foto objek. Jika pilihan foto tersebut sesuai 

dengan pilihan benda kongkritnya berilah reinforcement. Jika masih salah 

ulangi dengan langkah d dan e. 

e) Jika pada level c anak sudah mampu melakukan akan tetapi tidak mampu 

pada level berikutnya berarti kemampuan anak untuk belajar Picture 

Exchange Communication System dimulai lagi dengan objek kongkrit. 

f) Jika level paling mudah anak sudah mampu melakukan, lanjutkan terus 

sampai batas kemampuan anak. 

Setelah diperoleh hasil asesmen selanjutnya anak mulai masuk pada 

penerapan PECS. Dalam manual yang disusun oleh Bondy dan Frost tediri dari 

enam fase. Setiap fase merupakan jenjang hirarkis, saling berkaitan dan harus 

berurut. 
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Dalam pelaksanaan PECS ini, anak dibimbing oleh dua orang guru atau 

pembimbing. Salah satunya sebagai pembimbing/guru utama, satunya lagi sebagai 

asisten. Posisi guru utama berhadapan dengan anak, sedangkan asisten berada 

dibelakang dekat anak.   

Guru utama bertugas sebagai pembimbing untuk mengajarkan dan 

melakukan penukaran gambar/berkomunikasi dengan anak. Asisten bertugas untuk 

memberikan bantuan (prompting) kepada anak dan membantu guru utama 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Adapun fase-fasenya sebagai 

berikut: 

(1) Fase I  

(a) Tujuan:  

Anak mampu mengamati item/objek yang disajikan, anak memilih salah 

satu gambar dari item itu, mengambil gambar itu dan menyerahkannya pada 

guru.  

(b) Catatan: 

Pada fase ini tidak ada prompting verbal (misalnya: “Apa yang kamu 

inginkan?” atau “Berikan gambar itu!”). Anak boleh belajar berbagai 

gambar. Gambar yang berbeda boleh diajarkan jika gambar sebelumnya 

sudah dikuasai. 

(c) Prosedur latihan 

1. Simpanlah di depan anak dua atau tiga objek yang disukai, sering 

digunakannya dan sudah dikenal oleh anak.  
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2. Pada saat anak memilih objek tersebut biarkanlah ia memainkannya 

untuk beberapa saat, kemudian guru utama mengambil objek itu. 

Simpanlah objek itu, jangan sampai terlihat oleh anak. 

3. Gantilah objek itu dengan gambarnya dan simpan gambar itu di depan 

anak. Sementara salah satu tangan guru memegang objek yang 

diinginkan oleh anak dan tangan satu lagi sebagai prompting posisinya 

terbuka (posisi tangan meminta sesuatu). Diharapkan anak memberikan 

gambar objek itu ke guru. Reaksi anak mungkin akan berusaha untuk 

merebut objek yang diinginkan oleh guru, oleh karena itu asisten harus 

menjaga agar anak tetap duduk. Reaksi seperti itu adalah reaksi yang 

tidak diinginkan. 

4. Jika anak bereaksi tidak sesuai yang diharapakan maka asisten dapat 

memberikan bantuan/prompting dengan cara memegang tangan anak 

untuk meraih gambar objek dan memberikannya pada tangan guru. 

Mintalah anak untuk melepas gambar itu sambil melabel perbuatan 

anak itu dengan mengatakan, misalnya: “oh, kamu ingin main mobil-

mobilan, ya!”. Kemudian segera berikanlah objek yang diinginkannya. 

5. Biarkanlah anak beberapa saat memainkan objek itu. Kemudian ambil 

lagi objek itu dan lakukan langkah c dan d. langkah-langkah itu terus 

diulang sambil coba dihilangkan bantuan/prompting dari asisten dan 

guru. 

6. Latihan dapat dilanjutkan pada fase kedua jika respon anak benar dan 

tidak membutuhkan prompting dari guru ataupun asisten. 
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(2) Fase II 

(a) Tujuan:   

Anak berkomunikasi menggunakan buku/papan komunikasi, 

menempel/menyimpan gambar, mampu berganti partner komunikasi, dan 

menyerahkan gambar pada tangan partner komunikasinya. 

(b) Persiapan: 

Siapkanlah papan komunikasi untuk menempelkan atau mengaitkan kartu 

gambar. Siapkanlah gambar ditempat yang mudah dijangkau guru. 

(c) Catatan: 

Tidak ada prompting verbal. Anak boleh belajar berbagai gambar. Gambar 

yang bebeda boleh diajarkan jika gambar sebelumnya sudah dikuasai. 

Posisi sebagai guru dan asisten bergantian, boleh juga diganti oleh guru 

lain. 

(d) Prosedur latihan: 

1. Tempelkan pada papan komunikasi gambar tertentu yang  mewakili 

keinginan anak. 

2. Anak harus mengambil gambar dari papan itu dan memberikannya  

kepada guru, kemudian guru memberikan apa yang diinginkan anak. 

Guru memasang kembali gambar tersebut.  

3. Jika anak tidak mengambil gambar di papan atau responnya salah maka 

perlu promting (bantuan) dari asisten dengan cara memegang tangan 

anak untuk meraih gambar dan menyerahkannya pada tangan guru.  
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4. Apabila respon anak sudah benar maka perlebarlah sedikit-sedikit jarak 

guru dengan anak. Sehingga anak akan bergerak/berjalan keluar dari 

kursi menuju guru untuk menyerahkan gambar. Segeralah guru 

memberikan objek yang diinginkannya. Guru memasang kembali 

gambar.  

5. Selanjutnya perlebar juga sedikit-sedikit jarak antara anak dengan 

papan komunikasi.  

6. Cobalah lakukan agar anak memasang kembali gambar yang telah 

diberikan kepada guru. Jangan mengatakan “Tempel kembali gambar 

ini!” 

7. Apabila anak sudah konsisten dan mandiri bisa mengambil gambar dan 

menyerahkannya kepada guru maka lanjutkanlah pada fase III. 

(3) Fase III 

(a) Tujuan:  

Anak mampu meminta objek yang diinginkannya dengan cara bergerak 

menuju papan komunikasi kemudian memilih gambar tertentu yang mewakili 

keinginannya dan menyerahkan gambar itu ke guru atau partner 

komunikasinya.   

(b) Persiapan: 

Tempellah dua gambar pada papan komunikasi, termasuk gambar 

objek yang diinginkan oleh anak. Gambar yang tidak mewakili keinginan anak 

harus benar-benar bertolak belakang dengan keinginannya (misalnya anak 

ingin snack dipasang pula gambar sepatu, atau baju, dll).  
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(c) Catatan: 

Tidak ada prompting verbal. Anak boleh belajar berbagai gambar. 

Gambar yang bebeda boleh diajarkan jika gambar sebelumnya sudah dikuasai. 

Posisi sebagai guru dan asisten bergantian, boleh juga diganti oleh guru lain. 

Lokasi gambar yang diingankan pada papan komunikasi harus berubah-ubah, 

sehingga mendorong anak untuk mengidentifikasi dan mengamati.  

(d) Prosedur latihan: 

1. Pasanglah pada papan komunikasi satu gambar objek yang  

diinginkan dan gambar objek lain yang tidak diinginkannya. 

2. Awalnya pasangkan gambar objek yang diinginkan dengan objek 

kongkritnya (dengan cara menempatkan gambar diantara objekdan 

anak).  

3. Kemudian secepatnya ambil/pindahkan objek kongkrit dan 

hanyagambar objek yang ada di hadapan anak. 

4. Kembali ke papan komuniasi. Jika anak memilih gambar objek yang 

tidak diinginkannya, bantulah ia untuk mengambil gambar yang 

sesuai dengan yang diinginkan, sambil mengatakan “Kalau kamu 

mau kue, kamu minta kue”. Kalau kesalahan itu terus terjadi berarti 

tidak benar-benar menginginkan objek yang diinginkan itu.  

5. Untuk meyakinkan hubungan antara gambar objek dengan objek 

yang diinginkan, melalui cara memberikan langsung objek yang 

diinginkan ketika anak menyerahkan gambar objek yang diinginkan. 

Kemudian amati apakah anak menolak atau tidak. Cara seperti itu, 
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dapat pula untuk melihat apakah anak sudah memiliki atau belum, 

konsep hubungan antara gambar dengan objek yang diinginkannya.  

6. Langkah-langkah di atas menyebabkan anak belajar memeperhatikan 

gambar dan melakukan diskriminasi terhadap gambar-gambar itu. 

Lalu, mulailah menambahkan permintaan melalui berbagai gambar 

pula.  

7. Lanjutkan terus aktifitas itu hingga anak dapat mendiskriminasi 120 

gambar. 

8. Pada poin ini guru dapat mengembangkan tema-tema pada papan 

komunikasi ini dan bisa ditempel di dinding atau buku.  

9. Anak dapat melanjutkan ke fase IV bila anak sudah mampu 

membedakan (mendiskriminasi) berbagai gambar dan mampu 

meminta melalui gambar objek yang diinginkan diantara sekelompok 

gambar lain. 

(4) Fase IV 

(a) Tujuan:  

Siswa mampu meminta objek yang diinginkan dengan atau tanpa ada 

gambar objeknya disertai penggunaan phrase multi-kata sambil membuka 

buku kompilasi gambar, kemudian mengambil gambar/simbol “Saya 

ingin” atau “Saya mau”, lalu gambar/simbol itu diletakan pada papan 

kalimat, selanjutnya anak mengambil gambar objek yang diinginkan dan 

diletakan disebelah kanan simbol “Saya ingin”. Susunan gambar tersebut 

diserahkan kepada guru atau pasangan komunikasinya. Di akhir fase ini, 
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diharapkan anak dapat menggunakan 20-50 gambar dalam berkomunikasi 

dan bekomunikasi dengan berbagai partner (pasangan). 

(b) Persiapan: 

Sediakan papan kalimat dan siapkan gambar/simbol “Saya ingin” atau 

“Saya mau”. 

(c) Catatan: 

Tidak ada prompting verbal. Teruskan menguji pemahaman anak tentang 

hubungan antar gambar dengan yang diinginkannya. Lanjutkan pula dengan 

berbagai aktifitas dengan berbagai partner komunikasi. 

(d) Prosedur latihan: 

1. Simpanlah simbol “Saya ingin” pada papan kalimat. 

2. Bimbinglah anak untuk menempatkan gambar objek yang  

diinginkan disebelah kanan simbol “Saya ingin”. 

3. Mintalah anak untuk menyerahkan susunan gambar itu kepada  guru, 

sambil guru mebacakan keinginan anak “Saya ingin ………” (ada 

jeda diharapkan anak mengulangi ucapan guru atau mengisi jeda 

itu).  

4. Apabila siswa sudah konsisten mampu melakukan ini, pasanglah 

terus simbol “Saya ingin” pada papan kalimat.  

5. Pada saat siswa menginginkan sesuatu, bimbinglah ia menempatkan 

simbol “Saya ingin”, kemudian bimbinglah anak untuk 

menempatkan gambar objek yang diinginkannya di sebelah kanan 

simbol “Saya ingin”.  
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6. Lanjutkan terus latihan ini hingga anak mampu melengkapi langkah-

langkah latihan secara mandiri.  

7. Mulai jauhkan dari pandangan anak objek yang diinginkannya. 

(5) Fase V 

(a) Tujuan:  

Anak mampu secara spontan meminta objek yang diinginkan melalui 

gambar dan dapat menjawab dengan gambar pertanyaan “Apa yang kamu 

inginkan?” atau “Kamu mau apa?”  

(b) Prosedur latihan: 

1. Pada fase ini, anak dapat secara mandiri menggunakan simbol  

“Saya ingin” atau “saya mau” diikuti gambar objek yang diinginkan.  

2. Idealnya, untuk mengungkapkan pada yang anak inginkan, ia tidak 

perlu dibantu dengan pertanyaan “Apa yang kamu inginkan?” 

Namun hal itu tidak bisa dielakkan lagi, bahwa orang akan selalu 

mengatakan itu. Oleh karena itu fase ini mengajarkan anak untuk 

merespon pertanyaan itu.  

3. Meskipun demikian yang paling penting adalah anak mampu 

mengungkapkan keinginannya secara spontan tanpa harus dibantu  

pertanyaan lagi. 

(6) Fase VI 

(a) Tujuan:  

Anak mampu berkomentar, mengekspresikan perasaan, suka dan tidak suka, 

dll.  
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(b) Persiapan: 

Membuat simbol “Menurut saya”, “Saya suka”, “Saya rasa”, dan lainlain. 

(c) Catatan: 

Guru juga menggunakan kartu gambar untuk berkomunikasi dengan anak. 

Hal itu akan menjadi model untuk pnggunaan fungsi-fungsi komunikasi.  

(d) Prosesur latihan: 

1. Ciptakan kesempatan agar anak berkomentar dalam aktifitas  secara 

alami, misalnya, saat jam istirahat, guru dapat membuat komentar 

“mmm, Saya suka kue” (menggunakan kartu gambar milik anak), 

“Apa yang kamu sukai?”.  

2. Contoh yang lain “Saya bahagia”, “Bagaimana Perasaan mu?”  

3. Akhir dari fase ini, diharapkan siswa siap menggunakan gambar  

untuk mengungkapkan komentar dan perasaannya kepada siapa pun, 

meskipun harus membawa buku/papan komunikasi kemanamana. 

4. Konsep warna/ukuran/lokasi dapat dipelajari oleh anak bersamaan 

dengan mengungkapkan komentar atau perasaan (anak tidak hanya 

mengatakan “Saya ingin bola”, anak boleh menambahkan dengan 

“Saya ingin bola merah”, atau “Saya ingin bola besar”, atau “Saya 

ingin bola merah yang besar”). Konsep tersebut dapat diajarkan 

melalui format struktur konteks secara alamiah. 
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 Metode Fun and Games Activities (FAG) 

1. Pengertian Metode Fun and Games Activities (FAG) 

FAG merupakan salah satu pengembangan metode bermain yang 

melibatkan aktivitas motorik dan menimbulkan rasa senang pada diri anak. Menurut 

Hornby (1995) dalam Azar (2012) “The definition of games is an activity that you 

do to have fun.” Games atau permainan adalah aktivitas yang anda lakukan untuk 

bersenang-senang. Pada dasarnya metode FAG merupakan metode yang peneliti 

gunakan sebagai nama dalam pembelajaran melalui bermain. Artinya, salam 

metode ini menggunakan permainan yang biasa digunakan pada umumnya yang 

bisa dikembangkan untuk pembelajaran dalam rangka meningkatkan kosa kata 

anak. 

Metode ini dikembangkan dengan dasar bahwa melalui games anak lebih 

mudah berkonsentrasi dan pembelajaran yang disampaikan akan lebih mudah 

diserap. Games juga membuat anak lebih fokus dalam berfikir karena anak tidak 

merasa tertekan ketika bermain. Sesuai dengan pendapat Richard-Amato (1996: 4), 

“In fact, games can provide English as a foreign language (EFL) and English as a 

second language ( ESL) students more than that. Among several strategies used to 

improve students' proficiency such as visual aids, CALL (Computer Assisted 

Language Learning), drama, role-play, and so on, games are another useful 

strategy to promote students' language proficiency.” 

2. Langkah-Langkah Permainan dalam Metode Fun And Games Activities 

Upaya meningkatkan kosakata anak melalui metode FAG dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, yang pada initinya adalah dalam permainan tersebut terdapat 
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sisi edukatif yang mengenalkan anak pada kosa kata, akan tetapi dalam penelitian 

ini langkah-langkah metode FAG yaitu: 

1) Kegiatan Persiapan 

Tahap persiapan yaitu guru menyiapkan instrumen yang diperlukan. Ada 

dua instrumen pembelajaran yang harus dipersiapkan oleh guru yakni instrumen 

penilaian dan instrumen permainan. Instrumen penilaian yakni lembar penilaian 

berisi indikator yang dingin dicapai melalui permainan ini. sedangkan 

instrumen permainan yakini sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan oleh 

guru untuk permainan yang meliputi: (a) media pembelajaran berupa beberapa 

gambar animasi hewan. (b) spidol boardmarker untuk menggambar. (c) pita 

yang dijadikan pin sebagai reward. 

2) Kegiatan Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa 

Indonesia menggunakan metode games, adapun langkah-langkah dalam 

permainan tersebut yakni: 

(a) Guru menyiapkan tempat dan menggambar lima kotak berukuran 

sama, seperti gambar yang sudah anda. Setiap masing-masing kotak 

diberikan nomor dari angka 1 sampai 5. 

Gambar kotak sebagai berikut: 

 

 

1 2 3 4 5 
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(b) Anak dibagi menjadi beberapa kelompok, satu kelompok terdiri dari 

5 anak. Dalam hal ini terdapat 4 kelompok dan masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 anak. 

(c) Setiap kelompok mengambil undian, dan setiap kelompok bermain  

(d) Sebelum permainan dimulai, guru menjelaskan beberapa nama 

binatang dengan bantuan kartu animasi bergambar. 

(e) Setelah selesai, kelompok 1 bertanding melawan kelompok 2. 

(f) Guru memberikan pertanyaan dalam bentuk sesuai dengan urutan 

undian. 

(g) Kelompok 1 bertanding dengan kelompok 2, dan kelompok 3 

bertanding dengan kelompok 4. 

(h)  clue. Misalnya: memiliki ekor, kakiku empat, helerku panjang.  

(i) Bagi kelompok yang mengetahui jawabannya, mereka harus 

menyebutkannya, kemudian semua anak dalam satu kelompok 

berjengket dengan menyebutkan nama hewan tersebut pada kotak 

yang telah dibuat oleh guru. 

(j) Setelah semua anak berjengket, anak diarahkan pos yang telah 

disediakan. Satu kelompok menggambar hewan yang dianggap 

benar, jika jawaban sama-sama benar maka kelompok yang tercepat 

yang menang pada pertandingan tersebut. 

 Kajian Penelitian yang Relevan 

Rancangan penelitian dan pengembangan media pembelajaran berbasis 

Augmented Reality membutuhkan hasil-hasil penelitian yang relevan. Hasil 
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penelitian yang sebelumya akan memperkuat ide penelitian dan pengembangan 

media pembelajaran pengenalan kosakata berbasis Augmented Reality. Adapun, 

hasil penelitian yang relevan dengan ide penelitian dan pengembangan yang 

dirancang adalah sebagai berikut. 

Picture Exchange Communication System With Individuals With 

Developmental Disabilities: A Meta-Analysis of Single Subject Studies. Penelitian 

ini dilakukan oleh Hart, S. L., & Banda, D. R. (2010: 476) dalam jurnal Remedial 

and Special Education, 2010, 31(6) 476– 488. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

PECS meningkatkan hasil dalam semua komunikasi fungsional kecuali 1 peserta. 

Selain itu, PECS juga dapat menurunkan masalalah perilaku dan meningkatkan 

bicara pada beberapa individu. 

Solak, E., & Cakir, R. (2015: 51) dalam jurnalnya yang berjudul “Exploring 

The Effect of Materials Designed with Augmented Reality on Language Leaners’ 

Vocabulary Learning” menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi AR di kelas 

bahasa akan memberikan lingkungan belajar yang lebih lengkap karena 

menawarkan banyak saluran input seperti suara, animasi, gambar yang membuat 

belajar lebih produktif, efektif, menarik dan lebih cepat sehingga sesuai dengan 

pembelajaran bahasa. Pemanfaatan teknologi AR dapat menyediakan lingkungan 

belajar yang lebih kreatif dan membantu mengatasi hafalan. Penelitian Solak dan 

Cakir menggambarkan bahwa keberhasilan implementasi media berbasis 

Augmented Reality dalam menyediakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan 

mengatasi hafalan. Sehingga apabila diterapkan pada pelajaran pengenalan 
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kosakata untuk siswa tunarungu akan lebih cepat dan mudah dalam menghafal 

berbagai jenis kosakata yang diberikan.  

Chiang, T. H. C., Yang, S. J., & Hwang, G. J. (2014: 362) dalam jurnalnya 

yang berjudul “An Augmented Reality-based Mobile Learning System to Improve 

Students' Learning Achievement and Motivations in Natural Science Inquiry 

Activities” menyimpulkan pendekatan menggunakan perangkat mobile berbasis AR 

mampu meningkatkan kinerja belajar siswa dalam pembelajaran berbasis 

penyelidikan pada ilmu pengetahuan alam siswa sekolah dasar. Teknologi AR 

dianggap tepat karena dapat menghubungkan konteks dunia nyata dengan sumber 

daya pembelajaran digital secara realtime.  

Mohammad Reze Mirzaci, Seyed Ghorshi, and Mohammad Mortazavi, 

(2012: 174) dalam jurnalnya yang berjudul “Combining Augmented Reality and 

Speech Technologies to Help Deaf and Hard of Hearing People” menyimpulkan 

bahwa Augmented Reality (AR), Pidato Otomatis Recognition (ASR) dan Text-to-

Speech Synthesis (TTS) bisa digunakan untuk membantu orang-orang cacat, 

dengan cara menggabungkan Teknologi ini membuat sistem baru untuk membantu 

orang-orang tuna rungu. Sistem ini bisa mengambil narasi dan berkonversi itu 

menjadi teks yang mudah dibaca dan menampilkannya langsung dengan layar 

Augmented Reality. Hasil dari pengujian sistem ini menunjukkan bahwa 

keakuratannya di atas rata-rata 85 persen di tempat yang berbeda. Juga, hasil survei 

menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen orang tuna rungu rata-rata sangat tertarik 

menggunakan sistem kami sebagai asisten di portable perangkat untuk komunikasi. 
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Hsieh, M. C., Kuo, F. R., & Lin, H. C. K. (2014: 57) dalam jurnalnya yang 

berjudul “The Effect of Employing AR Interactive Approach on Students’ English 

Preposition Learning Performance” menyimpulkan bahwa sebagian besar siswa 

yang menggunakan AR English mobile merasa lebih mudah serta meningkatkan 

movitasi, minat dan dapat meningkatkan ketuntasan hasil belajarnya.  

 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Pikir 

Tunarungu adalah istilah bagi seseorang yang mengalami gangguan atau 

kesulitan dalam pendengaran. Gangguan pendengaran dapat dialami dari yang 

ringan sampai yang berat serta dapat digolongkan ke dalam kurang dengar dan tuli. 

Masalah penelitian: 

1. Belum tersedianya media yang berbasis teknologi 

informasi yang mampu mengangkat sebuah benda dua 

dimensi menjadi nyata (realita) sebagai sumber belajar 

dalam meningkatkan penguasaan kosakata benda siswa 

tunarungu 

2. Kemampuan pengenalan dan penguasaan kosakata benda 

siswa tunarungu masih terbilang rendah 

3. Penggunaan metode dan media yang digunakan kurang 

mendukung dalam meningkatkan kemampuan penguasaan 

kosakata bagi siswa tunarungu 

Pengembangan media 

berbasis augmented 

reality 

Efektivitas metode Fun PECS and Games (FPG) berbasis augmented 

reality untuk penguasaan kosakata benda bagi siswa tunarungu  

Tahapan Pengembangan 

Model pengembangan 

Waterfall (Communication, 

Planning, Modeling, 

Construction, and 

Deployment) 
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Kondisi ini dapat mengganggu seseorang yang mengalami ketunarunguan dalam 

menerima informasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga mempengatuhi 

penguasaan kosakata yang dimiliki. Kosakata yang dimiliki seseorang yang 

mengalami ketunarunguan biasanya lebih sedikit jika dibandingkan dengan orang 

yang tidak mengalami ketunarunguan.  

Penguasaan kosakata siswa tunarungu di kelas I/II B SDLB Negeri Kota 

Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo masih rendah, sehingga untuk dapat 

meningkatkan penguasaan kosakata benda yang dimiliki siswa dibutuhkan metode 

dan media pembelajaran yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran. 

Metode dan media yang digunakan untuk meningkatkan penguasaan kosakata 

benda sebaiknya adalah metode dan media yang dapat menarik minat siswa dan 

menyenangkan untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Peneliti akan 

mengembangkan metode dengan menggabungkan dua metode yaitu Picture 

Exhange Communication System (PECS) dan Fun and Games Activities. 

Disamping itu akan dikembangkan juga media pembelajaran dengan memanfaatkan 

terobosan baru yang lebih inovatif dan efektif yakni penggunaan teknologi 

informasi. Pengembangan teknologi yang dilakukan berupa perancangan aplikasi 

media pembelajaran yang berbasis augmented reality yang mampu mengangkat 

benda yang sebelumnya datar atau dua dimensi seolah-olah menjadi nyata bersatu 

dengan lingkungan sekitarnya.  

Model pengembangan penelitian dalam mengembangkan media berbasis 

augmented reality yang digunakan adalah model waterfall. Model waterfall untuk 
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pengembangan perangkat lunak digunakan dengan lima tahapan yaitu 

communication, planning, modeling, construction dan deployment. 

Berdasarkan pembahasan di atas maka diharapkan dari pengembangan 

metode dan media berbasis augmented reality ini dapat menunjang proses 

pembelajaran anak tunarungu khususnya dalam pengenalan kosakata dan 

penguasaan kosakata benda, teknologi ini sangatlah tepat membangun imajinasi 

anak sehingga anak akan lebih mudah memahami objek yang disajikan dengan 

bentuk visual dan sangat interaktif.  

 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir yang telah dikembangkan 

tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut : 

1. Media pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan siswa tunarungu dalam 

meningkatkan penguasaan kosakata benda? 

2. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran untuk meningkatkan 

penguasaan kosakata benda siswa tunarungu? 

3. Bagaimana tanggapan siswa tunarungu terhadap media pembelajaran yang 

dikembangkan? 

4. Bagaimana metode yang efektif dalam meningkatkan kemampuan 

penguasaan kosakata benda bagi siswa tunarungu?  

 


