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Bahasa Inggris adalah merupakan bahasa Internasional 

yang digunakan untuk berkomunikasi antar manusia diberbagai 

penjuru dunia, sebaiknya bahasa Inggris diperkenalkan kepada 

anak sejak dini supaya nantinya dapat berkomunikasi  dengan 

baik. Pada umumnya siswa sekolah dasar masih sering 

mengalami banyak kendala meraka merasa bahwa belajar 

bahasa Inggris merupakan hal yang sulit dan membosankan.. 

Maka dengan judul penelitian tentang “Multimedia 

pembelajaran bahasa inggris sejak dini“ untuk memotivasi 

belajar supaya siswa tertarik dengan bahasa inggris. Tujuan 

Penggunaan multimedia bahasa inggris berbasis gambar adalah 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dan motivasi siswa 

dalam belajar bahasa Inggris secara mandiri, serta 

memanfaatkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu 

pendidikan akademis siswa dalam sekolah. Multimedia 

pembelajaran Bahasa Inggris dibuat menggunakan Macromedia 

Flash Profesional supaya tampilan lebih menarik dan interaktif, 

sehingga anak akan lebih mudah memahami dan termotifasi 

dalam belajar bahasa inggris. Metode yang digunakan adalah 

metode Prototype merupakan suatu proses yang memungkinkan 

developer menciptakan suatu modul software yang harus dibuat 

sehingga pengguna dapat mengetahui hasil yang akan didapat 

melalui tahapan yaitu : Identify Basic Requirement,Develop 

Initial Prototype,User Review,Revise and Enchance the 

Prototype. Ruang lingkup dalam penelitian pengembangan 

multimedia pembelajaran bahasa inggris secara mandiri terdiri 

dari  kelas 3, 4,5 dan 6 sesuai dengan aturan yang ada. Hasil 

dari pengujian hipotesis terbukti diperoleh hasil probabilitas 

adalah 0,000 maka nilai probabilitas < 0,05 sehingga H0 ditolak, 

dengan kata lain H1 diterima (artinya Software multimedia 

pembelajaran bahasa inggris sejak dini dapat meningkatkan 

pemahaman dan motivasi Anak SD dalam belajar bahasa inggris 

secara mandiri). 

Kata kunci : Multimedia. Macromedia Flash Profesional, 

metode prototype 

I. PENDAHULUAN 

Bahasa Inggris merupakan bahasa Internasional yang 
digunakan untuk berkomunikasi, sebaiknya bahasa Inggris 
diperkenalkan kepada anak sejak dini, supaya nantinya dapat 
berkomunikasi bahasa inggris dengan baik. Pada umumnya 
anak sekolah dasar masih sering mengalami banyak kendala 
terutama dalam memberikan motivasi untuk belajar bahasa 
Inggris supaya tidak merasa sulit dan membosankan. Salah 
satu caranya yaitu dengan menggunakan Software 
Multimedia pembelajaran bahasa inggris sejak dini. 
Penggunaan  Multimedia pembelajaran bahasa inggris dapat 
membatu anak lebih mudah memahami dalam belajar bahasa 
Inggris. Multimedia pembelajaran Bahasa Inggris dibuat 
menggunakan Macromedia Flash Profesional supaya 
tampilan lebih menarik dan atraktif, sehingga anak akan 
lebih mudah memahami dan termotivasi dalam belajar 
bahasa inggris.  

Pembuatan multimedia  saat ini telah menuju kearah 
perkembangan teknologi informasi yang pesat dengan 

konsep baru dalam pemrograman. Sebuah konsep 
pemrograman yang menerapkan Artificial Intelligence 
(kecerdasan buatan) untuk dapat menyelesaikan berbagai 
macam masalah yang ada dalam kehidupan manusia. Nexgen 
English Online Co, dari Amerika Serikat telah meluncurkan 
Neo merupakan sistem pembelajaran bahasa inggris secara 
global melalui via ponsel dengan menerapkan AI.  

Multimedia pembelajaran bahasa inggris sejak dini 
mengacu pada kurikulum dinas pendidikan melalui muatan 
lokal (mulok), sehingga masing masing Sekolah Dasar 
Negeri tersebut tidak sama, ada yang memakai bahasa 
inggris dan ada yang tidak menggunakan  materi bahasa 
inggris di sekolah tersebut,  tergantung  dari kebijakan 
pimpinan kepala  sekolah .  Kemampuan berbahasa Inggris 
seharusnya dikuasai oleh seluruh anak sejak dini,  maka 
untuk mengatasi masalah tersebut diatas, peneliti membuat 
“Software Multimedia Pembelajaran Bahasa Inggris Sejak 
Dini” Rancang bangun Multimedia ini  merupakan bagian 
integral sistem pendidikan yang mempunyai komitmen dan 
kompetensi IPTEK sehingga mampu mengoptimasikan peran 
dan manfaat teknologi informasi dalam memecahkan 
masalah berbasis komputer. Dengan menggunakan Software 
multimedia pembelajaran Bahasa Inggris sejak dini dapat : 

1. Meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa dalam 
belajar Bahasa Inggris sejak dini 

2. Membantu siswa diluar jam sekolah untuk belajar 
mandiri dengan memanfaatkan teknologi tepat guna 
untuk meningkatkan mutu pendidikan akademis.    

Ruang lingkup pengembangan penerapan Multimedia 
pembelajaran bahasa inggris sejak dini meliputi kurikulum 
bahasa inggris sesuai dengan aturan dari dinas pendidikan 
mulai kelas 3,4,5, dan 6. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

             Dari hasil penelitian terdahulu yang pernah 
dicapai dengan judul “Penerapan Media Audio Visual 
Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris” (Studi Kasus Di Smpn 
3 Bawen) oleh maria goretti sri wahyuningsih & dkk, bahwa 
media audio visual yang digunakan guru Bahasa Inggris 
dalam pembelajaran adalah menggunakan media audio 
visual film durasi pendek, memiliki contain cerita yang 
bagus, dan mengandung bahasa yang mudah dipahami, 
sehingga menarik minat siswa dalam memahami materi 
pelajaran bahasa inggris. 

            Pada penelitian kedua dengan judul 
“Implementasi Picture Description Pada Aplikasi Media 
Pembelajaran Bahasa Inggris” Rizki Amelia & dkk, Dalam 
suatu proses pembelajaran, guru dan siswa menjadi pelaku 
terlaksananya tujuan pembelajaran melalui metode ‘picture 
description’, dimana metode pembelajaran ini dapat 
menyajikan materi pembelajaran yang interaktif dan 
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menarik sehingga akan meningkatkan motivasi belajar dan 
memaksimalkan hasil belajar siswa. melatih berbicara, dan 
menyusun kalimat untuk kemudian disampaikan dalam 
bentuk lisan.Aplikasi dalam bentuk multimedia dengan 
sajian tampilan menarik memberi kemudahan bagi para guru 
dalam menjelaskan materi pelajaran dan para siswa dapat 
dengan mudah belajar dan memahami materi pelajaran yang 
disampaikan 

           Penelitian yang ketiga  dengan judul 
“Perancangan Media Pembelajaran Bahasa Inggris Daily 
Activity Tingkat SMP” (Studi Kasus: SMP Ma'arif Imogiri). 
Dalam penelitiannya, Wahyu Yuli Fatmawati dan 
Yuliningsih menjelaskan untuk menghindari dimungkinkan 
terjadinya perbedaan materi ajar dan penyampaian materi 
dikarenakan adanya guru pengganti lain jika guru materi 
pelajaran yang bersangkutan tidak dapat berhadir, dibuatlah 
aplikasi media pembelajaran berbasis multimedia. Dalam 
penelitian tersebut menunjukkan aplikasi multimedia 
memberi kemudahan dalam membantu guru dalam 
menjelaskan materi pelajaran bahasa inggris dan membantu 
para siswa dalam belajar (Wahyu & dkk 2010). 

Kemajuan Iptek yang diaplikasikan di industri menuntut 
SDM yang berkualitas termasuk dalam kemampuannya 
berbahasa Inggris. Kemampuan berbahasa Inggris 
seharusnya dikuasai oleh seluruh anak sejak dini,  Turban 
dkk (Suyanto, 2005: 21) mengemukakan bahwa multimedia 
adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau 
output. Media ini dapat berupa audio (suara, musik), 
animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Azhar Arsyad 
(2009:170) menyatakan multimedia secara sederhana 
didefinisikan lebih dari satu media, media ini bisa berupa 
kombinasi antara teks, grafik, animasi, suara dan video. 
Blackwell (1997: 1) dalam multimedia application in 
education menyatakan bahwa multimedia adalah kombinasi 
dari teks, grafik, seni, suara, animasi dan video dengan link 
atau alat yang memungkinkan bagi guru ataupun siswa 
untuk mengendalikan, berinteraksi dan berkomunikasi 
dengan computer Pengembangan multimedia pembelajaran 
sangat diperlukan di lingkup Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK), karena banyak kendala yang dihadapi oleh guru 
mata pelajaran adaptif, normatif maupun produktif dalam 
menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. 
Kekurangminatan siswa pada pelajaran adaptif khususnya 
pelajaran bahasa Inggris karena mereka beranggapan bahwa 
pelajaran bahasa Inggris memiliki tingkat kesulitan dan 
pemahaman yang tinggi, padahal bahasa Inggris merupakan 
keterampilan yang harus dikuasai untuk menghadapi 
kecepatan perubahan dan kemajuan Iptek .     Merujuk 
referensi dari jurnal tersebut diatas maka peneliti bermaksud 
mengembangkan software Multimedia pembelajaran bahasa 
inggris sejak dini. Agar dapat meningkatkan pemahaman 
dan motivasi siswa dalam belajar Bahasa Inggris secara 
mandiri, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk 
meningkatkan mutu pendidikan akademis.    

Membangun sebuah software pembelajaran bahasa 
inggris dibutuhkan alat bantu yaitu sebuah komputer. 
Komponen dari komputer dapat dibagi menjadi tiga bagian 
yaitu hardware, software, serta brainware (Jogiyanto, 
2007).Software atau perangkat lunak adalah merupakan 
benda abstrak yang dapat dilihat melalui kerja dari sebuah 
hardware yang dikontrol melalui software, dengan kata lain 
software adalah sarana untuk menghubungkan antara 
hardware dengan user, sehingga keinginan dari user tersebut 

diolah melalui software untuk dikerjakan oleh sebuah 
hardware dalam memenuhi permintaan dari user . Software 
dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu OS (Operating 
System) dan program aplikasi. Operating System adalah 
perngkat lunak yang berfungsi untuk mengontrol dan 
mengkoordinasikan penggunaan hardware untuk berbagai 
aplikasi untuk multi user. Sedangkan program aplikasi 
adalah software yang menentukan bagaimana sumber daya 
digunakan untuk menyelesaikan masalah dari user 
(Kusumadewi, 2012).  

Animasi merupakan simulasi pergerakan yang dibuat 
dengan menampilkan beberapa gambar atau frame secara 
berurutan.. Animasi pada komputer merupakan salah satu 
dari presentasi multimedia yang cukup menarik. Animasi 
adalah proses penciptaan efek gerak atau efek perubahan 
bentuk yang terjadi selama beberapa waktu. Animasi bisa 
berupa gerak sebuah objek dari tempat yang satu ke tempat 
yang lain, perubahaan warna, atau perubahan bentuk (yang 
dinamakan “morphing”) (Salim, 2012). 

Macromedia Flash MX 2004 Profesional adalah 
software yang dipakai luas oleh para profesional animasi 
karena kemampuannya yang mengagumkan dalam 
menampilkan multimedia, gabungan antara grafis, animasi, 
suara, serta interaktivitas bagi pengguna. Software ini 
berbasis animasi, presentasi, game, dan bahkan film (Wijaya 
dan Hutasoit, 2003). 

User interface yang dibangun menggunakan perangkat 
lunak Macromedia Flash MX. Macromedia Flash MX 
adalah suatu perangkat lunak untuk menciptakan 
serangkaian animasi 2 dimensi (Zeembry, 2004). Animasi 
merupakan proses penciptaan efek gerak atau perubahan 
bentuk yang terjadi selama beberapa waktu. Animasi bisa 
berupa animasi 3 dimensi, animasi 3 dimensi adalah 
pengembangan dari animasi 2 dimensi. Dengan animasi 3 
dimensi, karakter atau objek yang diperlihatkan semakin 
hidup dan nyata, mendekati objek aslinya (Zaharuddin, 
2006). 

Metode pengembangan sistem yang dilakukan dalam 
membuat Software Animasi Bahasa Inggris Berbasis 
Gambar adalah prototype. Prototype merupakan suatu 
proses yang memungkinkan developer menciptakan suatu 
modul software yang harus dibuat sehingga pengguna dapat 
mengetahui hasil yang akan didapat metode Prototyping 
(Haag, 2007), yang terdiri dari , Identify Basic 
Requirement,Develop Initial Prototype,User Review,Revise 
and Enchance the Prototype 

Sedangkan untuk uji produk, oleh pengguna dengan 
menggunakan kuesioner sekaligus uji coba  yang nantinya 
akan menentukan hasil  layak tidaknya software ini 
diterapkan . 

III. METODE 

Metode Pengembangan Sistem yang digunakan untuk 
membangun Software Animasi Bahasa Inggris Berbasis 
Gambar adalah dengan metode Prototype dengan tahapan 
sebagai berikut : 

•  Pengumpulan Bahan Penelitian 

Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam 
melakukan analisis terhadap data yang digunakan untuk 
pengembangan prototipe, pengguna dengan pengembang 
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dipertemukan untuk mengidentifikasikan keperluan sistem 
untuk mengembangkan prototipe.  

•  Desain Dialog Layar 

Tahap ini merupakan perancangan desain yang akan 
diajukan kepada pengguna, dimana dibuat desain interface 
yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang 
mempunyai spesifikasi dapat mengoperasikan komputer 
dengan menggunakan sistem operasi Windows.  

                       INPUT                      PROSES                         
OUTPUT 

                                                                                

 

 

 

 

Gambar 1 berikut menggambarkan model sistem secara 
umum dan model sistem yang digunakan software. 

• Membangun Prototype 

Membuat sebuah Prototype berdasarkan desain yang 
dibangun dengan mendapatkan software dan hardware yang 
mendukung pembuatan rancang bangun software. 

• Evaluasi Prototype Berdasarkan Permintaan User 

Setelah Prototype selesai dibangun dan dianggap diterima 
pada pengujian yang dilakukan oleh perancang software dan 
pengembang, kemudian Prototype dievaluasi oleh peneliti 
untuk perbaikan dalam pengembangan software. 

• Perbaikan Produk 

Pada tahap ini jika pada pengujian terhadap Software 
masih ditemukan kesalahan, ketidaklengkapan fungsi serta 
gangguan unjuk kerja maka dilakukan kembali proses desain 
(ke tahap 2) atau ke proses Rancang Bangun Prototype (ke 
tahap 3) guna penyempurnaan software yang dibangun. 

• Membangun Produk 

Jika pada proses evaluasi dan perbaikan Prototype 
berfungsi dengan baik, efektif dan menjamin kepuasan 
pemakai, maka dibuat Software full version yang disertai 
dengan cara instalasi Software dan prosedur 
pemeliharaannya. 

Setelah dilakukan uji hipotesis oleh responden, kemudian 
data hasil kuesioner dianalisis menggunakan tabel frekuensi 
dan grafik pada software SPSS 13.0 for Windows untuk 
mengetahui hasil hipotesis. 

Dalam membangun metode Prototype Software  pada 
intinya adalah bagaimana membuat animasi dan 
menampilkannya pada layar monitor kemudian setiap 
gambar akan diberikan informasi berupa penulisan dan suara 
dalam bahasa inggris. Kerangka user interface menu umum  

  

Gambar 2 user interface tampilan umum 

 

     

  

Gambar 3.  Proses penggabungan suara dengan gambar 

Cara membuat suara dalam bahasa inggris yaitu dengan 
menggunakan media perekam microphone lalu direkam 
menggunakan software Adobe Audition 1.0. Hasil dari suara 
dalam bahasa inggris diseleksi dengan menghilangkan noice 
(suara bising) atau suara yang tidak dipakai, kemudian 
disimpan dengan ekstensi .mp3. Kemudian bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah menggunakan Visual 
Basic 6.0 untuk membuat software aplikasi dengan 
menggunakan platform Microsoft Windows Xp Profesional. 
Konsep kerja menggunakan AI.. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

 

   Gamabar 4 hasil menu menyeluruh untuk kelas  

 

   

 

 

Gambar 5. Hasil materi bahasa inggris melalui 
multimedia selanjutnya diuji coba produknya melalui siswa 
di SD Al Irsyad Al Islamiyah dengan mengambil sampel 
sebanyak 40 anak dari populasi Anak SD Al Irsyad Al 
Islamiyah 01 Purwokerto. Populasi ini digunakan untuk 
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mengetahui hasil ujicoba Software Multimedia pembelajaran 
bahasa inggris kelas 3 sd klas 6 apakah  dapat meningkatkan 
pemahaman dan motivasi siswa dalam belajar Bahasa Inggris 
secara mandiri dengan memberikan soal tes, dengan hasil 
seperi tabel dibawah ini. 

 

Tabel 1. Frekuensi tingkat kegunaan “Apakah kamu 
setuju bahwa Software Multimedia pembelajaran bahasa 
inggris berguna memberikan penjelasan tentang bahasa 
inggris” 

 

 .  

Tabel 2. Frekuensi tingkat kemudahan “Apakah kamu 
setuju bahwa Software Multimedia pembelajaran bahasa 
inggris memberikan kemudahan memahami penulisan dan 
pembacaan dalam bahasa inggris” 

 

 

 

 

Tabel 3.  Frekuensi tingkat kemudahan “Apakah kamu 
setuju bahwa Software Multimedia pembelajaran bahasa 
inggris  mudah dioperasikan” 

 

 

 

Tabel 4. Frekuensi tingkat pemahaman “Apakah kamu 
setuju bahwa adanya peningkatan pemahaman dengan 
menggunakan software Multimedia pembelajaran bahasa 
inggris dapat memberikan motivasi kepada anak SD untuk 
belajar bahasa inggris” 

 

  

Pembahasan 

Dari hasil analisis statistik Frekuencies dapat diketahui 
manfaat penggunaan software multimedia  melalui  jawaban 
Cukup Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju diketahui 
persentase Setuju dan Sangat Setuju lebih tinggi 

dibandingkan dengan persentase Cukup Setuju sehingga 
dapat disimpulkan bahwa penggunaan Software Multimedia 
pembelajaran bahasa inggris  untuk meningkatkan 
pemahaman Anak SD dalam belajar Bahasa Inggris secara 
mandiri sangat bermanfaat.  

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

             Pembahasan 

Untuk menentukan validitas data tersebut menggunakan 
teknik korelasi dengan melihat koefisien korelasi item yang 

mempunyai korelasi positif ≥  0,3. Pada Tabel diatas 

diketahui  Corrected Item-Total Correlation dari 12 item 

masing – masing > 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid. 

Untuk menentukan reliabilitas menggunakan nilai Alpha 
(koefisien reliabilitas), ketentuan yang berlaku untuk 
menentukan reliabilitas adalah bila Alpha jika Alpha > 0,7 
berarti item valid tersebut dinyatakan reliabel. Pada Tabel 5 
diketahui nilai Alpha = 0,871 maka item tersebut reliabel. 
Artinya jika item tersebut digunakan berulang – ulang untuk 
mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang 
sama. 

 Tabel 6. Hasil Analisis One-Way ANOVA 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Number Between 
Groups 

821,019 3 273,673 163,841 ,000 

  Within Groups 260,575 156 1,670     

  Total 1081,594 159       

Time Between 
Groups 

6527,875 3 2175,958 112,793 ,000 

  Within Groups 3009,500 156 19,292     

  Total 9537,375 159       

Hewan Between 
Groups 

929,825 3 309,942 182,491 ,000 

  Within Groups 264,950 156 1,698     

  Total 1194,775 159       

Buah Between 
Groups 

968,969 3 322,990 205,554 ,000 

  Within Groups 245,125 156 1,571     

  Total 1214,094 159       

Warna Between 
Groups 

924,519 3 308,173 207,287 ,000 

  Within Groups 231,925 156 1,487     

  Total 1156,444 159       

Tubuh Between 
Groups 

842,919 3 280,973 153,245 ,000 

  Within Groups 286,025 156 1,833     

  Total 1128,944 159       

Busana Between 
Groups 

889,225 3 296,408 152,229 ,000 

  Within Groups 303,750 156 1,947     

  Total 1192,975 159       

  

Pada tabel 6 ANOVA diatas untuk kelompok data 
number, time,  hewan, buah, warna tubuh, busana untuk 
kelas 3 sd 6 diperoleh hasil Mean Square sebesar 296,408 
dan Signifikan sebesar 0,000. berdasarkan nilai probabilitas 
dapat dinyatakan : 

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima  

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

Pada tabel 6  diperoleh hasil probabilitas adalah 0,000 
maka nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak, sehingga 
dengan kata lain H1 diterima artinya “ Software multimedia 
pembelajaran Bahasa Inggris sejak dini dapat meningkatkan 
pemahaman dan motivasi siswa dalam belajar Bahasa Inggris 
secara mandiri “.  
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Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 

H0 : Software multimedia pembelajaran Bahasa Inggris 
tidak dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa 
dalam belajar Bahasa Inggris  

H1 : Software multimedia pembelajaran Bahasa Inggris 
dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa dalam 
belajar Bahasa Inggris . 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas adanya 

peningkatan nilai setelah melewati batas nilai pemahaman 

dalam belajar bahasa inggris menggunakan Software 

multimedia Bahasa inggris maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan software multimedia pembelajaran bahasa 

Inggris Berbasis Gambar secara signifikan dapat 

meningkatkan pemahaman  dan motivasi siswa dalam 

belajar bahasa inggris secara mandiri. 
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