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ABSTRAK 
Untuk mempersiapkan generasi muda indonesia yang siap menyongsong era globalisasi maka generasi 
muda harus dipersiapkan sedini mungkin untuk mengenal bahasa khususnya bahasa Inggris yang akan 
menjadi alat komunikasi penting di  era globalisasi. Penelitian menunjukkan bahwa anak usia dini lebih 
mudah mempelajari dan memahami suatu bahasa. Pembelajaran bahasa dengan metode CALL 
(Computer Assisted Language Learning) dewasa ini tengah berkembang pesat dengan segala bentuk 
inovasinya. Metode ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mendampingi metode klasikal yang 
biasanya digunakan guru untuk mengajar di kelas. Computer-assisted language learning (CALL) 
merupakan suatu pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar bahasa dimana teknologi komputer 
digunakan sebagai media bantu untuk menampilkan, memberikan penguatan materi dan alat untuk 
mengukur materi yang dipelajari, biasanya ditampilkan dengan elemen yang interaktif. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengembangkan metode baru dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi siswa kelas 1 
Sekolah Dasar (SD) dalam belajar kosakata dengan metode CALL, melatih pengucapan alfabet bahasa 
Inggris  dan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas program CALL ini dalam pembelajaran kosakata 
bagi siswa kelas 1 di SD Pemuda Bangsa Depok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 
yaitu dengan membandingkan hasil pengajaran bahasa Inggris dengan metode CALL yang diadakan di 
laboratorium komputer dengan pengajaran tanpa menggunakan metoda CALL.  Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa nilai siswa yang belajar bahasa Inggris berbasis CALL lebih baik di bandingkan 
denga siswa yang belajar di kelas tanpa menggunakan alat bantu komputer. 
Kata kunci: CALL, kosakata 

 
PENDAHULUAN 
 
Untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia 
yang siap menyongsong era globalisasi maka 
generasi muda harus dipersiapkan sedini 
mungkin untuk mengenal bahasa, khususnya 
bahasa Inggris yang akan menjadi alat 
komunikasi yang penting pada era globalisasi.  

Keberhasilan seseorang dalam belajar 
dapat dilihat dari hasil belajar yang diperolehnya. 
Hasil belajar menurut Snelbacker adalah 
perubahan tingkah laku yang memiliki ciri-ciri: 1). 
Tingkah laku baru berupa kemampuan yang 
aktual, 2). Kemampuan baru tersebut berlaku 
dalam waktu yang relatif lama, dan 3). 
Kemampuan baru tersebut diperoleh melalui 
suatu usaha. (Glen E. Snelbecker, 1974) Gagne 
mengemukakan hasil belajar sebagai kappa-sitas 
atau kemampuan yang diperoleh dari proses 
belajar meliputi lima katagori hasil belajar, yaitu: 
1). Ketrampilan intelektual, 2). Informasi verbal, 
3).  Strategi kognitif, 4). Ketrampilan kognitif, dan 
5). Sikap atau nilai-nilai. (Robert M. Gagne and 
Leslie J. Briggs, 1992) 

Selanjutnya dijelaskan Ketrampilan 
intelektual adalah kapabilitas yang dimiliki 
seseorang untuk membedakan, mengab-

straksikan suatu obyek, menghubungkan konsep 
dan dapat menghasilkan suatu pengertian serta 
pemecahan masalah. Informasi verbal adalah 
kapabilitas seseorang untuk mengungkapkan 
informasi, fakta atau label yang telah tersimpan 
dalam bentuk bahasa, baik secara lisan maupun 
tertulis. Strategi kognitif adalah kapabilitas sese-
orang untuk mengatur secara efisien dan 
mengarahkan aktivitas mentalnya sendiri dalam 
memecahkan permasalahan yang dihadapi. 
Ketrampilan motorik adalah kapabilitas 
seseorang untuk melakukan gerak jasmani (otot) 
secara terpadu dan terkoordinasi. Sikap adalah 
kapabilitas yang dimiliki seseorang berupa 
kecenderungan dengan menerima atau menolak 
suatu obyek berdasarkan penilaian obyek 
tersebut. Lebih lanjut, Gagne mengatakan bahwa 
hasil belajar tersebut pada akhirnya merupakan 
perilaku yang dapat diamati dari penampilan 
orang yang belajar tersebut. Robert M. Gagne 
and Leslie J. Briggs  Menurut Bloom hasil belajar 
adalah perolehan mahasiswa setelah mengikuti 
suatu proses belajar yang meliputi tiga bidang 
kemampuan, yaitu: 1). Kognitif, 2). Psikomotor, 
dan 3). Afektif. (Benyamin S Bloom and Bertram 
B. Masia, 1970) Ketiga kemampuan ini bisa 
dijelaskan sebagai berikut: 
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Di samping itu penelitian menunjukkan 
bahwa anak usia dini lebih mudah mempelajari 
dan memahami suatu bahasa, karena alasan 
tersebut maka kami merancang suatu program 
pembelajaran bahasa Inggris khususnya 
kosakata-bagi siswa-siswi kelas 1 tingkat 
Sekolah Dasar (SD) dalam bentuk CALL. 

Kami memilih kosakata-jumlah semua 
kata yang diketahui oleh seseorang sebagai 
materi yang akan diajarkan karena banyak anak 
yang memiliki sedikit perbendaharaan kata 
dalam bahasa Inggris, hal ini tentu akan 
menyulitkan mereka dalam berkomunikasi. selain 
itu banyak anak yang mengalami kesulitan dalam 
menghapalkan kata-kata,maka dengan program 
ini kami ingin mempermudah mereka untuk 
menge-tahui dan memahami sebanyak mungkin 
kata dalam bahasa Inggris. 

Computer-assisted Language Learning 
(CALL) adalah suatu metode dalam pengajaran 
dan pembelajaran bahasa dengan mengunakan 
teknologi komputer sebagai sarana presentasi, 
pembantu dan penafsir materi yang diajarkan, 
dan biasanya dimasukkan unsur interaksi 
dengan pengguna program. Kami mencoba 
mengembangkan sistem ini sebagai metode 
pembelajaran baru. Metode pembelajaran adalah 
cara untuk menyampaikan materi pelajaran 
kepada siswa.  

Karena anak-anak memiliki intensitas 
konsentrasi yang singkat dan mudah sekali 
bosan, maka kami mencoba menarik minat siswa 
dengan gambar, cerita, dan permainan. Dalam 
metode pembelajaran ini, kami membuat suatu 
permainan dengan cerita petualangan disertai 
gambar-gambar yang menarik. Namun kami 
membuat permainan ini sederhana agar mudah 
dipahami oleh anak-anak. 
 
Perumusan Masalah 
 
Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat 
diidentifikasikan beberapa masalah, yaitu : 
Bagaimana mengembangkan CALL sebagai 
metode baru dalam pembelajaran kosakata dan 
pengenalan pengucapan alphabet bahasa 
Inggris pada siswa kelas 1 di SD Pemuda 
Bangsa Depok? Sejauh mana efektifitas 
pengajaran kosakata bahasa Inggris berbasis 
CALL? 
 
Tujuan  
 
1. Mengembangkan metode baru dalam 

pembelajaran bahasa Inggris bagi siswa 
siswi kelas 1 Sekolah Dasar (SD) dalam 
belajar kosakata dan pengenalan 

pengucapan alphabet  bahasa Inggris 
dengan media CALL. 

2. Mengetahui sejauh mana efektifitas 
program CALL  ini dalam pembelajaran 
kosakata dan pengucapan alphabet bahasa 
Inggris bagi siswa kelas 1 di SD Pemuda 
Bangsa Depok. 

 
Luaran  
 
Penelitian ini menghasilkan luaran berupa 
program CALL untuk mempermudah proses  
pembelajaran kosakata bahasa Inggris bagi 
siswa kelas 1 di SD Pemuda Bangsa Depok 
(hasil program terlampir) 
 
Kegunaan Program 
 
Kegunaan program ini adalah untuk 
mempermudah pembelajaran bahasa Inggris, 
khususnya kosakata dan pengucapan alphabet 
bahasa Inggris bagi siswa kelas 1 SD CALL 
memiliki fasilitas yang memungkinkan siswa 
mengulang sendiri materi yang belum 
dipahaminya dan memberi kesempatan pada 
siswa untuk lebih memahami materi yang 
disampaikan. Begitu juga dengan adanya umpan 
balik yang terdapat pada setiap program, 
memotivasi siswa untuk  terus melanjutkan 
materi pelajaran yang disajikan dalam program. 
Program ini menyediakan fitur-fitur yang menarik 
sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi siswa 
kelas 1 SD sehingga dapat memicu semangat 
belajar siswa untuk meningkatkan hasil belajar. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Penguasaan bahasa Inggris merupakan tuntutan 
mutlak sesuai dengan perkembangan zaman. 
Hal ini berdampak pada pentingnya penguasaan 
bahasa Inggris sejak usia dini. Penny UR (1996) 
menyebutkan bahwa anak-anak belajar bahasa 
lebih baik dari orang dewasa, selain itu 
pengajaran bahasa asing di sekolah harus 
dimulai sedini mungkin, oleh karena itu 
pengajaran bahasa Inggris pada anak harus 
berbeda dengan pengajaran bahasa Inggris pada 
orang dewasa. Pembalajaran bahasa pada anak 
akan lebih tepat jika dimulai dengan pengenalan 
nama-nama benda yang ada disekitarnya 
sehingga mudah diingat oleh siswa. 
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Strategi Pembelajaran Bermedia 
 
a.  Strategi Pembelajaran 
 

Strategi adalah cara atau usaha yang dilakukan 
untuk mencapai sesuatu. Strategi pembelajaran 
menurut Romiszowski meru-pakan pandangan 
dan alur kegiatan yang digunakan orang dalam 
memilih metode pembelajaran. Barbara B. Seels 
dan Rita C.Richey mengemukakan bahwa 
strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk 
menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar 
atau kegiatan pembelajaran dalam suatu 
pelajaran. Barbara B. Seels & Rita C.Richey Dick 
dan Carey mengatakan bahwa strategi 
pembelajaran adalah kom-ponen-komponen 
umum dari suatu set materi dan prosedur 
pembelajaran yang akan dipergunakan bersama-
sama materi tersebut. Walter Dic k and Lou 
Carey Barbara B. Seels & Rita C.Richey, 1994  

    Gerlach dan Ely mengemukakan bahwa 
strategi pembelajaran   sebagai pendekatan 
pengajar terhadap penggunaan informasi. 
Vernon S. Gerlach and Donal P. Ely Walter Dic k 
and Lou Carey, 1996 Pendapat yang sama juga 
dikemukakan oleh Gagne, Briggs & Wager, 
strategi adalah suatu perencanaan untuk 
membantu para siswa melalui berbagai usaha 
untuk mencapai setiap tujuannya efisien. Robert 
M. Gagne and Leslie J. Briggs Menurut 
Suparman strategi pembelajaran merupakan 
perpaduan dari urutan kegiatan dan cara 
pengorganisasian materi pelajaran, mahasiswa, 
peralatan, bahan, serta waktu yang digunakan 
dalam proses pembelajaran untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan. Miarso  
mendefinisikan strategi pem-belajaran sebagai 
pendekatan menyeluruh dalam pembelajaran 
yang berupa pedoman umum dan kerangka 
kegiatan yang dijabarkan dari pandangan falsafat 
atau teori mengenai belajar dalam kondisi 
tertentu dan yang ditetapkan untuk mencapai 
tujuan umum. 

Reigeluth, Bunderson dan Merill 
mengemukakan tiga bagian strategi pembe-
lajaran, yaitu; 1). Strategi pengorganisasian yang 
mengacu pada cara untuk membuat urutan dan 
mensintesis dari fakta, konsep, prosedur dan 
prinsip yang berkaitan, 2). Strategi penyampaian 
yang mengacu pada cara yang dipakai untuk 
menyampaikan materi pembelajaran kepada si 
belajar dan sekaligus untuk menerima dan 
merespon masukan dari si belajar, dan 3). 
Strategi pengelolaan yang mengacu pada 
penjad-walan penggunaan strategi, pembuatan 
catatan kemajuan mahasiswa, pengelolaan 
motivasional dan kontrol belajar. 

Gagne dan Briggs (1979) mengemu-
kakan bahwa strategi pembelajaran terdiri dari 
sembilan urutan kegiatan pembelajaran yaitu; 1). 
Memberikan motivasi atau menarik perhatian 
mahasiswa, 2). Menjelaskan tujuan 
pembelajaran kepada mahasiswa, 3). 
Mengingatkan kompetensi prasyarat, 4). 
Memberi stimulus, yaitu menyajikan materi 
pembelajaran, 5). Memberi petunjuk belajar, 6). 
Menimbulkan penampilan mahasiswa, 7). 
Memberi umpan balik, 8). Menilai penam-pilan, 
dan (9) Menyimpulkan. Kesembilan urutan 
kegiatan itu tidak semuanya diper-lukan dalam 
proses belajar mengajar, akan tetapi tergantung 
pada karakteristik maha-siswa dan jenis perilaku 
yang ingin dicapai dalam pembelajaran.  

Sejalan dengan pendapat tersebut, 
Suparman menyatakan stategi pembelajaran 
terdiri dari empat komponen urutan, yaitu: 1). 
Urutan kegiatan, 2). Metode Pembelajaran, 3). 
Media Pembelajaran, dan 4). Waktu. Dick dan 
Carey mengemukakan lima komponen utama 
dari suatu strategi pembelajaran, yaitu: 1). 
Kegiatan pra-pembelajaran, 2). Presentasi 
informasi, 3). Partisipasi siswa, 4). Pengujian, 
dan 5). Kegiatan lanjutan. Komponen-komponen 
tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang 
berlangsung mulai sebelum penyajian materi 
pelajaran sampai dengan sesudah penyajian 
materi.  

Dari Definisi-definisi di atas, dapat 
disarikan bahwa pada hekekatnya strategi 
pembelajaran adalah salah satu ketrampilan 
yang harus dimiliki oleh pengajar.  Srategi 
pembelajaran merupakan bagian dari sistem 
pembelajaran yang menjelaskan komponen 
umum dari suatu set bahan pembelajaran dan 
prosedur yang digunakan bersama  bahan 
tersebut untuk menghasilkan hasil belajar 
tertentu pada siswa.  

 

b.  Pembelajaran Bermedia Komputer 
 
1). Pengertian Pembelajaran Bermedia 

Komputer 
 
Saat ini, banyak sekolah yang mulai meng-
gunakan media elektronik seperti televisi atau 
perangkat ajar lainnya, termasuk yang cukup 
canggih dan populer, yaitu komputer. Komputer 
di dunia pendidikan tidak hanya dipergunakan 
untuk mempelajari seluk beluk komputer, tetapi 
juga sebagai media instruksional  
(pembelajaran). Hal ini didasarkan pada potensi 
komputer yang dapat dimanfaatkan untuk dunia 
pendidikan. Proses pembelajaran dapat juga 
dilaksanakan dengan bantuan komputer.  

Pengembangan Computer-Assisted Languange ….  
 Suyudi  D29 



Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil) Vol. 2 
Auditorium Kampus Gunadarma, 21-22 Agustus 2007  ISSN : 1858 - 2559 
 
 
 

Pengembangan Computer-Assisted Languange ….  

Menurut Alessi & Trollip, program-
program ini dikenal dengan istilah sebagai 
berikut: Computer Assisted Instructional (CAI) 
atau Computer Based Education (CBE) atau 
Instructional Assisted Learning (IAL) atau 
Instructional Aplication Computer (IAC) atau 
Computer Based Instruction (CBEI). (Stephen, 
M. Allessi & Stanley R. Trolip, 1991) 

Dalam pembelajaran bermedia kom-
puter siswa berhadapan dan berinteraksi secara 
langsung dengan komputer. Interaksi antara 
komputer dengan mahasiswa ini terjadi secara 
individual dan komputer memang memiliki 
kemampuan untuk itu,. Dengan demikian apa 
yang dialami oleh seorang siswa akan berbeda 
dengan apa yang dialami oleh siswa lain. Karena 
potensi inilah komputer digunakan dalam sistem 
pembelajaran. 

2). Komponen Strategi Pembelajaran 
Bermedia Komputer 

 

Sebagaimana yang sudah dikemukakan 
sebelumnya, strategi adalah perpaduan dari 
urutan kegiatan dan cara pengorganisasian 
materi pelajaran, mahasiswa, peralatan, bahan, 
serta waktu yang digunakan dalam proses 
pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah 
ditentukan. Strategi pembelajaran yang 
digunakan dalam penelitian ini terbagi atas 
empat komponen, yaitu: 1). Urutan Kegiatan 
Pembelajaran, 2). Metode Pem-belajaran, 3). 
Media Pembelajaran, dan 4 ). Waktu. 

Urutan kegiatan  pembelajaran ber-
media komputer di kelas dilakukan oleh guru dan 
media. Secara sederhana  urutan pelaksanaan 
strategi pembelajaran ini bisa dilihat melalui tabel 
berikut ini :   

Tabel 1. 
Urutan Komponen Strategi Pembelajaran Bermedia Komputer. 

Urutan Kegiatan Pembelajaran Metode Media Waktu 
1. Pra-Pembelajaran Ceramah  10 
Motivasi individual   
Penyampain TIK individual   
Penyampaian Prasyarat individual   
2. Penyajian Materi  CALL 90 
Uraian Materi individual  30 
Contoh Visualisasi   
Latihan Tugas   
3. Penutup Ceramah  10 

 
(a). Urutan Kegiatan Pembelajaran Bermedia 

Komputer 
 

Dick dan Carey menyatakan bahwa ada lima 
faktor dalam urutan kegiatan pembelajaran, 
yaitu: (1). Kegiatan-kegiatan prapembelajaran, 
(2). Penyajian informasi, (3). Partisipasi siswa, 
(4). Tes dan latihan, dan (5). Umpan balik dan 
tindak lanjut.. Gagne dan Briggs mengemukakan 
bahwa urutan kegiatan pembelajaran  meliputi: 
(1). Menarik perhatian, (2). Menjelaskan tujuan 
pembelajaran, (3). Mengingatkan kompetensi 
prasyarat, (4). Memberi stimulus, (5). 
Memberikan petunjuk, (6). Menimbulkan 
tercapainya penampilan siswa, (7). Memberikan 
umpan balik, (8). Urutan penampilan siswa, dan 
(9). Menyimpulkan hasil yang dicapai. 

Berkaitan dengan urutan kegiatan 
pembelajaran dalam merancang strategi 
pembelajaran bermedia komputer, menurut 
Alessi dan Trollif urutan kegiatan pembelajaran 
harus berdasarkan empat fase, yaitu: (1). 

Memperesentasikan informasi, (2). Membimbing 
siswa, (3). Dipraktekkan oleh siswa, dan (4). 
Menilai pembelajaran siswa.  Dalam penelitian ini 
urutan kegiatan pem-belajaran dirancang dengan 
menggunakan tiga fase, yaitu: (1). 
Mempresentasikan informasi, (2). Membimbing 
siswa, dan (3). Dipraktikkan oleh siswa. 

(b). Metode Pembelajaran Bermedia 
Komputer 

 

Dalam proses belajar mengajar menggunakan 
media komputer, melibatkan berbagai metode 
pembelajaran. Menurut Hanafin dan Pech ada 
enam  metode pembelajaran yang dapat 
dikembangkan, yaitu: (1). Tutorial, (2). Latihan 
dan praktik, (3). Simulasi, (4). Permainan, (5). 
Pemecahan Masalah, dan (6).  Metode Hybrid. 
(M.J. Hannafin & K.L.. Peck,1980) 
 
(c). Media Pembelajaran Komputer 
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Kata media berasal dari bahasa latin dan 
merupakan bentuk jamak dari kata medium yang 
secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 
Association for Educational Communication and 
Technology (AECT) suatu asosiasi yang 
bergerak dalam bidang komunikasi pembelajaran 
mendefinisikan bahwa media adalah segala 
bentuk yang digunakan untuk menyalurkan 
informasi. Pengertian media yang diberikan 
AECT ini menunjukan bahwa istilah “media” 
memiliki makna yang sangat umum. Ini 
disebabkan kata “segala bentuk” yang terdapat 
dalam pengertian tersebut memberi makna 
bahwa yang disebut “media” tidak terbatas pada 
jenis media tertentu.  

Jadi apapun bentuknya, bila dapat 
digunakan untuk menyalurkan informasi atau 
pesan dapat disebut sebagai media. Senada 
dengan AECT, Arief S. Sadiman menyatakan 
bahwa definisi media adalah segala sesuatu 
yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 
dari pengirim ke pe-nerima. Dalam buku Desain 
Instruksional, Atwi Suparman menjelaskan 
bahwa media adalah alat yang digunakan untuk 
menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim 
kepada penerima pesan. Alat atau media 
tersebut dapat berupa alat-alat elektronika, 
gambar, buku, dan sebagainya. 

Dari beberapa pengertian media yang 
telah diuraikan di atas, dapat dilihat adanya 
persamaan antara pengertian yang satu dengan 
lainnya, terutama pada ruang lingkup pengertian 
media, serta fungsi dari media tersebut. Semua 
pengertian media mengacu pada pengertian 
media secara umum, sedangkan fungsinya 
menyalurkan informasi atau pesan dari sumber 
ke penerima. 

Dalam proses pembelajaran, pengajar 
mengembangkan kiat tertentu agar materi yang 
disampaikan dapat diterima. Salah satu cara 
yang digunakan adalah menggunakan media 
sebagai alat bantu dalam proses belajar 
mengajar. Media adalah segala sesuatu yang 
dapat digunakan untuk mengarahkan pesan dari 
pengirim pesan kepada penerima pesan, 
sehingga dapat mendorong fikiran, perasaan, 
perhatian dan minat siswa sedemikian rupa 
sehingga proses belajar terjadi. Dengan 
memperhatikan nilai-nilai kepraktisan yang ada 
pada media, maka peranan penggunaan media 
dalam proses belajar mengajar perlu mendapat 
perhatian dari setiap dosen. Tugas dosen untuk 
membantu mahasiswa mencapai tujuan belajar 
yang diharapkan adalah memilih media yang 
sesuai  untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian 
ini media yang digunakan adalah komputer yang 
di dalamnya terdapat program komputer yang 

dirancang secara interaktif sehingga mahasiswa 
dapat berinteraksi dengan komputer. 

Dewasa ini telah ditemukan  metode 
baru baru dalam pembelajaran bahasa yaitu itu 
dengan media computer yang disebut dengan 
CALL. CALL adalah suatu metode dalam 
pengajaran dan pembelajaran bahasa dengan 
menggunakan teknologi komputer sebagai 
sarana presentasi, pembantu dan penafsir materi 
yang diajarkan, dan biasanya dimasukkan unsur 
interaksi dengan peng-guna program (Wikipedia, 
2006). 

Menurut Widyo Nugroho (2005) pe-
nerapan strategi pembelajaran bermedia 
komputer dan pengembangan bahan ajarannya 
melalui multimedia interaktif dapat digunakan 
secara klasikal dan secara individual dan dapat 
juga digunakan melalui jaringan internet. 

Kosa kata adalah kata-kata yang 
digunakan dalam percakapan atau tulisan dalam 
bahasa tertentu. Kata-kata ini dikategorikan ke 
dalam berbagai kelompok; kelompok kata benda 
(nouns), kata kerja (verbs), kata sifat (adjectives), 
kata keterangan (adverbs), kata depan (pre-
positions), kata sandang (articles) dan 
sebagainya. Kegiatan pembelajaran kosa-kata 
pada anak-anak mengatakan bahwa anak-anak 
belajar bahasa dengan melihat, mendengar, 
mengerjakan sesuatu, dan meniru. Dengan kata 
lain, pembelajaran kosakata lebih efektif melalui 
pengajaran aktif. Salah stu cara anak-anak 
menyerap informasi adalah dengan melihat 
objek. Karena itu , peralatan visual sangat ber-
peran penting dalam proses pembelajaran. 

Metode ini efektif untuk pembelajaran 
kosakata pada anak–anak adalah dengan 
mempertunjukan  suatu tindakan. Tindakan ini 
biasanya diiringi irama yang sesuai atau 
berhubungan dengan kosakata, misalnya irama 
saat merapikan, saat bergerak, dan untuk bagian 
tubuh ( Vocabulary Activities book). Gail Ellis 
mengatakan pengajaran pada anak-anak 
menbutuhkan pengetahuan tentang perbedaan 
perkembangan antara anak-anak dan remaja 
dan keahlian mengajar yang tepat. 

Salah satu sikap seorang pengajar 
profesional adalah dengan child focusers yaitu 
mampu mengembangkan konsep pribadi yang 
positif pada anak-anak dimana melalui hal itu 
dapat mendorong pencapaian presentasi 
(Houston, W. Robert,1998) 
 
Computer Assisted Language Learning 
(CALL) 
 
Computer-assisted language learning (CALL) 
merupakan suatu pendekatan dalam kegiatan 
belajar mengajar bahasa dimana teknologi 
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komputer digunakan sebagai media bantu untuk 
menampilkan, memberikan penguatan materi 
dan alat untuk mengukur materi yang dipelajari, 
biasanya ditampilkan dengan elemen yang 
interaktif.  
 Pada dasarnya CALL ini merupakan 
salah satu dari sekian banyak penerapan 
tekonologi computer dalam pembelajaran ilmu 
pengetahuan yang ada di semesta. Bahasa yang 
pada awalnya hanya dipelajari dengan bantuan 
audio dan video sudah harus dikembangkan. 
Pengajaran dengan CALL ini adalah salah satu 
bentuk inovasinya. Dimana seseorang dapat 
belajar dengan interaktif dan menarik. 

 
Prosedur pembuatan program CALL : 

1. Pelaksanaan pembuatan program 
a. Pembuatan naskah yang sesuai 

dengan kurikulum pendidikan 
bahasa Inggris di SD. Pemuda 
Bangsa. 

b. Pembuatan gambar. 
c. Penambahan efek suara. 
d. Digram langkah pembuatan 

CALL 
 

                    Penulisan naskah 
 

             
 
Pemrograman                     Desain                   Desain                  Pendigitalan 
Dasar                                   grafis                     animasi            

 
 
 

Program sempurna 
 

Uji coba 
 
                                                           Revisi 
  

2. Uji coba CALL 
a. Menyiapkan sampel yang akan 

diuji coba sebanyak 2 kelompok 
dengan asumsi memiliki IQ 
setara di SD Pemuda Bangsa. 

b. Kelompok pertama diajarkan 
bahasa Inggris dengan metode 
tutorial. 

c. Kelompok kedua diajarkan 
bahasa Inggris berbasis CALL. 

d. Memberikan tes kepada sampel. 
3. Evaluasi hasil uji coba CALL 

a. Pengumpulan data hasil tes 
sampel. 

b. Pengevaluasian data hasil tes 
sampel. 

c. Penarikan kesimpulan. 
4. Implementasi selanjutnya 

a. Apabila terbukti pengajaran 
bahasa Inggris berbasis CALL 
lebih efektif dibandingkan dengan 
metode konvensional, maka 
CALL akan diterapkan 
seterusnya di SD Pemuda 
Bangsa. 

b. CALL akan diterapkan di SD lain 
yang memiliki fasilitas komputer.   

 

 
 
 
KESIMPULAN 
 
Pembelajaran bahasa berbantuan computer 
(CALL) merupakan metode alternative sebagai 
pendamping dalam pembelajaran bahasa yang 
dilaksanakan di kelas. Dari hasil penelitian dapat 
diketahui bahwa pembelajaran kosakata dengan 
CALL ini ternyata lebih baik dibandingkan 
dengan metode tutorial yang diadakan di kelas. 
Siswa lebih tertarik dengan audio dan visual 
yang ditampilkan dalam program CALL ini yang 
tentunya lebih menarik dan interaktif dengan 
media Bantu komputer. Disinilah keunggulan 
CALL dalam hal tampilan dan  suara. Penelitian 
yang dilakukan ini masih perlu dikembangkan. 
Kosa kata hanyalah merupakan bagian dari 
beberapa aspek kebahasaan yang dapat 
dipelajari dengan metode ini. Mengingat 
efektifitas metode CALL, perlu kiranya 
dikembangkan lagi program pembelajaran untuk 
mengajarkan sub pokok bahasan lain yang 
memerlukan penjelasan dengan abstraksi secara 
audio dan visual, sehingga peserta didik dapat 
dengan mudah menyerap materi dan memahami 
yang diajarkan. 
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