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Abstrak 

 

Perkembangan teknologi yang semakin marak tanpa ada perimbangan filter dan pantauan langsung dari 

orang tua maupun orang dewasa disekelilingnya sangat mengancam perkembangan tingkah laku dan pola pikir 

pergaulan dan sosial masyarakat pada anak-anak masa kini. Perkembangan tersebut menghadapkan kita pada 

persoalan yang kelihatannya sederhana tapi mempunyai dampak yang kompleks. Permainan tradisional yang 

dahulu sering kita jumpai, sekarang jarang sekali kita temui. Padahal dalam dolanan tradisional mengandung 

makna di balik gerakan maupun lisan yang terucap dan alat-alat yang digunakannya. Sedangkan pesan-pesan 

tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai proses membantu perkembangan anak secara kognitif, emosi 

dan sosial. Dakon sebagai salah satu jenis permainan anak tradisional menjadi pembahasan dan strategi tujuan 

kami dalam merancang media pembelajaran Bahasa Inggris yang akan diramu dan disesuaikan dengan 

pendidikan karakter serta sosial bermasyarakat. Tujuannya adalah selain mempermudah anak dalam mempelajari 

Bahasa Inggris sekaligus menanamkan pemahaman hidup bersosial dalam masyarakatnya. Sehingga tidak hanya 

sebuah media namun nilai dan akan pendidikan moral di dalam permainannya. Metode yang digunakan adalah R 

&D, dengan proses perancangan dengan konsep seni desain. Hasil yang diperoleh permainan ini sangat 

disenangi oleh anak-anak, disamping bagi mereka merupakan hal baru dalam alternatif dolanan anak tradisional, 

mereka dapat belajar berbahasa Inggris dalam segi pembacaan, kebahasan, pelafalan dan melatih kedisipinan 

anak dalam bertanggung jawab di lingkungan bermasyarakat mereka khususnya dengan teman sepermainan. 

Diharapkan media ini nantinya akan menjadi alternatif permaianan anak dalam usaha mengimbangi 

perkembangan globalisasi akan permainan anak yang telah mempersempit pola interaksi mereka dengan 

lingkungannya, dan dapat memberi ruang interaksi lebih luas kepada mereka untuk memahami nilai-nilai dari 

kebersamaan dalam bermasyarakat.   

 

Kata kunci: permainan tradisional, dakon kreasi, media belajar bahasa Inggris, anak setara SD,  

 

 

Abstract 

 

A traditional game can develop either cognitive, social or emotional skills of the children. Dakon, one 

of the name of traditional game from Java, becomes the point of discussion in this paper. Dakon is made of wood 

or plastic with fourteen pits filled with particles like tamarine seeds, snail cover or small stones. This game can 

be played by two players facing each other by filling the particles to each pit. In the last stopped stone, the 

student should see the letter printed in the pit and then start spelling the letter, pronounce the word and read the 

usage of the word in a simple sentence provided. This part is played again and again until the particles are 

empty. This paper aims at designing a traditional game, dakon, to learn pronunciation and vocabulary. This 

game is designed for young learners (elementary school students) who willingly learn English in pairs. Besides 

learning English, this game also can develop the learners’ social interaction with friends at similar ages. This is 

a Design Based Research by designing art concept. The result shows that the Elementary school students enjoy 

learning English using this game. 
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PENDAHULUAN 

Usia anak-anak dalam rentang sekolah dasar merupakan masa pondasi untuk 

pembentukan kepribadian dan karakter diri. Hal ini sesuai dengan Peraturan presiden Nomor 

87 Tahun 2017 tentang penguatan karakter. Salah satu cara untuk memperkuat karakter adalah 

dengan penyeimbangan soft dan hard skill. Anak sebagai aset penerus bangsa sudah 

selayaknya diberikan pendidikan dan bekal untuk mempersiapkan mereka di masa depan. 

Perkembangan teknologi yang semakin marak tanpa ada perimbangan filter dan pantauan 

langsung dari orang tua ataupun orang dewasa di sekelilingnya sangat mengancam pola 

perkembangan tingkah laku dan pola pikir pergaulan dan sosial masyarakatnya pada masa 

kini. Perkembangan tersebut menghadapkan kita pada persoalan yang kelihatannya sederhana 

tapi mempunyai dampak yang kompleks. Semisal anak sekarang lebih senang bermain sendiri 

dari pada bermain bersama dengan teman sebaya mereka.  

Permainan tradisional yang dahulu sering kita jumpai, sekarang jarang sekali dimainkan 

oleh anak-anak zaman sekarang. Padahal bermain merupakan benih guyub rukun yang dapat 

terlahir dari interaksi sosial bermasyarakat. Namun benih tersebut sedikit mulai terkurangi 

dengan maraknya jenis pilihan mainan modern yang telah menggerusnya. Dolanan tradisional 

anak bisa dikatakan hampir punah. Padahal dalam dolanan tradisional mempunyai makna 

simbolis di balik gerakan maupun lisan yang terucap dan alat-alat yang digunakannya. Pesan-

pesan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai proses membantu perkembangan anak secara 

kognitif, emosi dan sosial. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sukirman (2008:19) yang 

menyatakan bahwa permainan tradisional merupakan permainan rakyat dengan kegiatan 

rekreatif yang tidak hanya bertujuan untuk menghibur diri, tetapi juga sebagai alat untuk 

memelihara hubungan dan kenyamanan sosial. Begitu juga menurut pendapat Arif (2017), 

menyatakan bahwa bermain bagi anak mempunyai nilai dan ciri yang penting dalam 

kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari termasuk dalam permainan tradisional.  

Salah satu dari sekian macam dolanan tradisional anak adalah dakon. Dakon dimainkan 

oleh 2 orang dengan alat berupa papan dakon dan biji-bijiannya. Kemenarikan permainan ini 

adalah ketika pada saat memasukkan buah atau point dalam lubang, pemain akan melakukan 

interaksi baik dengan diri sendiri maupun dengan lawan bermainnya. Point ini yang menjadi 

pembahasan dan strategi dalam perancangan “dakon kreasi” ini. Dakon kreasi dengan 

pertimbangan estetika seni serta prinsip desain dikolaborasikan dengan media flashcard untuk 

memperkenalkan kosa kata bahasa Inggris kepada anak-anak. Tentunya dengan bermain 

mereka juga mendapatkan stimulus dalam belajar mengenai kosa kata dalam bahasa Inggris. 

Harapannya media ini dapat menjadi alternatif mainan anak serta mempertahankan ruang 

interaksi kepada mereka untuk saling menghargai dan memahami nilai-nilai kebersamaan 

dalam bermasyarakat.  

 Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran Bahasa Inggris untuk 

siswa setara Sekolah Dasar yang dikemas dalam bentuk permainan dakon kreasi, yaitu 

dengan: merancang dan membuat konsep media pembelajaran Bahasa Inggris melalui 

permainan tradisional dakon yang dikolaborasikan dengan media flashcard.  

Dalam pengembangan media dakon kreasi ini diperlukan beberapa aspek atau bagian 

dalam merancangannya berdasarkan spesifikasi target yang akan dicapai, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 
Tabel  1.  Spesifikasi menentukan Produk 

Aspek/ Bagian Spesifikasi 

Kompetensi Dasar Media ini dikembangkan untuk membantu pencapaian kompetensi dasar dalam hal 

pelafalan huruf, kosakata, dan kalimat sederhana. Indikator pencapaian dari 

kompetensi dasar yang digunakan adalah anak mampu melafalkan huruf, kosakata, 
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Aspek/ Bagian Spesifikasi 

dan kalimat sederhana. 

Produk/ media Dakon kreasi ini terdiri dari papan dakon, biji dan  flash card. Dakon dilukis secara 

artistik dan sesuai dengan karakter anak-anak dengan menggunakan cat acryllic. 

Flash card  terbuat dari art paper 120 gram dengan media digital printing kemudian 

dijilid seperti sebuah buku bergambar. 

Isi Media  A. Bagian Awal 

Pada bagian awal disajikan halaman sampul yang berisi judul, nama penulis dan 

panduan permainan. 

 B. Bagian isi 

Terdiri dari 25 lembar dengan ilustrasi gambar-gambar kartun yang disukai oleh 

anak. Dalam setiap halamannya terdiri dari abjad A sampai Z dengan ilustrasi 

gambar binatang dan buah-buahan yang dilengkapi dengan contoh penggunaan 

kalimat Bahasa Inggris – Indonesia secara sederhana.  

Tampilan Komponen tampilan dalam media pembelajaran ini antara lain mencakup: (1) 

penggunaan font jenis arial dengan ukuran 14. (2) lay out atau tata letak dibuat agak 

renggang agar mudah dibaca anak, (3) ilustrasi dan gambar yang digunakan pada 

flash card bersifat kartunal,  dan (4) desain tampilan, secara keseluruhan desain 

tampilan dibuat dengan warna-warna cerah agar menimbulkan perhatian dan kesan 

ceria pada anak. 

Sajian  

 

 

Komponen penyajian dalam media pembelajaran ini antara lain mencakup: (1) 

interaksi (pemberian stimulus dan respon) yakni antara pemain dakon. Stimulus 

dilakukan ketika biji terakhir masuk ke dalam lubang sesuai dengan huruf yang 

tertera pemain harus menyebutkan benda sesuai dengan huruf yang terdapat dalam 

papan dakon. Jika butir jatuh di huruf A, siswa harus menyebutkan benda sesuai 

ilustrasi gambar dengan berawalan huruf A. (2) membuat kalimat singkat dengan 

menggunakan kata sederhana yang banyak dijumpai dalam dunia anak. 

Bahasa  Bahasa yang digunakan dalam media pembelajaran  ini memperhatikan empat aspek 

penting, yaitu: (1) keterbacaan, yakni kalimat-kalimat yang terdapat dalam flash card 

masih berupa kalimat sederhana yang terdiri dari subjek, predikat dan objek yang 

disertai dengan ilustrasi gambar supaya siswa lebih mudah memahami kalimat 

tersebut,  (2) kejelasan informasi, bahasa sederhana yang disajikan dalam flash card  

meminimalisasi multi tafsir siswa, (3) kesesuaian dengan kaidah Bahasa Inggris yang 

baik dan benar, dan (4) pemanfaatan Bahasa Inggris secara efektif dan efisien yakni 

singkat dan jelas. 

 

Media adalah sarana untuk menyampaikan pemahaman kepada masyarakat luas/ 

audience. Media berfungsi sebagai alat bantu visual penyampai dalam kegiatan belajar, yaitu 

berupa sarana yang cepat memberikan pengalaman visual kepada peserta lain dalam 

mendorong motivasi, memperjelas dan mempermudah konsep-konsep yang masih abstrak. 

Titik tolak untuk setiap perencanaan media adalah menganalisis berbagai kekuatan dan 

kelemahan media serta bagaimana karakteristik tersebut cocok untuk dijadikan alat strategi 

dalam pencapaian tujuan. Menurut Heinich (1996:8), media merupakan alat penyalur 

informasi kepada yang menerima, dimana penyampai media merupakan pembawa informasi 

dari sumber ke penerima. Demikian juga permainan tradisional yang dapat dijadikan sebagai 

media dalam pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting, 

karena dalam proses penyampaian materi ajar dapat disampaikan dengan alat bantu media 

sebagai perantara. Alat bantu tersebut bisa berupa mainan tradisional yang dapat dijadikan 

sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran harus 

meningkatkan motivasi siswa dan merangsang mereka untuk mengingat akan hal yang telah 

dipelajari. Media yang baik juga dapat mengaktifkan dalam rangka memberikan tanggapan, 
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merangsang anak untuk belajar dengan penuh semangat, dan mendorong untuk lebih giat 

dalam belajar. Masa Perkembangan Anak, tahap perkembangan Moral menurut Piaget (2007) 

dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: (a) moralitas heteronom (rentang usia 4 -7 

tahun), (b) transisi (7-10 tahun), dan (c) moralitas otonom (10 tahun keatas). Perkembangan 

anak pada usia 7-8 tahun berada pada tahap transisi, yaitu tahap peralihan dari pemikiran 

bahwa aturan-aturan tentang baik-buruk dibuat mutlak oleh orang dewasa dan Tuhan sehingga 

tidak seorang pun bisa merubah menjadi pemikiran bahwa aturan-aturan tersebut hanya alat 

yang dibuat secara kooperatif dengan orang dewasa. Sedangkan pada penelitian ini target 

ditentukan pada rentang usia 7-12 tahun. Dimana menurut Peaget usia tersebut masuk dalam 

masa transisi dan moralitas otonom. masa transisi dan moalitas otonom ini dijadikan panduan 

dalam mencari spesifikasi dan acuan dalam membuat dakon kreasi dan perlengkapannya.  

Permainan tradisonal merupakan simbolisasi dari pengetahuan yang turun temurun dan 

mempunyai bermacam-macam fungsi atau pesan di baliknya. Bentuk atau wujudnya tetap 

menyenangkan dan menggembirakan anak karena bertujuan sebagai media permainan. 

Aktivitas permainan yang dapat mengembangkan aspek-aspek psikologis anak dapat 

dijadikan sarana belajar sebagai persiapan menuju dunia orang dewasa.  

Permainan tradisional juga dikenal sebagai permainan rakyat merupakan sebuah 

kegiatan rekreatif yang tidak hanya bertujuan untuk menghibur diri, tetapi juga sebagai alat 

untuk memelihara hubungan dan kenyamanan sosial. Bahwa permainan tradisional disini 

adalah permainan anak-anak dari bahan sederhana sesuai aspek budaya dalam kehidupan 

masyarakat (Sukirman, 2008:19).  

Menurut Mulyadi (2004: 30) bermain secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan 

anak-anak yang dilakukan secara spontan yang terdapat lima pengertian bermain: (1) sesuatu 

yang menyenangkan dan memiliki nilai intrinsik pada anak, (2) tidak memiliki tujuan 

ekstrinsik, motivasinya lebih bersifat intrinsik, (3) bersifat spontan dan sukarela, tidak ada 

unsur keterpaksaan dan bebas dipilih oleh anak serta melibatkan peran aktif keikutsertaan 

anak, dan (4) memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan seuatu yang bukan bermain, 

seperti kreativitas, pemecahan masalah, belajar bahasa, perkembangan sosial. 

Permainan tidak lepas dari pada adanya kegiatan bermain anak, sehingga istilah bermain 

dapat digunakan secara bebas, yang paling tepat adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk 

kesenangan yang ditimbulkan, bermain dilakukan secara suka rela oleh anak tanpa ada 

pemaksaan atau tekanan dari luar.  

 

METODE PENELITIAN 

Perancangan dakon kreasi ini menggunakan pendekatan metode penelitian dan 

pengembangan (Research and Development / R & D). Menurut Sugiyono (2012:297) 

penelitian R&D adalah metode penelitian yang digunkan dalam menghasilkan produk tertentu 

dan menguji keefektifan produk tersebut. Dalam proses sampai menghasilkan produk 

menggunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan menguji keefektifan produk 

tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas nantinya.  

Langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan ini kami adobsi dari metode 

Sugiyono (2012: 298) sebagai berikut: 
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Gambar 1. Langkah-langkah penggunaan metode R&D, Sugiyono (2012:298) 

Tahapan penelitian R & D dari Sugiyono kami modifikasi dan dipersingkat, sehingga 

tahapan penelitian ini menjadi sebagai berikut:  

 

 
Gambar 2. Modifikasi proses penelitian dari metode R&D, Sugiyono (2012:298) 

 

Berikut adalah penjelasana dari proses metode R&D dengan target media permainan 

tradisional dakon kreasi.Penentuan potensi dan masalah penelitian. Pada tahap ini terlebuh 

dulu mengetahui bagaimana potensi dan masalah dalam penelitian. Potensi yang berarti 

adalah bagaimana pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak dapat di transformasikan secara 

natural dan terstruktur ke dalam sebuah permainan tradisional anak yaitu dakon. Hal ini 

memberi potensi bahwa media ini nantinya dapat di komersilkan maupun diadobsi oleh 

instansi-instansi khusus maupun masyarakt umum sebagai media permainan anak yang 

mengandung nilai pendidikan tradisi dan pendidikan Bahasa Inggris sebagai bahasa sarana 

komunikasi Internasional. Hal inilah yang kemudian menjadi fokus masalah penelitian ini 

yaitu pengembangan media pembelajaran Bahasa Inggris kepada anak dengan menyelaraskan 

nilai tradisi ke dalam pendidikan formal. Pada tahap ini kita menggali beberapa referensi 

mengenai permainan tradisi anak, khususnya dakon sebagai berikut : (a) Bagaimana teknik 

permainan dan aturan-aturan yang berkembang pada permaianan tersebut, (b) nilai-nilai 

pendidikan pada permaian tradisional dakon, (c) proses pembelajaran bahasa Inggris pada 

anak SD, (d) standart kemampuan yang diharapkan dari pembelajaran anak SD selama ini, 

dan (e) materi pendidikan Bahasa Inggris yang pas untuk dikolaborasikan dengan permainan 

dakon. 

Pengupulan informasi / data dukung untuk pembuatan produk. Pada tahap ini adalah 

mencari sumber informasi dan sumber data yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

permasalahan. Sumber data / informasi kami peroleh dari beberapa literatur dan referensi 

buku, jurnal, artikel dan media informasi lain. Kami juga membutuhkan beberapa informan 

ahli mengenai permainan tradisional berupa dakon.  

Proses desain produk. Pada tahap desain ini adalah proses perancangan media yang 

akan kami buat. Mulai dari tahap pematangan konsep desain, sketsa desain hingga proses 

pembuatan produk. Sekiranya pertimbangan estetika dan kebutuhan pembelajaran sebagai 

pertimbangan utama dalam proses pembuatan produk ini.  

Uji Coba dan revisi produk. Tahap uji coba produk ini adalah dengan mendistribusikan 

kepada konsumen media. Dalam hal ini sasarannya adalah Sekolah-sekolah Dasar ataupun 

Taman Pendidikan Agama yang siswanya masih sederajat Sekolah Dasar. Setelah melakukan 

uji coba akan didapatkan evaluasi dari pengguna untuk kemudian di lakukan perbaikan atau 

revisi produk.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Guru di dalam proses pembelajaran harus mampu melakukan orkestrasi terhadap segala 

kemampuan yang dimiliki siswa sehingga dapat menjadi sebuah kekuatan pembelajaran 

secara total. Salah satunya, guru harus dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 
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menyenangkan atau enjoyable learning terhadap siswa. Rasa senang dalam pembelajaran 

dapat terjadi karena adanya keseluruhan kemampuan indrawi siswa untuk aktif berpartisipasi 

di dalam pembelajaran. Media pembelajaran dalam hal ini memiliki peranan yang sangat 

penting. Media akan menjadi sarana yang efektif untuk menggugah indrawi dalam 

pembelajaran jika media tersebut digunakan secara tepat dan kreatif.  

Media pembelajaran efektif memiliki tiga fungsi utama yang meliputi (1) untuk 

meningkatkan motivasi siswa, (2) mencegah kebosanan siswa dalam mengikuti suatu proses 

pembelajaran, dan (3) memperkuat pemahaman siswa dalam konteks yang nyata. Hal ini 

sangatlah penting untuk dikuasai guru. Melalui sebuah proses pemahaman yang baik tentang 

media, penguasaan strategi pemilihan yang tepat, dan penggunaan secara kreatif dalam 

kemasan tindakan yang variatif, kompetensi guru akan semakin meningkat.  

Jenis media pembelajaran secara arbitrer dapat dikategorikan dalam lima kategori, yakni 

(1) visual, (2) audio, (3) audi visual, (4) tactile, dan (5) virtual. Media pembelajaran Bahasa 

Inggris untuk siswa Sekolah Dasar ini menggabungkan dua jenis media, yaitu media visual 

dan tactile.  

Media visual yang dimaksud adalah media yang berupa gambar, sketches, ilustrasi, 

pola, diagram, foto, film, film strip, slide, chart, graphs (pictorial, lingkaran, balok, garis), 

drawings, lukisan, buletin, koran, majalah, poster, periodical, buku (teks, referensi, 

perpustakaan), ensiklopedia, kamus, komik, kartun, karikatur, peta (wisata, komersial atau 

ekonomi, politik), globe, direktori jalan, brosur perjalanan, rute dan timetable kereta dan 

pesawat, iklan, calender, mural, tabel, diorama, friezes, simbol (seperti x, y, z), demonstrasi, 

miming, dan desk presenter. 

Konsep media visual untuk pembelajaran Bahasa Inggris Sekolah Dasar ini disajikan 

dalam bentuk tampilan papan dakon dan flash card. Flash card  tersebut memiliki gambar 

kartun sebagai ilustrasi dari kosa kata Bahasa Inggris maupun kalimat sederhana yang akan 

dibaca siswa. Gambar-gambar yang terdapat dalam flash card memiliki fungsi untuk 

memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Sedangkan dalam 

papan dakon berisi huruf yang menunjukkan kartu yang harus dibaca dalam flash card. 

Tactile yang dimaksud adalah media yang berupa specimen, objek, ekshibit, artifact, 

model, sculptured figure, live and stuffed animals, eksperimen; tools, material yang telah 

dikonstruksi dari suatu model, mainan, wayang dan pertunjukan wayang; mengukur dan 

menimbang, kebun pekarangan; templates, dan termometer. Tactile yang digunakan dalam 

media pembelajaran Bahasa Inggris ini berupa permainan tradisional berupa permainan 

dakon. Permainan dakon dipilih selain sebagai upaya revitalisasi permainan tradisional karena 

permainan ini dapat menstimulasi siswa untuk berpikir kritis. Media permainan dakon ini 

sesuai jika diimplementasikan terhadap siswa Sekolah Dasar yang gemar belajar sambil 

bermain sesuai konsep enjoyable learning. Dengan memadukan antara media visual dan 

tactile belajaran Bahasa Inggris dapat dirasakan semakin menyenangkan. 

Kemampuan Pemahaman Anak Usia 5-12 Tahun. Sebelum media pembelajaran dibuat, 

guru terlebih dahulu mengamati kemampuan pemahaman siswa supaya media yang dibuat 

sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan pemahaman yang dimaksud adalah kemampuan 

berfikir secara kognitif yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan 

mempertimbangkan suatu peristiwa atau  kejadian. Perkembangan kognitif pada dasarnya 

dimaksudkan supaya anak dapat melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca 

indera. Pengetahuan yang didapatkan oleh anak tersebut diharapkan dapat digunakan untuk 

kelangsungan hidupnya untuk menjadi manusia yang utuh sesuai dengan kodratnya yang 

harus memberdayakan apa yang ada di dunia ini untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. 

Proses kognisi pada anak pada dasarnya meliputi enam aspek, yaitu (1) persepsi, (2) 

ingatan, (3) pikiran, (4) simbol, (5) penalaran, dan (6) pemecahan masalah. Menurut Piaget 
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pentingnya pengembangan kognitif pada anak adalah: (a) Anak mampu mengembangkan 

daya persepsinya berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan, sehingga anak 

memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif, (b) Anak mampu melatih ingatannya 

terhadap semua peristiwa dan kejadian yang pernah dialami, (c) Anak mampu 

mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam rangka menghubungkan satu peristiwa 

dengan peristiwa lainnya, (d) Anak mampu memahami simbol-simbol yang tersebar di dunia 

sekitarnya, (e) Anak mampu melakukan penalaran-penalaran, baik yang terjadi secara alamiah 

(spontan), maupun melalui proses ilmiah (percobaan), (f) Anak mampu menyelesaikan 

masalah hidup yang dihadapinya sehingga pada akhirnya anak akan menjadi individu yang 

mampu menolong dirinya sendiri. 

Pada anak usia Sekolah Dasar memiliki daya pikir yang sudah berkembang ke arah 

berpikir yang konkret dan rasional. Masa operasi konkret ini menandai berakhirnya berpikir 

khayal dan mulai berpikir konkret (berkaitan dengan dunia nyata).  Pada akhir masa ini anak 

sudah memiliki kemampuan memecahkan masalah yang sederhana. Kemampuan intelektual 

pada masa ini sudah cukup menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat 

mengembangkan pola pikir atau daya nalarnya. Pada tahap operasional konkret, anak 

memiliki pemahaman yang lebih baik dalam hal: 

a. Konsep spasial (terkait jarak) dan sebab akibat 

Dua kemampuan dalam menggunakan peta dan model serta kemampuan untuk 

mengkomunikasikan informasi spasial akan berkembang seiring dengan pertambahan usia 

(Gauvin, 1993). Penilaian tentang hubungan sebab akibat akan berkembang, ketika anak usia 

5-12 tahun diminta untuk memperkirakan hasil penimbangan benda pada kondisi yang 

berbeda. Anak mengerti tentang pengaruh atribut fisik (jumlah objek pada setiap sisi 

timbangan) lebih dulu daripada mengenali pengaruh dari faktor spasial (jarak antara objek 

dengan pusat skala) (Amsel, Goodman, Savoie, & Clark, 1996). 

b. Kategorisasi 

Kategorisasi yang dimaksud adalah kemampuan anak untuk mengkategorisasikan 

membantu untuk meningkatkan logika. Meliputi mengurutkan rangakaian, menyimpulkan 

dengan lengkap, dan menginklusi. 

c. Penalaran induktif dan deduktif 

Menurut Piaget, anak pada tahap ini hanya menggunakan penalaran induktif. Yakni 

dimulai dengan observasi mengenai sebagian anggota kelas dari manusia, hewan, objek atau 

peristiwa, mereka menyimpulkan semuanya secara menyeluruh. Penalaran deduktif pada 

masa ini tidak akan berkembang sampai awal masa remaja. 

d. Konservasi 

Dalam mengatasi berbagai macam permasalahan konservasi, anak ditahap ini dapat 

mengolah jawaban menurut pola pikir mereka. Karakteristik yang dimiliki oleh anak dengan 

usia 7-12 tahun pada umumnya memiliki ciri: (1) mereka suka belajar sambil bermain, (2) 

mereka dapat menceritakan apa yang mereka lakukan dan dengarkan, (3) mereka memiliki 

perhatian dan konsentrasi yang singkat (tidak tahan lama), (4) mereka dapat mempelajari 

Bahasa Inggris dengan cara menyimak, menirukan dan mengucapkan, (5) mereka sebenarnya 

belum menyadari untuk apa belajar bahasa asing walaupun mereka senang dan bersemangat, 

dan (6) anak belajar dengan baik ketika mereka diberi motivasi untuk terlibat secara langsung 

dalam kegiatan yang berhubungan dengannya. Pada usia anak 7-12 tahun mereka suka 

melakukan kegiatan belajar sambil bermain. Sehingga gambar yang ditampilkan dalam flash 

card diharapkan mampu menarik perhatian dan konsentrasi siswa yang rata-rata berdurasi 

singkat. Permainan dakon ini dapat melibatkan anak secara langsung dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga termotivasi untuk belajar bahasa Inggris dengan secara tidak langsung. 
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a. Standar Kompetensi 

Struktur Kurikulum dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Inggris yang 

diajarkan pada siswa Sekolah Dasar mengacu pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 

tentang Sisdiknas. Di dalam undang-undang tersebut Mata Pelajaran Bahasa Inggris 

berkedudukan hanya sebagai Muatan Lokal. Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa 

Inggris adalah progam untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan bahasa, dan sikap 

positif terhadap Bahasa Inggris. Mata pelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar memiliki 

tujuan supaya peserta didik memiliki kemampuan (1) mengembangkan kompetensi 

berkomunikasi dalam bentuk lisan secara terbatas untuk mengiringi tindakan (language 

accompanying action) dalam konteks sekolah, dan (2) memiliki kesadaran tentang hakikat 

dan pentingnya Bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam masyarakat 

global. Ruang lingkup standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Inggris di SD mencakup 

kemampuan berkomunikasi lisan secara terbatas dalam konteks sekolah yang terdiri dari 

aspek: listening, speaking, reading, dan writing. 

Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran tambahan khusus yang diajarkan pada siswa 

Sekolah Dasar. Pelajaran tersebut mulai diperkenalkan pada siswa kelas 4, 5, dan 6 jenjang 

Sekolah Dasar. Tujuan pembelajaran Bahasa Inggris adalah mempersiapkan siswa agar 

memiliki dasar kemampuan bahasa Inggris meskipun terbatas untuk melanjutkan ke jenjang 

sekolah menengah. Di daerah perkotaan, tidak menutup kemungkinan pelajaran Bahasa 

Inggris diajarkan mulai dari kelas 1 Sekolah Dasar dan bahkan kemungkinan diajarkan juga 

pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yakni Kelompok Bermain dan Taman Kanak-

kanak.  

Pelajaran Bahasa Inggris dalam kurikulum K13 sebenarnya sudah dihapus. Namun, 

sesuai kebutuhan terdapat beberapa sekolah yang mengajarkan Bahasa Inggris sebagai 

ekstrakurikuler. Dasar yang digunakan untuk mengajar mengacu pada kurikulum lama 

(KTSP) dan hasil musyawarah MGMP Bahasa Inggris terdahulu. Materi yang diajarkan masih 

terbatas pada pelafalan, kosakata, dan kalimat sederhana. Seperti halnya dakon kreasi ini juga 

mempunyai target pembelajaran menyenangkan. Anak dengan tidak sadar akan dapat 

mempelajari kosa kata sederhana dalam bahasa Inggris pada taraf speaking dan reading 

dengan bermain dakon kreasi.  

 

b. Analisis Kebutuhan 

Berdasarkan kemampuan pemahaman anak usia 5-12 tahun dan standar kompetensi 

Bahasa Inggris untuk anak Sekolah dasar, maka dibutuhkan media pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Media pembelajaran 

tersebut adalah permainan dakon, selain untuk melestarikan permainan tradisional, dakon 

dapat memberikan rangsangan siswa untuk berfikir kritis. Permainan dakon yang dimodifikasi 

dengan penggunaa flash card  ini memberikan suasana yang menyenangkan bagi siswa 

sehingga materi yang disampaikan tidak membuat siswa menjadi tertekan. Anak dapat 

bermain dengan riang gembira tanpa mengabaikan materi yang seharusnya diajarkan 

kepadanya.  

Media pembelajaran ini ditunjang dengan tampilan visual dan konten kebahasaan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga permainan dakon dan flash card  tidak 

ditampilkan secara orisinil, tetapi diberi sentuhan seni untuk memberikan stimulus suasana 

yang ceria terhadap siswa.  

 

c. Visual 

Visual yang dimaksud adalah ilustrasi yang dapat digunakan untuk mempermudah 

siswa dalam memahami materi dan mengurangi verbalisme agar siswa tidak merasa bosan. 
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Ilustrasi berupa gambar-gambar yang menarik ini akan menjadi efektif jika sasarannya adalah 

anak Sekolah Dasar yang senang dengan adanya gambar-gambar. Gambar ilustrasi dalam 

media pembelajaran ini memiliki tiga ketentuan, yaitu (1) relevan dengan konsep-konsep 

yang disajikan, (2) merupakan terpadu antara materi dan media, dan (3) jelas, baik, dan 

merupakan hal-hal esensial yang membantu memperjelas materi. Visual yang ditampilkan 

dalam media ini terdapat dalam papan dakon dan flash card. 

Desain tampilan pada papan dakon ini dibuat dengan menggunakan gambar-gambar 

yang bersifat kartunal dengan warna-warna cerah untuk menarik siswa supaya tidak mudah 

bosan. Sedangkan untuk flash card tampilan huruf menggunakan font yang tegas dan mudah 

terbaca. Lay out atau tata letak dibuat agak renggang agar mudah dibaca anak. Ilustrasi dan 

gambar yang digunakan pada flash card bersifat kartunal, hal ini disesuaikan dengan hal-hal 

yang disukai anak. Desain tampilan secara keseluruhan dibuat dengan warna-warna cerah 

agar menimbulkan kesan ceria pada anak. Berikut contoh gambar pada isi flashcard : 

   
Gambar 3, Isi dari sebagian desain Flash Card 

 

d. Konten Kebahasaan Pendukung Permainan Dakon Kreasi 

Bahasa yang baik dan benar dapat mempermudah siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan. Ketentuan yang berkaitan dengan bahasa dalam media pembelajaran ini 

meliputi: (1) penggunaan kosa kata Bahasa Inggris yang mempermudah pemahaman siswa, 

(2) penggunaan kalimat sederhana yang disesuaikan dengan pengetahuan dan perkembangan 

sasaran pembaca, dan (3) terjemahan berupa kata-kata yang sudah dibakukan. 

Bahasa yang digunakan dalam flash card  ini memperhatikan empat aspek penting, 

yaitu: (1) keterbacaan, yakni kalimat-kalimat yang terdapat dalam flash card masih berupa 

kalimat sederhana yang terdiri dari subjek, predikat dan objek yang disertai dengan ilustrasi 

gambar supaya siswa lebih mudah memahami kalimat tersebut, (2) kejelasan informasi, 

bahasa sederhana yang disajikan dalam flash card meminimalisasi multi tafsir siswa, (3) 

kesesuaian dengan kaidah Bahasa Inggris yang baik dan benar, dan (4) pemanfaatan Bahasa 

Inggris secara efektif dan efisien yakni singkat dan jelas. Berikut dibawah adalah beberapa 

contoh dakon kreasi : 
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Gambar 4, Contoh Dakon Kreasi 

 

e. Target Capaian 

Target capaian dari media ini meliputi tiga hal, yakni pelafalan, kosakata, dan kalimat 

sederhana. Diharapkan anak yang bermain mampu melafalkan huruf Bahasa Inggris dengan 

benar. Dalam setiap lembar flash card terdapat lima kosakata baik hewan maupun buah-

buahan. Selain itu, flash card ini dilengkapi dengan kalimat sederhana dalam Bahasa Inggris 

supaya anak yang bermain mampu mengidentifikasi struktur kalimat sederhana di dalam 

Bahasa Inggris. Berikut di bawah ini contoh adalah kosakata berdasarkan alfabeth yang 

dipakai dalam belajar dan bermain dakon kreasi : 
Tabel 2. Alfabeth huruf yang dipakai Dalam flash card kreasi dakon 

NO ALFABETH PENGGUNAAN KALIMAT DAN CARA BACA 

1 A A /ei/ 

  Ant /ent/ : semut 

Ant is small (semut itu kecil) 

Apple/eipәl/ : apel 

Apple is my favorite fruit (apel adalah buah kesukaanku) 

Art/a‟t/  : seni 

Art is my life (seni adalah hidupku) 

2 B B  /bi/ 

  Buffalo/bafәlou/ : kerbau 

Buffalo is a mammal (kerbau adalah mamalia) 

Butterfly/batә‟flai/: kupu kupu 

butterfly is my favorite animal (kupu kupu adalah binatang favorit    

saya) 

Banana/bәnanә/ : pisang 

a banana is sweet ( pisang itu manis) 

3 C C /si/ 

  Cat/ket/                : kucing 

A cat has fur (seekor kucing mempunyai bulu) 

Carrot /kerәt/ : wortel  

A carrot has vitamin A (wortel mengandung vitamin A) 

4 D D /di/ 

  Deer /di:/ : rusa 

a deer lives in a forest (rusa hidup di hutan)  

Dolphin/dͻlfin/ : lumba lumba 

A dolphin likes humans (ikan lumba lumba menyukai manusia) 

5 E E/i/ 

  Eyes /ais/ : mata 

You have two big eyes (kamu mempunyai dua mata yang besar) 

Elephant /elәfәn/ : gajah 

An elephant has a long nose (seekor gajah mempunyai belalai yang panjang) 

6 F F/ef/ 

  Frog /frͻg/ : katak 

I like frog ( saya suka katak) 

Fox/fͻx/: serigala putih 

A fox has white fur (serigala putih mempunyai bulu putih) 

7 G G/ji/ 

  Goat /gout/ : kambing 

Moslems used to kill goats in Idul Adha (Orang Muslim biasanya 

menyembelih kambing pada saat Idul Adha) 

Girraffe/jiraf/ : jerapah 

A girraffe has a long neck (seekor jerapah mempunyai leher yang panjang) 

 

8 H H/ej/ 
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NO ALFABETH PENGGUNAAN KALIMAT DAN CARA BACA 

  Horse /hͻ‟s/ : kuda 

A horse has four legs (kuda mempunyai kaki empat) 

Hippopotamus /haipopͻtәmәs/: kuda nil.  

A hippopotamus likes to stay in a mud (seekor kuda nil suka main di 

lumpur) 

9 I I/ai/ 

  Ice cream/aiskrim/: es krim 

I like an ice cream (saya suka es krim) 

Iguana /iguana/ : kadal iguana 

An iguana can change its colour (iguana bisa berubah warna) 

10 J J/je/ 

  Jam/jӕm/             : selai 

I like pineapple jam (saya suka selai nanas) 

Jellyfish/jӕlifiʃ/   : ubur ubur 

A jelly fish is very skinny (ubur ubur sangat lincah) 

11 K K/ke/  

  Kitten /kittәn/ : anak kucing 

I have a kitten ( saya mempunyai seekor anak kucing) 

Kite/kait/ : laying layang 

I like to play a kite (saya suka bermain layang layang) 

12 L L/el/ 

  Lion/laiәn/ : singa 

A lion lives in wild forest (Seekor singa hidup di hutan liar) 

Lemon /lӕmәn/  : jeruk lemon 

A lemon is a sour fruit (jeruk lemon itu rasanya asam) 

13 M M/ӕm/ 

  Moon /mu:n/ : bulan 

I like a moonlight (saya suka sinar bulan purnama) 

Monkey/manki/ : monyet 

A monkey likes to eat banana (seekor monyet suka makan pisang) 

14 N N/en / 

  Nose / nous/ : hidung 

My nose is very sensitive (hidung saya sangat sensitif) 

Nut/nat/ : kacang 

I like to eat nuts (saya suka makan kacang) 

15 O O/ou/ 

  Octopus /ͻktәpәs/ : gurita 

An octopus has a lot of legs (Seekor gurita mempunyai banyak kaki) 

Orange /oreinj/ : jeruk manis 

I like orange (saya suka jeruk manis) 

16 Q Queen /kwin/ : ratu 

I want to be a queen (Saya ingin menjadi seorang ratu) 

Quail /kweil/ : burung puyuh 

I like a quail‟s egg (Saya suka telur puyuh) 

17 R Rose /rous/ : bunga mawar 

I like a red rose (Saya suka bunga mawar merah) 

Rabbit /rӕbit/ : kelinci 

I like a white rabbit (Saya suka kelinci putih) 

18 S Spider /spaidә‟/ : laba laba 

A spider is jumping from the roof (seekor laba laba sedang  melompat dari 

atap) 

Snail /sneil/ : siput 

A snail is walking slowly (seekor siput sedang berjalan pelan) 

19 T Train /trein/ : kereta api 

Taking a train is better (naik kereta itu lebih menyenangkan) 

Tomato/tometo/ : tomat 
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NO ALFABETH PENGGUNAAN KALIMAT DAN CARA BACA 

Tomato contains vitamin C (Tomat mengandung vitamin C) 

20 U Umbrella/ambrilә/: payung 

A program of one thousand umbrellas is successful (Acara seribu payung 

telah berhasil) 

Unicorn /yunikͻ‟n/: unikorn 

Unicorn usually white (unicorn biasanya berwarna putih) 

21 V Vase /veis/ : vas bunga 

The vase is broken (vas nya jatuh)   

Violin /vaәlin/ : biola 

A violin is nice to hear (biola enak sekali didengar) 

22 W Wolf /wͻlf/ : serigala 

The wolf is running fast (serigala itu berlari cepat) 

Whale /weil/ : ikan paus 

Wale is a big fish (paus itu adalah ikan yang besar) 

23 X Xylophone/sailәfәun/: alat music silofon 

I heard someone plays a xylophone (saya mendengar seseorang bermain 

silofon) 

x-box /eks-boks/    : kotak x 

The kids like to play x-box (anak anak suka bermain x-box) 

24 Y Yoyo /yoyo/       : mainan yoyo 

I like to play yoyo (saya suka bermain yoyo) 

Yacht /yakh/  : kapal pesiar 

The yacht goes around the sea (kapalnya mengelilingi lautan) 

25 Z Zebra /zebra/  : zebra 

A Zebra has straight black and white color (seekor zebra berwarna lorek 

hitam dan putih) 

Zoo /zu/                 : kebun binatang 

I like to go to the zoo (saya suka pergi ke kebun binatang) 

 

 

f. Aplikasi Panduan Permainan 

Dakon secara umum di masyarakat dikenal dengan nama lain congklak. Permainan ini 

dipercaya dapat mengasah daya nalar dan ketajaman anak. Dakon terdiri dari papan dan biji 

dakon. Papan dakon dapat terbuat dari kayu maupun plastik. Papan dakon yang digunakan 

terbuat dari bahan plastik yang telah dihias dengan teknik lukis  untuk menambah nilai 

estetika papan dakon. Biji dakon dapat berasal dari biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan, kerang-

kerangan, batu kerikil ataupun biji imitasi dari plastik. Biji dakon yang digunakan pada 

permainana ini terbuat dari plastik berbentuk kerang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan 

kerang asli dan pertimbangan biji dakon yang kurang bertahan lama jika berasal dari biji 

tumbuhan. Permainan ini dilengkapi dengan flash card yang dimainkan bersama dakon secara 

bersamaan. 

Permainan dakon ini hanya dapat dimainkan oleh dua orang. Karena hanya dimainkan 

oleh dua orang, maka jumlah papan dakon diperbanyak supaya anak dapat aktif dalam 

belajaran dan dakon dapat dimainkan secara berkelompok. Papan dakon ini memiliki dua 

belas lubang, yang terdiri dari tujuh lubang depan dan belakang, serta dua lubang besar yang 

berada pada sisi kanan dan kiri papan dakon. Cara bermain diawali dengan mengisi papan 

dakon dengan biji dakon yang berjumlah tujuh buah dalam setiap lubangnya, kecuali lubang 

sisi kiri dan sisi kanan yang dianggap milik pemain. Jadi total keseluruhan biji yang terdapat 

dalam papan dakon tersebut berjumlah 98 buah. 

Pemain selanjutnya melakukan suit untuk menentukan pemenang yang akan memulai 

permainan. Permainan dimulai dengan memilih salah satu lubang yang akan disebar ke 

seluruh lubang dakon kecuali lubang besar disisi kiri yaitu lubang milik lawan. Penyebaran 
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biji dakon ini diputar searah jarum jam. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, 

ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi, bila habis di lubang besar 

miliknya maka ia mendapatkan kesempatan khusus dengan memilih lobang kecil di sisinya. 

Bila ternyata habis di lubang kecil di sisinya maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di 

sisi yang berhadapan. Tetapi bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan maka ia berhenti dan 

tidak mendapatkan apa-apa.  

Letak biji dakon terakhir ini menunjukkan huruf yang akan di baca oleh pemain yang 

akan disesuaikan dengan huruf yang terdapat dalam flash card. Selanjutnya pemain 

dipersilakan untuk membaca huruf, kosakata, maupun kalimat sederhana yang terdapat dalam 

flash card. Biji terakhir misalnya jatuh pada lubang yang menunjukkah huruf „S‟ pada papan 

dakon, maka huruf „S‟ tersebut dicocokkan dengan flash card yang selanjutnya akan dibaca 

oleh pemain. Permainan berakhir apabila sudah tidak ada biji lagi dalam lubang kecil yang 

dapat diambil karena semua biji sudah masuk pada lobang besar. pemilik biji terbanyak pada 

lubang besar itulah yang menjadi pemenang dalam permainan ini. 

Berikut desain gambar cover Flash card dan petunjuk permainan dakon kreasi: 

 
Gambar 5, Cover dan deskripsi permainan dakon kresai dengan Flash Card 

g. Hasil Uji Coba Produk  

Uji coba ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana kelayakan media permainan 

tersebut. Data kelayakan produk ini disajikan dalam bentuk data verbal berupa deskripsi yang 

dihimpun dari komentar lisan baik oleh anak-anak yang memainkannya serta beberapa guru 

yang melibatkan diri dalam pemantauan permainan. Berdasarkan data verbal yang terhimpun, 

siswa merasa senang dengan permainan dakon ini. Siswa merasa terbantu dengan media ini 

dalam mempelajari materi Bahasa Inggris. Media pembelajaran yang dikemas dalam bentuk 

permainan ini membuat siswa tidak bosan mempelajari pelafalan huruf yang terdapat dalam 

flash card. Siswa mudah mempelajari kosa kata Bahasa Inggris karena disertai ilustrasi 

gambar yang menarik. Siswa juga mudah dalam mempelajari kalimat sederhana dalam 

Bahasa Inggris, mereka merasa terbantu dalam menentukan struktur kalimat dalam Bahasa 

Inggris.  

Di samping membantu anak dalam mempelajari pelafalan, kosa kata, dan kalimat 

sederhana, mereka merasa pembelajaran Bahasa Inggris dengan menggunakan permainan 

dakon ini lebih menarik. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi bersama dengan teman 

lawan lain dalam menentukan pelafalan, kosa kata, maupun kalimat sederhana yang akan 
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dibacanya. Selain itu, gambar-gambar yang menarik, dengan warna-warna yang ceria di 

dalam papan dakon dan flash card membuat mereka merasa senang dan tidak bosan.  

Kesan utama anak-anak dalam penerapan media ini adalah mereka merasa antusias 

dalam mempelajari materi Bahasa Inggris, karena belajar dilakukan dengana bermain yang 

menyenangkan. Mulai dari kegiatan permainan dakon dan pembacaan flash card menumbuh 

kembangkan minat anak untuk terus belajar melafalkan huruf dalam Bahasa Inggris, 

menambah kosa kata Bahasa Inggris, dan berlatih membaca kalimat sederhana dalam Bahasa 

Inggris. 

 

h. Revisi Produk 

Setelah melalui tahap uji coba produk, produk direvisi sesuai saran yang disampaikan 

oleh guru dan anak.  Anak-anak pada dasarnya cukup senang dengan media pembelajaran 

permainan dakon ini, mereka hanya menanyakan mengapa huruf yang ada di lubang dakon 

ada yang menumpuk besar dan kecil, sehingga terkadang mereka bingung huruf mana yang 

harus mereka baca. Namun, hal ini kemudian dapat dijelaskan bahwa huruf yang dibaca 

pertama adalah huruf besar, dan selanjutnya yang dibaca huruf kecil yang tertera pada papan 

dakon. Hal ini dilakukan karena keterbatasan jumlah lubang papan dakon dibanding dengan 

jumlah huruf abjad yang berjumlah 26 buah. 

Guru memberikan saran terkait flash card yang digunakan dalam permainan dakon. 

Awalnya flash card berupa lembaran-lembaran kartu yang berisi huruf, kosa kata, dan kalimat 

sederhana yang belum dijilid. Karena media pembelajaran tersebut diberikan kepada siswa 

Sekolah Dasar, dikhawatirkan kartu-kartu tersebut hilang. Maka dari itu, guru menyarankan 

untuk flash card tersebut dijilid menjadi satu sehingga lebih praktis dan tidak mudah tercecer. 

Selain itu, guru memberikan saran dalam penjilidan flash card sebaiknya diberi kata 

pengantar pada bagian awal. Setelah itu diberikan petunjuk permainan terkait media 

pembelajaran Bahasa Inggris dalam bentuk permainan dakon. Petunjuk permainan ini untuk 

memberikan langkah-langkah yang dilakukan dalam permainan dan penggunaan flash card 

untuk media pembelajaran. Pertimbangan ini berdasarkan orientasi ke depan bahwa nantinya 

media ini dapat digunakan di sekolah sekolah SD yang tersebar di Kota dan Kabupaten 

Malang. Petunjuk permainan ini mempermudah guru dan siswa untuk mengaplikasikan media 

pembelajaran tersebut di dalam kelas Bahasa Inggris. 

 Jumlah halaman flash card  yang berjumlah dua puluh lima halaman juga mendapatkan 

saran dari guru di sekolah. Jumlah halaman tersebut dirasa kurang efektif karena abjad „X‟ 

dan „Z‟ memiliki sedikit kosa kata, sehingga perlu disederhanakan menjadi satu halaman saja, 

yakni kedua abjad tersebut digabung menjadi satu. Anak-anak pada dasarnya senang diberi 

penghargaan untuk memotivasi mereka di dalam kegiatan belajar. Motivasi tersebut dapat 

dilakukan secara verbal langsung ketika siswa dapat membaca flash card secara benar. 

Namun, alangkah lebih baik jika di dalam flash card  dibubuhi kata-kata yang memotivasi 

siswa, semisal pintar, pandai, cerdas, dan hebat.  

Produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini adalah media pembelajaran 

permainan dakon untuk mata pelajaran Bahasa Inggris Sekolah Dasar. Media pembelajaran 

ini tidak akan berguna apabila tidak dimanfaatkan dan disebarluaskan. Oleh karena itu, saran 

pemanfaatan dan diseminasi dipaparkan sebagai berikut. 

a. Guru sebagai fasilitator dapat memanfaatkan media pembelajaran permainan dakon ini 

dengan lebih kreatif dan inovatif, seperti menyisipkan lagu-lagu berbahasa Inggris dan 

menyanyikannya di sela-sela pembelajaran dan mengadakan pembelajaran di luar kelas. 

b. Guru dapat memanfaatkan media pembelajaran permainan dakon ini dengan 

menambahkan flash card  sesuai dengan materi yang diajarkan, misalnya angka, warna, 

dan bentuk. 
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Produk berupa media pembelajaran permainan dakon untuk pembelajaran Bahasa 

Inggris Sekolah Dasar ini dapat disebarluaskan melalui beberapa cara sebagai berikut : 

a. Pengembangan media pembelajaran ini sudah melalui kajian yang mendalam, selanjutnya 

peneliti akan memperbanyak permainan dakon dan flash card supaya dapat dimanfaatkan 

untuk media pembelajaran Bahasa Inggris untuk Sekolah Dasar. 

b. Flash card dikirim ke penerbitan, dan apabila dinilai memenuhi standar layak cetak, 

produk dapat dicetak untuk selanjutnya disebarluaskan. 

c. Terkait dengan undang-undang hak cipta dan perlindungan terhadap karya intelektual, 

penggandaan dakon dan flash card perlu izin dari peneliti. 

Saran pengembangan lebih lanjut terhadap media pembelajaran permainan dakon untuk 

mata pelajaran Bahasa Inggris Sekolah Dasar adalah sebagai berikut. 

a. Media permainan dakon ini diujicobakan satu kelas di Sekolah Dasar saja. Oleh karena 

itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengujicobakan media pembelajaran 

ini dalam skala yang lebih luas, misalnya di satu Sekolah Dasar mulai dari kelas satu 

sampai kelas enam atau di beberapa sekolah yang memiliki karakteristik sama. 

b. Penelitian media pembelajaran permainan dakon ini dapat digunakan sebagai pijakan 

peneliti selanjutnya untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih kreatif dan 

menyenangkan.  

Media pembelajaran permainan dakon ini mendapatkan respon yang positif baik dari 

siswa maupun guru Bahasa Inggris Sekolah Dasar. Siswa merasa antusias dengan permainan 

dakon yang disajikan sebagai media belajar. Siswa juga merasa senang selama proses 

pembelajaran karena mereka dapat belajar sambil bermain sehingga materi dapat mereka 

terima dengan baik tanpa ada perasaan tertekan. Respon positif yang diberikan oleh guru 

terhadap media pembelajaran ini ditunjukkan dengan adanya beberapa saran perbaikan yang 

diajukan, seperti penambahan kata pengantar, petunjuk permainan, dan penggabungan huruf 

„X‟ dan „Z‟ supaya lebih hemat. 

 

KESIMPULAN  

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah media pembelajaran permainan dakon 

untuk mata pelajaran Bahasa Inggris setara anak-anak Sekolah Dasar. Media pembelajaran ini 

dikemas dalam bentuk permainan dakon yang dilengkapi dengan flash card yang dapat 

membantu siswa dalam melafalkan huruf Bahasa Inggris, menambah kosa kata, dan belajar 

struktur kalimat Bahasa Inggris yang sederhana. Media ini dibuat semenarik mungkin untuk 

mendorong minat siswa dalam belajar. Media dakon tidak disajikan secara konvensional, 

melainkan dibubuhi sentuhan estetik dengan melukisnya dengan gambar-gambar yang unik 

dengan warna-warna yang ceria. Bagian kata pengantar berisi manfaat media pembelajaran, 

harapan kritik dan saran. Kemudian dilanjutkan dengan petunjuk permainan yang berisi 

langkah-langkah penggunaan media permainan dakon dengan flash card. Sedangkan pada 

bagian isi media pembelajaran ini terdiri dari 25 flash card dengan penggabungan huruf „X‟ 

dan „Z‟ menjadi satu lembar. Flash card  tersebut  berisi dua gambar pada setiap lembar 

halaman dengan Bahasa Inggris beserta artinya. Pada setiap gambar dilengkapi dengan contoh 

penggunaan kalimat dalam Bahasa Inggris secara sederhana.  
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