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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, buku Antologi Hasil Penelitian bisa 
kembali kami hadirkan. Meski terlambat diterbitkan satu tahun 
karena faktor tehnik, namun dari sisi substansi masih relevan 
untuk disajikan dan dibaca. Buku Antologi Hasil Penelitian ini 
merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para dosen 
baik secara individual maupun kelompok di lingkungan IAIN 
Mataram, pada tahun 2013 dan 2014. Mengingat keterbatasan 
ruang, tidak semua hasil penelitian pada tahun tersebut 
dapat dimuat pada edisi ini, namun akan diupayakan untuk 
dipublikasikan pada edisi berikutnya. 

Cakupan Buku Antologi Hasil Penelitian ini sengaja 
diberikan tema “Manajemen Kelembagaan dan Pembelajaran 
dalam Praksis Pendidikan Islam” untuk mengakomodasi 
keragaman fokus kajian penelitian yang dilakukan. Hal ini 
sekaligus untuk memayungi kecenderungan studi yang 
dilakukan, sebagai akibat dari keragaman latar belakang 
keilmuan dosen.

Buku ini bertujuan untuk memperluas publikasi hasil 
penelitian dosen, agar dapat memiliki manfaat yang lebih luas 
baik secara akademis maupun empiris-praktis, memperoleh 
feedback dari masyarakat luas, dan sekaligus sebagai wujud 
pertanggungjawaban sosial dari hasil kerja ilmiah para dosen.    

Kehadiran buku ini tidak terlepas dari dukungan 
berbagai pihak, karena itu ucapan terima kasih dan apresiasi 
yang tinggi, terutama pada para penulis, Tim Penyusun, dan 
editor, sehingga buku “Antologi Hasil Penelitian” ini dapat 
diterbitkan oleh Lembaga Pusat Penelitian dan Penerbitan 
LP2M IAIN Mataram, dan dapat sampai di tangan pembaca.

Buku ini memberikan ruang bagi para pembaca untuk 
memberikan kritik dan saran kostruktif, baik yang berkaitan 
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dengan substansi, maupun teknik penyajiannya. Akhrinya, 
semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.   

    Mataram, Juni 2015

    Kepala PPP LP2M IAIN Mataram

    Sainun
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INOVASI 

PEMBELAJARANBAHASA: 
UPAYA PENGEMBANGAN MODEL



PENERAPAN OBSERVE AND REMEMBER 

GAMES UNTUK MENINGKATKAN 

PENGUASAAN KoSA KATA (VoCABULARY) 

MAHASISwA PADA PEMBELAJARAN 

READING

Jumrah

LATAR BELAKANG 

Bahasa Inggris dewasa ini telah mengambil bagian 
penting di era globalisasi sehingga mempelajari Bahasa 
Inggris merupakan suatu kewajiban yang mau tidak mau 
harus dipahami dan dikuasai. Di Indonesia, bahasa Inggris 
merupakan bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah atau 
madrasah mulai dari tingkat dasar (ibtidaiyah) sampai tingkat 
perguruan tinggi. Kebutuhan akan kompetensi berbahasa 
Inggris ini semakin tinggi mengingat perkembangan dan 
globalisasi dunia saat ini. Kurikulum yang digunakan dewasa 
ini berorientasi pada kompetensi, artinya siswa dituntut untuk 
memiliki kompetensi tertentu atau kecakapan sebagai hasil 
proses pembelajaran di sekolah.1

Pendidikan berbasis kompetensi menekankan pada ke-
mampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang 
pendidikan. Kompetensi adalah pernyataan yang meng-
gambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara 
bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan dan 
kemampuan yang dapat diamati dan diukur”. Kompetensi 

1M. A. Hasman, The importance ofEnglish (Washington: English 
Teaching Forum, 2000).
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(kemampuan) lulusan merupakan modal utama untuk 
bersaing di tingkat global, karena persaingan yang terjadi 
adalah pada kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena 
itu, penerapan pendidikan berbasis kompetensi diharapkan 
akan menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di 
tingkat global. Kompetensi yang sering disebut dengan standar 
kompetensi adalah kemampuan yang secara umum harus 
dikuasai lulusan. Ada empat kompetensi yang harus dimiliki 
seorang pembelajar bahasa Inggris yaitu: listening, speaking, 
Reading dan writing.2

Keterampilan membaca merupakan salah satu keteram-
pilan berbahasa yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Namun, 
fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar mahasiswa 
Jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Mataram kurang mampu memahami teks bacaan dalam Bahasa 
Inggris. Ini dibuktikan dengan 60% nilai rata-rata mahasiswa 
pada mata kuliah Matrikulasi Bahasa Inggris I khususnya 
pada pembelajaran reading di semester sebelumnya masuk 
kategori tidak cukup (insufficient). Hal ini disebabkan oleh 
kurangnya kemampuan dasar membaca, penguasaan kosakata, 
penguasaan teknik dan strategi membaca dalam bahasa 
inggris, serta ketidakpahaman mahasiswa terhadap struktur 
organisasi teks. Dari beberapa penyebab diatas, penguasaan 
kosakata  merupakan salah satu faktor paling dominan yang 
menjadi penyebab sebagian besar mahasiswa PGMI kurang 
mampu memahami teks bacaan dalam bahasa inggris. Oleh 
karena itu, penguasaan kosakata dalam pembelajaran reading 
harus menjadi perhatian utama ketika ingin meningkatkan 
kemampuan pemahaman membaca teks berbahasa inggris. 

Penguasaan kosakata tidak boleh disampaikan secara 
konvensional seperti menugaskan mahasiswa menghafalkan 
beberapa kata dalam tiap pertemuan kemudian dihafalkan 
pada pertemuan berikutnya, namun harus disampaikan dengan 
cara-cara yang menarik perhatian sehingga mahasiswa sangat 
antusias melaksanakannya dan tidak terkesan membebani 
mereka. Cara menarik tersebut salah satunya yaitu dengan 

2Mulyasa, E. Kurilkulum berbasis kompetensi:Konsep, karakteristik,dan
implementasi(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
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menggunakan games. Games yang digunakan harus sesuai 
dengan tujuan pembelajaran4. 

Berdasarkan hal diatas, peneliti ingin meneliti tentang 
penerapan observe and remember games untuk meningkatkan 
penguasaan kosakata (vocabulary) Mahasiswa Jurusan PGMI 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram pada 
pembelajaran reading.

METoDE PENELITIAN

Sasaran penelitian ini yaitu adanya peningkatan 
penguasaan kosakata (vocabulary) mahasiswa Jurusan PGMI 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram dalam 
pembelajaran reading melalui Penerapan Observe and Remember 
Games.

Rencana Tindakan

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas 
untuk meneliti peningkatan yang didapat mahasiswa dalam 
penguasaan kosakata (vacabulary) melalui penerapan observe 
and remember games untuk meningkatkan penguasaan kosakata 
(vocabulary) pada pembelajaran reading. Menurut Kemmis 
dan Taggart, dasar penelitian tindakan kelas terdiri atas 
proses perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi yang 
termasuk dalam 1 siklus. Dalam penelitian tindakan kelas, 
biasanya terdapat dua atau lebih siklus yang digunakan, ter-
gantung pada kebutuhan hasil akhir yang ingin dicapai. Dalam 
penelitian ini dilakukan dua siklus sebagai berikut:

Proses	Siklus		

a. Perencanaan 

Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka 
segala sesuatu yang dibutuhkan didalamnya dipersiapkan 
dengan cermat dan sistematis. Adapun yang harus dipersiapkan 
adalah:

(1) Bahan pembelajaran, 

(2) Rancangan tindakan dalam bentuk rencana 
pembelajaran, 
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(3) Rencana evaluasi yang meliputi tes dan non-tes. 

b.	 Pelaksanaan	
Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perencanaan. Pada 

awal pertemuan, mahasiswa diinformasikan tentang aturan 
permainan yang akan dilakukan termaksud rincian dan tahap-
tahap kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan serta tujuan 
akhir dari proses pembelajaran. Peneliti membagi mahasiswa 
menjadi beberapa kelompok, kemudian permainan segera 
dilaksanakan. Orang pertama tiap kelompok maju ke depan 
kelas untuk mengamati (observe) benda atau media lain yang 
telah dipersiapkan oleh peneliti, kemudian dia kembali ke 
kelompoknya untuk menceritakan ke kelompoknya apa yang 
telah dia amati (remember). Kemudian orang kedua kembali 
maju untuk mengamati hal yang sama dengan maksud agar 
dapat melengkapi apa yang telah dilihat, kemudian mereka 
kembali ke kelompoknya. Dengan seluruh anggota kelompok-
nya masing-masing, mereka menuliskan semua kata-kata yang 
telah mereka amati tadi kemudian peneliti meminta semua 
kelompok untuk menuliskan kata-kata tersebut di depan 
kelas. Kelompok yang menulis jumlah kata yang benar paling 
banyak merupakan kelompok pemenang. Kemudian peneliti 
membagi-kan teks bacaan dalam bahasa inggris (reading) 
dan meminta mahasiswa untuk membaca dan menjawab 
pertanyaan setelahnya. Kata-kata yang digunakan dalam 
games merupakan bagian dari teks yang mereka baca sehingga 
memudahkan mereka memahami bacaan dan menjawab 
pertanyaannya. 

c.	 Pengamatan	
Pengamatan dilakukan selama proses belajar mengajar 

ber langsung. Pengamatan dilakukan dengan observasi atau 
peng amatan secara langsung. Pengambilan data dengan 
observasi bertujuan untuk dapat secara langsung mengamati 
semua perilaku mahasiswa, baik yang positif maupun negatif 
selama proses belajar mengajar berlangsung. 

d. Refleksi 

Pelaksanaan kegiatan dan observasi pada siklus I dijadikan 
sebagai pedoman. Situasi tersebut dipakai untuk pembenahan 
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dan perbaikan pada tindakan siklus II. Ada beberapa hal 
yang perlu diperhatikan pada waktu proses belajar mengajar 
siklus I, misalnya kesiapan dalam menerima materi, tingkat 
antusiasme mahasiswa, aktivitas selama proses pembelajaran, 
kerja sama dan kekompakan kelompok proses pembelajaran, 
interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan aktivitas Mahasiswa 
melakukan evaluasi internal. Dengan kata lain pengamatan 
harus lebih intensif pada mahasiswa sehingga dapat mencapai 
hasil belajar yang optimal. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
observasi, tes, dan catatan peneliti. 

1. Observasi

Observasi merupakan bentuk non tes dengan mengamati 
dan mendengarkan secara langsung objek penelitian selama 
beberapa waktu tanpa memanipulasi atau mengendalikan serta 
mencatat penemuan-penemuan yang memungkinkan untuk  
digunakan kedalam tingkat penafsiran. Lembar observasi pada 
siklus I dan II sama, yang membedakannya yaitu pemberian 
skor. Kegiatan observasi dilakukan secara kontinyu setiap kali 
berlangsungnya pelaksanaan tindakan dengan mengamati 
aktivitas belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran. 
Observasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara 
perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang termuat dalam 
skenario pembelajaran. 

2. Tes 

Selain observasi, penelitian ini juga mempergunakan 
beberapa tes baik sebagai tes awal maupun tes akhir. Tes 
awal digunakan untuk mengetahui mengenai kemampuan 
mahasiswa dalam penguasaan kosakata sebelum dilakukannya 
treatment sedangkan tes akhir digunakan sebagai alat ukur 
tingkat kemampuan dan tingkat perkembangan penguasaan 
kosakata (vocabulary) yang dicapai oleh mahasiswa setelah 
penerapan observe and remember gamespada pengajaran 
reading. Tes yang diberikan adalah berupa tes reading , dimana 
mahasiswa diberikan teks bacaan dalam bahasa inggris 
kemudian meminta mereka untuk menjawab pertanyaan 
tentang bacaan tersebut secara tertulis.
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3.	 Catatan	Peneliti	
 Peneliti mencatat semua situasi dan kondisi dari proses 

penerapan observe and remember games untuk meningkatkan 
penguasaan kosakata (vocabulary) mahasiswa pada Pem-
belajaran Reading yang digunakan untuk mencari tahu hasil 
dari penerapan hal tersebut diatas. Peneliti mencatat beberapa 
laporan penting yang dianggap perlu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dikemukakan analisa data yang 
diperoleh dari hasil observasi dan hasil evaluasi pada setiap 
siklus yang telah direncanakan. Data yang diperoleh berupa 
data kuantitatif dari hasil evaluasi dan data kualitatif yang 
dikumpulkan dari hasil observasi. Data kuantitatif yang 
diperoleh dari hasil evaluasi akan memberikan jawaban tentang 
bagaimanakah peningkatan penguasaan kosakata (vocabulary) 
Mahasiswa Jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Mataram pada pembelajaran reading melalui 
penerapan observe and remember games”. Berikut ini disajikan 
data hasil penelitian pada setiap siklus yang direncanakan.

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sebagai 
upaya untuk meningkatkan penguasaan kosa kata (vocabulary) 
mahasiswa pada pembelajaran reading dengan menerapkan 
observe and remember game. Karena kosa kata (vocabulary) 
merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 
penguasaan bahasa inggris terutama pada reading skill 
(membaca dalam Bahasa Inggris). Vocabulary memegang peran 
penting dalam penguasaan bahasa asing, semakin banyak 
kosakata yang dimiliki seseorang maka semakin mudah pula 
dia mengembangkan empat kemampuan berbahasa.3

Keberhasilan mahasiswa dalam meningkatkan 
penguasaan kosakata (vocabulary) sangat didukung oleh 
cara dosen memperkenalkan kata-kata baru tersebut kepada 
mahasiswa. Cara klasik yang meminta mahasiswa untuk 
mengumpulkan kosa kata (vocabulary) sebanyak-banyaknya 
kemudian menugasi mereka untuk menghafal merupakan 
hal yang sangat membosankan bagi mahasiswa. Maka pada 

3Henry Tarigan, Pengajaran Kosakata (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
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penelitian ini metode yang digunakan adalah game (observe and 
remember game). Games ini bisa meningkatkan penguasaan kosa 
kata (hasil belajar) mahasiswa karena ada banyak manfaat yang 
dapat diperoleh baik oleh dosen sebagai pengajar maupun 
mahasiswa sebagai pembelajar. 

Adapun manfaat bagi  dosen antara lain: dosen akan lebih 
mudah memberikan penjelasan suatu materi pelajaran, bila 
diterapkan dalam bentuk permainan;dapat membuat suasana 
kelas menjadi lebih hidup; serta dosen akan mendapatkan 
prestasi tersendiri dimana dia mampu membuat semua 
mahasiswanya berpartisipasi aktif selama proses belajar 
mengajar di kelas. Sementara bagi mahasiswa antara lain: 
mereka akan lebih mudah memahami materi pelajaran yang 
sedang dipelajari karena disajikan dalam bentuk permainan; 
permainan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan 
kebosanan mereka belajar di dalam kelas; dapat lebih mudah 
dan cepat mengingat materi pelajaran;  menjadi aktif di kelas; 
serta akan memiliki rasa solidaritas dan sportifitas dikalangan 
teman-temannya.4

Dengan menggunakan observe and remember game, hasil 
belajar mahasiswa kelas B jurusan PGMI tahun pelajaran 
2013/2014 meningkat dari 2 siklus yang dijalankan dengan 2 
pertemuan pada tiap siklusnya. Ini dapat dilihat pada persentase 
keberhasilan mahasiswa. Pada siklus I pertemuan I hanya 
satu orang (2.38%) mahasiswa yang tingkat kemampuannya 
sangat baik (excellent), kemudian pada siklus I pertemuan II 
ada 3 orang (7,14%) mahasiswa yang tingkat kemampuannya 
sangat baik (excellent) serta 1 orang (2,38%) mahasiswa yang 
tingkat kemampuannya sangat jelek (poor). Lanjut pada siklus 
II pertemuan I, jumlah mahasiswa dengan tingkat kemampuan 
sangat baik (excellent) bertambah menjadi 13 orang (30,95%) 
mahasiswa serta sudah tidak ada lagi mahasiswa dengan 
tingkat kemampuan sangat jelek (poor). Pada siklus II 
pertemuan II, jumlah mahasiswa dengan tingkat kemampuan 
sangat baik (excellent) bertambah lagi menjadi 25 orang (59,52%) 
mahasiswa serta sudah tidak ada lagi mahasiswa dengan 
tingkat kemampuan tidak cukup (insufficient) serta sangat jelek 
(poor). 

4Ayu Rini,Excellent English Games (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006).
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SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
penerapan observe and remember gamesdapat meningkatkan 
penguasaan kosa kata (vocabulary) mahasiswa pada pembelajaran 
reading. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan persentase 
mahasiswa dengan tingkat kemampuan sangat baik (excellent) 
serta pengurangan persentase mahasiswa dengan tingkat 
kemampuan sangat jelek (poor) dari siklus I ke siklus II (dari 
pertemuan I sampai pertemuan IV). Mahasiswa dengan tingkat 
kemampuan sangat baik (excellent) pada siklus I pertemuan I 
sebanyak 2.38%, siklus I pertemuan II sebanyak 7,14%, siklus 
II pertemuan I sebanyak 30,95%, serta siklus II pertemuan II 
sebanyak 59,52%. Sementara untuk mahasiswa dengan tingkat 
kemampuan sangat jelek (poor) mengalami pengurangan yaitu 
pada siklus I pertemuan I sebanyak 14,29%, siklus I pertemuan 
II sebanyak 2,38%, sementara pada siklus II baik pertemuan 
I maupun pertemuan II sudah tidak ditemukan mahasiswa 
dengan tingkat kemampuan ini.  
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