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Appendix 1

Questionnaire:  

Software Evaluation Form  

1. Nama Software:________________________________________________ 
Penerbit  :________________________________________________ 

2. Software ini didesain untuk pelajaran:    

__________________________________________________________ 

3. Proses dan tipe insrtuksi: 

o Diskoveri (berkaitan dengan penemuan-penemuan) 
o Drill       (berupa latihan-latihan) 
o Simulasi   (berupa percobaan-percobaan) 
o Lain-lain 

___________________________________________________________ 

4. Software di desain untuk usia: 
________________________________________________ 

5. Software tersebut disajikan dalam bentuk  
a. konteks (misal: cerita) 
b. lepas (separated vocabulary) 
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Berilah tanda silang/lingkaran pada jawaban yang benar/tepat 

Menurut Anda apakah software yang anda gunakan 

a. memakai ilustrasi ,misal: gambar, realia 

   a.  ya          b. tidak 

b. memakai contrast, missal antonym, synonyms (misal 

big=huge synonym) 

a. ya          b. tidak 

c. memakai definisi  

a. ya          b. tidak 

d. menggunakan terjemahan /translation (misal nomor: number) 

a. ya          b. tidak 

e. menyajikan konteks cerita (misal tentang: pesta (party)) 

a. ya          b. tidak 

f. menggunakan penjelasan, explanation 

a. ya          b. tidak 

 h. menggunakan enumeration; kata umum & kata khusus  

  (misal: kata umum=alat transportasi, kata khusus= mobil) 

a. ya          b. tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66

Evaluasilah peryataan di bawah ini dengan memilih/melingkari nomor yang sudah 
disediakan:  
  

“1”, bila Anda sangat tidak setuju 
“2”, jika Anda tidak setuju 
“3” bila Anda bila anda setuju,  
“4” Bila Anda sangat setuju 
 

1.   Instruksi yang ada di dalam software jelas    1   2   3   4    
2.  Software memperkenalkan kosakata yang sama secara 

berulang  ulang dan dalam berbagai setting. 
   1   2   3   4    

3.  Software memperkenalkan sinonim kosakata dalam berbagai 
konteks sehingga anak bisa memahami arti kata baru tersebut 

   1   2   3   4    

4 Software tersebut mendorong anak untuk menggunakan 
kosakata dalam konteks  baru( di sini anak juga diberi 
kemudahan untuk menge-pause (menghentikan), mengulang 
dan memainkan kembali 

   1   2   3   4    

 5. Software tersebut menyediakan tingkat kesulitan (level) yang 
berbeda 

   1   2   3   4    

 6. Software dilengkapi dengan latihan-latihan yang terstuktur 
dengan baik sehingga anak dapat memahami apa yang diminta 
dan diajarkan dalam software 

   1   2   3   4    

 7. Software berisi tugas-tugas yang berfungsi untuk mengetes 
seberapa jauh anak dapat memahami kosakata 

   1   2   3   4    

 8. Software memberikan fasilitas pembelajaran kosakata dengan 
cara menggunakan kosakata tersebut secara langsung 

   1   2   3   4    

 9. kosakatayang ada di dalam software terfokus pada concrete 
words 

      1   2   3   4    

10. Software menampilkan jawaban yang benar apabila anak 
memberi jawaban salah 

      1   2   3   4    

11 Software menyajikan konsep dan kosakata yang relevan 
dengan kemampuan anak. 

   1   2   3   4    

12. Isi dari software tersebut tertata dengan jelas serta mudah 
dimengerti. 

   1   2   3   4    

13. Susunan penyajian dalam komputer memungkinkan 
pembelajar untuk berpindah dari satu unit ke unit yang lain 

   1   2   3   4    

14. Software tersebut mengajak/ melibatkan anak untuk aktif    1   2   3   4    
15. Illustrasi yang digunakan dalam software di desain dengan 

jelas dan relevan dengan informasi yang disajikan 
   1   2   3   4    

 
16. Keseluruhan penyajian isi software dan penunjang lainnya 

terintegrasi dengan baik dan menarik sehingga dapat menarik 
perhatian anak. 

   1   2   3   4    

 

17. Software menggunakan lebih dari dua elemen dalam setiap 
penyajiannya, contoh: cara baca, suara, gambar dan bentuk. 

   1   2   3   4    
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Appendix 2 

The result that the writer got from the respondents (questionnaire) 

I. Teaching Strategy Evaluation 
Bobby Bola 
&Peri Buku 

Ajaib 

Let’s Play 
Vocabulary 

American English

Spark Island 
Adventure in 

Literacy 

Criteria 

A B C D A B C D A B C D 
1   Instruksi yang ada di 

dalam    software jelas 
3 4 3 4 2 0 3 4 3 3 3 3 

2  Software 
memperkenalkan 
kosakata yang sama 
secara berulang  ulang 
dan dalam berbagai 
setting 

2 1 3 4 3 4 3 3 3 4 1 2 

3  Software 
memperkenalkan sinonim 
kosakata dalam berbagai 
konteks sehingga anak 
bisa memahami arti kata 
baru tersebut 

0 4 1 3 2 0 1 4 4 3 2 4 

4  Software tersebut 
mendorong anak untuk 
menggunakan kosakata 
dalam konteks  baru( di 
sini anak juga diberi 
kemudahan untuk menge-
pause (menghentikan), 
mengulang dan 
memainkan kembali 

2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 

5  Software tersebut 
menyediakan tingkat 
kesulitan (level) yang 
berbeda 

2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 

6  Software dilengkapi 
dengan latihan-latihan 
yang terstuktur dengan 
baik sehingga anak dapat 
memahami apa yang 
diminta dan diajarkan 
dalam software 

3 1 3 4 3 4 3 4 3 2 2 2 

7  Software berisi tugas-
tugas yang berfungsi 
untuk mengetes seberapa 
jauh anak dapat 
memahami kosakata 

2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 1 

8  Software memberikan 
fasilitas pembelajaran 
kosakata dengan cara 
menggunakan kosakata 
tersebut secara langsung 

3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 0 2 

9  kosakatayang ada di 
dalam software terfokus 
pada concrete words 

2 2 4 3 2 1 3 3 2 2 0 2 

10 Software menampilkan 
jawaban yang benar 
apabila anak memberi 
jawaban salah 

 
 
 
 

3 1 3 3 3 1 2 4 2 4 3 3 
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11. Software menyajikan 
konsep dan kosakata yang 
relevan dengan 
kemampuan anak. 

3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 0 2 

12. Isi dari software tersebut 
tertata dengan jelas serta 
mudah dimengerti. 

3 4 3 4 3 4 2 4 2 0 2 2 

13.  Susunan penyajian 
dalam computer 
memungkinkan 
pembelajar untuk 
berpindah dari satu unit 
ke unit yang lain 

3 4 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 

14. Software tersebut 
mengajak/ melibatkan 
anak untuk aktif 

3 1 3 4 2 1 3 4 3 4 3 3 

1.  Gambar, illustrasi dan 
animasi yang digunakan 
dalam software di desain 
dengan jelas dan relevan 
dengan informasi yang 
disajikan 

3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 

2. Keseluruhan penyajian isi 
software dan penunjang 
lainnya terintegrasi 
dengan baik dan menarik 
sehingga dapat menarik 
perhatian anak. 

3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 

3. Software menggunakan 
lebih dari dua elemen 
dalam setiap 
penyajiannya, contoh: 
cara baca, suara, gambar 
dan bentuk. 

3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 
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Bobby Bola dan Peri Buku Ajaib 

Answer 
Score 4 Score 3 Score 2 Score 1 Score 0 

  
Criteria 

  F S F S F S F S F S 

  
TOTAL 
SCORE 

 

  
Average 
  

1 2 8 2 6 0 0 0 0 0 0 14 3.50 
2 1 4 1 3 1 2 1 1 0 0 10 2.50 
3 1 4 1 3 0 0 1 1 1 0 8 2.00 
4 1 4 1 3 2 4 0 0 0 0 11 2.75 
5 0 0 2 6 2 4 0 0 0 0 10 2.50 
6 1 4 2 6 0 0 1 1 0 0 11 2.75 
7 2 8 1 3 1 2 0 0 0 0 13 3.25 
8 1 4 2 6 1 2 0 0 0 0 12 3.00 
9 1 4 1 3 2 4 0 0 0 0 11 2.75 

10 0 0 3 9 0 0 1 1 0 0 10 2.50 
11 1 4 2 6 1 2 0 0 0 0 12 3.00 
12 2 8 2 6 0 0 0 0 0 0 14 3.50 
13 1 4 2 6 1 2 0 0 0 0 12 3.00 
14 1 4 2 6 0 0 1 1 0 0 11 2.75 
15 2 8 2 6 0 0 0 0 0 0 14 3.50 
16 1 4 3 9 0 0 0 0 0 0 13 3.25 
17 2 8 2 6 0 0 0 0 0 0 14 3.50 

Average:                       2.94 
F = Frequencies 
S = Score 
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Let’s Play Vocabulary American English 

Answer     
Score 4 Score 3 Score 2 Score 1 Score 0 TOTAL Average 

  
Criteria 

  F S F S F S F S F S SCORE   
1 1 4 1 3 1 2 0 0 1 0 9 2.25 
2 1 4 3 9 0 0 0 0 0 0 13 3.25 
3 1 4 0 0 1 2 1 1 1 0 7 1.75 
4 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 12 3.00 
5 2 8 2 6 0 0 0 0 0 0 14 3.50 
6 2 8 2 6 0 0 0 0 0 0 14 3.50 
7 1 4 3 9 0 0 0 0 0 0 13 3.25 
8 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 12 3.00 
9 0 0 2 6 1 2 1 1 0 0 9 2.25 

10 1 4 1 3 1 2 1 1 0 0 10 2.50 
11 0 0 3 9 1 2 0 0 0 0 11 2.75 
12 2 8 1 3 1 2 0 0 0 0 13 3.25 
13 2 8 2 6 0 0 0 0 0 0 14 3.50 
14 1 4 1 3 2 4 0 0 0 0 11 2.75 
15 2 8 1 3 1 2 0 0 0 0 13 3.25 
16 1 4 2 6 1 2 0 0 0 0 12 3.00 
17 1 4 3 9 0 0 0 0 0 0 13 3.25 

Average:                       2.94 
             
F = Frequency            
S = Score             
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Spark Island Adventures in Literacy 

Answer     
Score 4 Score 3 Score 2 Score 1 Score 0 TOTAL Average 

  
Criteria 

  F S F S F S F S F S SCORE   
1 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 12 3.00 
2 1 4 1 3 1 2 1 1 0 0 10 2.50 
3 2 8 1 3 1 2 0 0 0 0 13 3.25 
4 0 0 2 6 2 4 0 0 0 0 10 2.50 
5 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 12 3.00 
6 0 0 1 3 3 6 0 0 0 0 9 2.25 
7 1 4 2 6 0 0 1 1 0 0 11 2.75 
8 0 0 2 6 0 0 1 1 0 0 7 2.33 
9 0 0 0 0 3 6 0 0 1 0 6 1.50 

10 1 4 2 6 1 2 0 0 0 0 12 3.00 
11 0 0 1 3 2 4 0 0 1 0 7 1.75 
12 0 0 0 0 3 6 0 0 1 0 6 1.50 
13 0 0 3 9 1 2 0 0 0 0 11 2.75 
14 1 4 3 9 0 0 0 0 0 0 13 3.25 
15 1 4 3 9 0 0 0 0 0 0 13 3.25 
16 0 0 3 9 1 2 0 0 0 0 11 2.75 
17 0 0 3 9 1 2 0 0 0 0 11 2.75 

Average:                       2.59 
             
F = Frequency            
S = Score             
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Overall calculations of the three English Educational Game softwares 

Answer     
Score 4 Score 3 Score 2 Score 1 Score 0 TOTAL Average 

  
Criteria 

  F S F S F S F S F S SCORE   
1 3 12 7 21 1 2 0 0 1 0 35 2.92 
2 3 12 5 15 2 4 2 2 0 0 33 2.75 
3 4 16 2 6 2 4 2 2 2 0 28 2.33 
4 1 4 7 21 4 8 0 0 0 0 33 2.75 
5 2 8 8 24 2 4 0 0 0 0 36 3.00 
6 3 12 5 15 3 6 1 1 0 0 34 2.83 
7 4 16 6 18 1 2 1 1 0 0 37 3.08 
8 1 4 8 24 2 4 0 0 1 0 32 2.67 
9 1 4 3 9 6 12 1 1 1 0 26 2.17 

10 2 8 6 18 2 4 2 2 0 0 32 2.67 
11 1 4 6 18 4 8 0 0 1 0 30 2.50 
12 4 16 3 9 4 8 0 0 1 0 33 2.75 
13 3 12 7 21 2 4 0 0 0 0 37 3.08 
14 3 12 6 18 2 4 1 1 0 0 35 2.92 
15 5 20 6 18 1 2 0 0 0 0 40 3.33 
16 2 8 8 24 2 4 0 0 0 0 36 3.00 
17 3 12 8 24 1 2 0 0 0 0 38 3.17 

Average:                       2.82 
             
F = Frequency            
S = Score             
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Appendix 3 

Pertanyaan: 

1. Apakah Anda menggunakan software Spark Island, Let’s Play Vocabulary 

American English, Boby Bola & Peri Buku?   

2. Bila Anda mengajar menggunakan ketiga software tersebut, bagaimana cara 

Anda menggunakannya ?  

a. Apakah Anda menjelaskan instruksi dalam software agar anak dapat 

memahami apa yang harus dilakukan ? 

a.    ya b.   tidak 

Bila tidak, apakah anak tersebut mengerti atau paham dengan 

instruksi/apa yang harus mereka lakukan (dapat mengikuti 

permainan)? 

 a.    ya b.   tidak  

b. Apakah Anda selalu mengulang-ulang (repeat) kosakata yang ada di 

dalam English Educational Game Software tersebut baik dalam 

konteks kalimat lain maupun hanya per kosakata saja? (misal: 

Eat=makan; I eat breakfast; I eat an apple) 

a. ya          b. tidak 

Contoh……………………………………………………………… 

c. Apakah Anda menyusun ulang kosakata yang ada dalam di dalam 

English educational Game Software dalam  konteks yang berbeda 

sehingga anak lebih bisa memahami dan menerapkan kata-kata 

tersebut?  
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3. Apakah Anda sering mengajak anak untuk menggunakan kosakata yang ada 

dalam  ketiga English Educational Game Software tersebut di luar aktivitas 

belajar mengajar bahasa Inggris? (misal: ketika mengajarkan/meminta anak 

untuk mencuci tangan, Anda menggunakan kata “hand” untuk mengacu pada 

“tangan” 

 a.Tidak pernah 

 b.Tidak sering/Jarang  

 c.Sering 

 d. Sangat sering 

4. Biasanya, English educational Game Software lebih focus kemana, ke concrete 

words atau kosakata yang abstract?  

 Bagaimana cara anda mengajarkannya? 

5. Ketika sedang bermain computer dengan menggunakan English Educational 

Game Software, apakah Anda memberikan kesempatan pada anak untuk 

bertanya? 

6. Apakah kosakata yang ada pada English Educational Game Software sesuai 

untuk anak kecil? 

7. Ketika anak sedang bermain English Educational Game Software, apakah 

Anda selalu memeriksa tugas atau permainan mereka? 

8. Apakah Anda memberikan kata baru yang berkaitan dengan kata-kata yang 

telah atau sedang diajarakan? misal: “make a dish” and “do the dish” 

9. Apakah Anda memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kosakata yang ada 

dalam software tersebut setelah anak bermain menggunakan English 

educational Game Software? 
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10. Kapan Anda menggunakan English Educational Game Software (dalam 

konteks mengajar kosakata apa Anda menggunakan ketiga software tersebut)? 

Misal :  ketika mengajarkan kosakata yang berkaitan dengan anggota tubuh, 

guru menggunakan software Boby Bola dan Peri Buku 

11. Apakah Anda yakin bahwa English Educational Game Software yang Anda 

pilih tepat untuk media pembelajaran anak? 

12. Bagaimana cara Anda mengevaluasi perkembangan murid Anda setelah 

menggunakan English Educational Game Software tersebut (apakah kosakata 

anak menjadi bertambah)?  

13. Selain menggunakan English educational Game Softwaware, Apakah Anda 

mempunyai cara lain untuk mengajar kosakata?. Jika ya, Sebutkan: 

a. __________________ 

b. __________________ 

         c.___________________ 
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Appendix 4 
The Answers (Transcription): 
 
Respondent 1 
 
1. Apakah Anda menggunakan software Spark Island, Let’s Play Vocabulary 

American English, Boby Bola & Peri Buku? ya  

2. Bila Anda mengajar menggunakan ketiga software tersebut, bagaimana cara 

Anda menggunakannya ?  

a. Apakah Anda menjelaskan instruksi dalam software agar anak dapat 

memahami apa yang harus dilakukan ? 

a.    ya b.   tidak 

Bila tidak, apakah anak tersebut mengerti atau paham dengan 

instruksi/apa yang harus mereka lakukan (dapat mengikuti 

permainan)? 

 a.    ya b.   tidak  

* Anak tidak sealalu paham dengan instruksi yang ada di dalam 
English Educational Game Software. Oleh karena itu, untuk 
mengatasi hal tersebut saya mencoba untuk menerjemahkan 
(Inggris ke Indonesia) instruksi sesuai dengan apa yang diminta 
oleh software. Sedangkan untuk software yang instruksinya sudah 
dalam bahasa Indonesia,saya tidak selalu menerangkan, karena 
sudah sesuai dengan bahasa ibu kita. Namun bila anak masih tetap 
belum mengert/ memahamii, saya akan mencoba untuk 
mengulangkan dan menerangkannya samapi mereka 
memahaminya.  

b. Apakah Anda selalu mengulang-ulang (repeat) kosakata yang ada di 

dalam English Educational Game Software tersebut baik dalam 

konteks kalimat lain maupun hanya per kosakata saja? (misal: 

Eat=makan; I eat breakfast; I eat an apple) 

a. ya          b. tidak 
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Contoh……………………………………………………………… 

*Saya selalu mencoba untuk mengulang kembali kosakata yang 
ada di dalam software. Bahkan saya mencoba untuk memberikan 
contoh dalam bentuk kalimat sederhana, 
contoh……BLACK balck hair, black dog 

 
c. Apakah Anda menyusun ulang kosakata yang ada dalam di dalam 

English educational Game Software dalam  konteks yang berbeda 

sehingga anak lebih bisa memahami dan menerapkan kata-kata 

tersebut?  

* Saya mencoba untuk menyusun kembalikosakata yanga ada di 
dalam English Educational Game Software dan mencoba untuk 
membahasnya kembalidi dalam pelajaran bahasa inggris 
berikutnya. Bahkan saya memberikan drill pada anak dengan cara 
menanyai mereka sehingga anak dapat mengingatnya. 

 
 

3. Apakah Anda sering mengajak anak untuk menggunakan kosakata yang ada 

dalam ketiga English Educational Game Software tersebut baik di dalam 

maupun di luar aktivitas belajar mengajar bahasa Inggris? (misal: ketika 

mengajarkan/meminta anak untuk mencuci tangan, Anda menggunakan kata 

“hand” untuk mengacu pada “tangan” 

 a.Tidak pernah 

 b.Tidak sering/Jarang  

 c.Sering 

 d. Sangat sering 

* Biasanya saya mengulang kosakata hanya di dalam kelas, terutama 
pada saat pelajaran bahasa inggris, contoh meminta anak untuk 
memebersihkanpapan tulis (“clean the blackboard!”. Untu 
aktivitas di luar pelajaran bahasa Inggris saya jarang 
menggunakanannya.) 
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4. Biasanya, English educational Game Software lebih focus kemana, ke concrete 

words atau kosakata yang abstract?  

* Untuk Bobby Bola dan Peri Buku Ajaib & Let’s Play Vocabulary 
American English  membahas tentang concrete words. Sedangkan 
untuk Spark Isalnd Adventure in Literacy membahas tentang 
abstract words 

 
 Bagaimana cara anda mengajarkannya?  

* Ketika mengajar kosakata, saya focus pada concrete words dulu. 
Untuk mengajarkan Concrete words, saya mencoba mengajarkan 
kosakata yang ada di dalam English Educational Game Software 
dengan cara menyediakan beberapa alat. Alat ini digunakan 
sebagai penunjang pengajaran dan pembelajaran bahasa/kosakata. 
Contoh: kertas dan gambar. Kertas lipat ini bias digunakan untuk 
mengajar warna, Sedangkan gambar dapat digunakan untuk 
mengajar binatang dan buah-buahan. 

 Untuk abstract words, saya mencoba untuk memberikan 
diskripsi/gambaran. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan 
dengan cara memberikan contoh dan memberi pertanyaan pada 
anak, misalnya; belajar mengenai kata “sakit”. 

  Pada suatu hari kamu sedang lari, tapi tiba-tiba kamu jatuh. 
Apakah uyang kamu rasakan? Dengan cara seperti ini, anak 
akan dengan mudah memeahami kata yang kita maksud. 

5 .Ketika sedang bermain computer dengan menggunakan English Educational 

Game Software, apakah Anda memberikan kesempatan pada anak untuk 

bertanya? 

* Saya selalu memberi kesempatan pada anak untuk bertanya. 
Biasanya anak bertanya “ Bu, ini apa?”, “Bagaimana cara 
memainkan ini, Bu?”    

 
6. Apakah kosakata yang ada pada English Educational Game Software sesuai 

dengan usia untuk anak kecil? 

*Dariketiga software tersebut, Booby Bola dan Peri Buku Ajaib yang 
paling cocok untuk anak. Sedangkan Let’s Play Vocabulary dan 
Spark Island Adventure in Literacy kurang cocok. 

 
7 Ketika anak sedang bermain English Educational Game Software, apakah 

Anda selalu memeriksa tugas atau permainan mereka? 
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* Karena jumlah siswa yang terlalu banyak (sekitar 30 siswa), maka 
saya tidak mempunyai cukup banyak waktu untuk meriksa 
permainan  mereka secara detail. 

8.  Apakah Anda memberikan kata baru yang berkaitan dengan kata-kata yang 

telah atau sedang diajarakan? misal: “  a dish” and “do the dish” 

   * tidak, karena terlalu sulit untuk anak. 

9. Apakah Anda memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kosakata yang ada 

dalam software tersebut setelah anak bermain menggunakan English 

educational Game Software?  

* Saya selalu mencoba untuk memberikan penjelasan ulang mengenai 
kosakata yang ada dalam English educational software, bahkan 
saya memerikan contoh. Misalnya: Bus. Bus termasuk alat 
transportasi darat. Di sini saya mencoba memberikan contoh lain 
dari alat transportasi darat yang lainnya, seperti mobil, sepeda 
motor. 

10. Kapan Anda menggunakan English Educational Game Software (dalam 

konteks mengajar kosakata apa Anda menggunakan ketiga software tersebut)? 

Misal :  ketika mengajarkan kosakata yang berkaitan dengan anggota tubuh, 

guru menggunakan software Boby Bola dan Peri Buku 

 *Ketika mengajarkan tentang Part of the Body, Alphabet, Fruits; 
saya menggunakan Bobby Bola dan Peri Buku Ajaib. Untuk 
mengajarkan tentang activities, saya menggunakan Let’s Play 
Vocabulary American English. Sedangkan untuk mengajarkan 
sinonim, saya menggunakan Spark Island Adventure in Lteracy.  

 
11. Apakah Anda yakin bahwa English Educational Game Software yang Anda 

pilih tepat untuk media pembelajaran anak? 

 *Tepat. Terutama Bobby Bola., karena sesuai dengan mother 
tounge kita. Di Boby Bola ada terjemahannya, sehinnga anak akan 
lebih mudah untuk mempelajarinya. 
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12 Bagaimana cara Anda mengevaluasi perkembangan murid Anda setelah 

menggunakan English Educational Game Software tersebut (apakah kosakata 

anak menjadi bertambah)?  

  

13. Selain menggunakan English educational Game Softwaware, Apakah Anda 

mempunyai cara lain untuk mengajar kosakata?. Jika ya, Sebutkan: 

a. Gambar 
b. TV, VCD 

         c. Nyanyian 
         d. TPR 
 
Respondent 2 
 
1. Apakah Anda menggunakan software Spark Island, Let’s Play Vocabulary 

American English, Boby Bola & Peri Buku? ya   

2. Bila Anda mengajar menggunakan ketiga software tersebut, bagaimana cara 

Anda menggunakannya ?  

a.             Apakah Anda menjelaskan instruksi dalam software agar anak dapat 

memahami apa yang harus dilakukan? 

a.    ya b.   tidak 

Bila tidak, apakah anak tersebut mengerti atau paham dengan 

instruksi/apa yang harus mereka lakukan (dapat mengikuti 

permainan)? 

 a.    ya b.   tidak  

* Saya menerangkan atau menjelaskan instruksi yang ada di adalm 
software,Bahkan saya memberikan contoh atau memoraktekan 
secara langsung mengenai bagaimana cara memainkannya. 
Contoh ketika bermain Boby Bola mengenai Part of the Body. Di 
sini saya memberi contoh denganer cara menggeser kursor, 
mengeklik anggota tubuh yang dimaksud. 
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b. Apakah Anda selalu mengulang-ulang (repeat) kosakata yang ada di 

dalam English Educational Game Software tersebut baik dalam 

konteks kalimat lain maupun hanya per kosakata saja? (misal: 

Eat=makan; I eat breakfast; I eat an apple) 

a. ya          b. tidak 

Contoh……………………………………………………………… 

*Saya selalumencoba untuk mengulang-ulang kosakata 
tersebut. Dan menggunakannya dalam bentuk kalimat yang 
sederhana. Contoh: foot This is foot. 

 
c. Apakah Anda menyusun ulang-ulang kosakata yang ada dalam di 

dalam English educational Game Software dalam  konteks yang 

berbeda sehingga anak lebih bisa memahami dan menerapkan kata-

kata tersebut?  

tidak 
 
 

3. Apakah Anda sering mengajak anak untuk menggunakan kosakata yang ada 

dalam  ketiga English Educational Game Software tersebut baik di dalam 

maupun di luar aktivitas belajar mengajar bahasa Inggris? (misal: ketika 

mengajarkan/meminta anak untuk mencuci tangan, Anda menggunakan kata 

“hand” untuk mengacu pada “tangan” 

 a.Tidak pernah 

 b.Tidak sering/Jarang  

 c.Sering 

 d. Sangat sering 

* Saya jarangmengajak anak untuk menggunakan  kosakata tersebut 
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4. Biasanya, English educational Game Software lebih focus kemana, ke concrete 

words atau kosakata yang abstract?  

* Bobby Bola dan Peri Buku Ajaib & Let’s Play Vocabulary 
American English  membahas tentang concrete words. Sedangkan 
Spark Isalnd Adventure in Literacy membahas tentang abstract 
words 

 
 Bagaimana cara anda mengajarkannya?  

* Pertama-tama saya mengajarkan concrete words. Untuk 
mengajarkan Concrete words, saya mencoba mengajarkan 
kosakata yang ada di dalam English Educational Game Software 
dengan cara menyediakan benda. Benda di sini digunakan sebagai 
ala bantu. Contoh: ketika mngajarkan tentang buah,: jeruk  saya 
akan mencoba membawa buah jeruk, Sehingga anak tahu secara 
persis seperti apa buah jeruk itu . 

 Untuk abstract words, saya mencoba untuk menggunakan TPR( 
Total Pysical Response) contoh: wind(angin). Saya 
mengajarkannya dengan cara meniup tangan si anak. Kemudian 
saya mengucapakan : Ini angina (“ This is wind”) 

5 .Ketika sedang bermain computer dengan menggunakan English Educational 

Game Software, apakah Anda memberikan kesempatan pada anak untuk 

bertanya? 

* Saya selalu memberi kesempatan pada anak untuk bertanya. 
Biasanya anak bertanya “ Pak ini apa?”, “Bagaimana cara 
memainkan ini, Pak?” . Disamping itu, anak mempunyai rasa ingin 
tahu yang besar terhadap sesuatu. Dengan demikian anak sering 
bertanya tentang ini dan itu.    

 
6. Apakah kosakata yang ada pada English Educational Game Software sesuai 

dengan usia untuk anak kecil? 

*Menurut saya Booby Bola dan Peri Buku Ajaib yang paling cocok 
untuk anak. Sedangkan Let’s Play Vocabulary dan Spark Island 
Adventure in Literacy kurang cocok. 

 
 
 

7 Ketika anak sedang bermain English Educational Game Software, apakah 

Anda selalu memeriksa tugas atau permainan mereka? 
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* Saya melihat kondisi. Di samping itu saya percaya pada anak 
bahwa mereka dapat mengerjakan dengan benar dan baik, karena 
umumnya software selalu menyediakan pembetulan apabila 
jawaban yang diberikan oleh anak salah. 

8.  Apakah Anda memberikan kata baru yang berkaitan dengan kata-kata yang 

telah atau sedang diajarakan? misal: “  a dish” and “do the dish” 

* Saya mencoba untuk memberikan kata kata yang berhubungan 
ataupun yang tidak berhubungan.Contoh: Foot foot note(catatan 
kaki) dan foot steps(pijakan). 

9. Apakah Anda memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kosakata yang ada 

dalam software tersebut setelah anak bermain menggunakan English 

educational Game Software?  

* Tidak selalu, pada dasarnya software sudah memeberikan 
penerangan yang cukup. Di samping itu jangan terlalu sering 
memberikan penjelasan, karena hal itu membuat anak menjadi 
tidak percaya diri. 

10. Kapan Anda menggunakan English Educational Game Software (dalam 

konteks mengajar kosakata apa Anda menggunakan ketiga software tersebut)? 

Misal :  ketika mengajarkan kosakata yang berkaitan dengan anggota tubuh, 

guru menggunakan software Boby Bola dan Peri Buku 

 *Ketika saya mengajar tentang Part of the Body, vegetables , 
Fruits, colour; saya menggunakan Bobby Bola dan Peri Buku 
Ajaib. Untuk mengajarkan tentang colour, saya menggunakan Let’s 
Play Vocabulary American English. Sedangkan untuk mengajarkan 
sinonim, saya menggunakan Spark Island Adventure in Lteracy.  

 
11. Apakah Anda yakin bahwa English Educational Game Software yang Anda 

pilih tepat untuk media pembelajaran anak? 

 *Tepat.  Saya rasa ini merupakan media yang bagus untuk media 
pengajaran dan pembelajaran. Seperti ynag kita ketahui bahwa 
anak jaman sekarang lebih condong melihat, mencoba dari pada 
membaca atau pun mendengarkan.Dengan software-software 
tersebut, anak akan diajak dan dilatih untuk melihat, di samping itu 
anak diajak untuk mencoba, mebaca dan mendengarkan, serta 
diajak untuk mengucapkan.   
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12 Bagaimana cara Anda mengevaluasi perkembangan murid Anda setelah 

menggunakan English Educational Game Software tersebut ( apakah kosakata 

anak menjadi bertambah)?  

 * Saya biasanya melihat dari kosa kata yang anak gunakan ketika 
berkomunikasi.  

 
13. Selain menggunakan English educational Game Softwaware, Apakah Anda 

mempunyai cara lain untuk mengajar kosakata?. Jika ya, Sebutkan: 

a.   Gambar 
b. Voice (suara). Misal mengajarkan tentang binatang  anjing (Dog)= guk 

guk-guk  
         c    tape/ cassete 
         d.   movie/ film  contoh Dora 
 
Respondent 3 
 
1. Apakah Anda menggunakan software Spark Island, Let’s Play Vocabulary 

American English, Boby Bola & Peri Buku?   

   Tidak . Tapi saya pernah mencoba dan mencobakannya pada anak 

2. Bila Anda mengajar menggunakan ketiga software tersebut, bagaimana cara 

Anda menggunakannya ?  

a.        Apakah Anda menjelaskan instruksi dalam software agar anak dapat     

memahami apa yang harus dilakukan ? 

a.    ya b.   tidak 

Bila tidak, apakah anak tersebut mengerti atau paham dengan 

instruksi/apa yang harus mereka lakukan (dapat mengikuti 

permainan)? 

 a.    ya b.   tidak  

* Saya  selalu mencoba menjelaskan instruksi yang ada. 
Tetapi untuk software Bobby Bola dan Peri Buku, saya 
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tidak terlalu sering menjelaskan, karena di Bobby Bola 
sudah di desain dalam bahasa Indonesia, sehingga 
kebanyakan dari mereka tidak bertanya mengenaiapa 
yang harus mereka lakukan.Untuk Let’s Play vocabulary 
dan Spark Island, saya memberikan perhatian ekstr. Bila 
perlu saya mendampinginya secara khusus. Itu 
dikarenakan instreuksi yang ada di software disajikan 
dalam bahasa inggris. 

b. Apakah Anda selalu mengulang-ulang (repeat) kosakata yang ada di 

dalam English Educational Game Software tersebut baik dalam 

konteks kalimat lain maupun hanya per kosakata saja? (misal: 

Eat=makan; I eat breakfast; I eat an apple) 

b. ya          b. tidak 

Contoh……………………………………………………………… 

* Saya mengulang-ulang kosakata yang ada. Biasanya saya 
menyajikan dalam bentuk konteks. Misalnya ketika 
mengajarkan tentang Part of the house, saya akan 
mengajak anak untuk bermain game atau pun tebak-
tebakan. Kemudian saya akan menanyakan pada mereka” 
Sebutkan apa saja yang ada di dalam rumah tau 
kamarmu! 
Saya juga membuat kalimat,  “contoh ketika mengajarkan 
tentang buah (apel), saya mencoba mengajak anak untuk 
membuat kalimat “ I like apple” 

 
3. Apakah Anda menyusun ulang-ulang kosakata yang ada dalam di dalam 

English educational Game Software dalam konteks yang berbeda sehingga 

anak lebih bisa memahami dan menerapkan kata-kata tersebut?  

  *Tidak, karena usia mereka masih terlalu kecil. Cara ini akan 
membuat anak jadi bingung. Bila kita mencoba untuk menyusun 
ulang dalam bentuk tulisan, anak pasti akan bingung, karena di 
dalam bahasa Inggris antara tulisan dan cara mengucapkannya 
berbeda. Di samping itu cara itu membosankan.  
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 Saya lebih cenderung menngunakan permainan, contohnya ketika 
saya mengajarkan tentang kata kepala (“head”.)Di sisni saya 
mencoba untuk mengajak anak berlomba untuk menyentuh bagian 
tubuh yang saya sebutkan, misal :“ Touch your head”. 

                      Dengan cara ini anak akan dituntut untuk menghafalkan kosakata. 
 
 

3. Apakah Anda sering mengajak anak untuk menggunakan kosakata yang ada 

dalam  ketiga English Educational Game Software tersebut baik di dalam 

maupun di luar aktivitas belajar mengajar bahasa Inggris? (misal: ketika 

mengajarkan/meminta anak untuk mencuci tangan, Anda menggunakan kata 

“hand” untuk mengacu pada “tangan” 

 a.Tidak pernah 

 b.Tidak sering/Jarang  

 c.Sering 

 d. Sangat sering 

* saya sering mengajak anak untuk menggunakan kosakata, baik di 
dalam atau pun di luar pelajaran bahasa Inggris. Bahkan saya 
bekerja sama dengan guru yang lainnya. Saya sebagai guru bahasa 
inggris mencoba untuk memberikan materi yang sudah saya 
ajarkan ke anak ke guru lain, sehingga mereka dapat 
menerapkannya ke anak. Misal:”Wash your hand please!”. Cara 
ini sudah saya terapkan dan hasilnya juga bagus.    

4. Biasanya, English educational Game Software lebih focus kemana, ke concrete 

words atau kosakata yang abstract?  

* Untuk software Bobby Bola dan Peri Buku Ajaib & Let’s Play 
Vocabulary American English membahas tentang concrete words. 
Sedangkan Spark Isalnd Adventure in Literacy membahas tentang 
abstract words 

 
 

 Bagaimana cara anda mengajarkannya?  
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* ketika saya mengajarkan Concrete words, saya mencoba mencari 
gambar atau pun  benda yang berhubungan dengan kosakata yang 
diajarkan. Untuk abstract words, saya mencoba untuk mebuat 
kalimat, contoh “famous”  Krisdayanti is very famous. Dari 
kedua hal tersebut, saya lebih condong ke concrete words ketika 
mengajar, karena untuk anak lebih mudah. 

5 .Ketika sedang bermain computer dengan menggunakan English Educational 

Game Software, apakah Anda memberikan kesempatan pada anak untuk 

bertanya? 

* ya, saya memberi kesempatan pada anak untuk bertanya  
6. Apakah kosakata yang ada pada English Educational Game Software sesuai 

dengan usia untuk anak kecil? 

*Menurut saya Booby Bola dan Peri Buku Ajaib dan Let’s Play 
Vocabulary cocok untuk anak. Sedangkan Spark Island Adventure 
in Literacy kurang cocok untuk anak. 

 
7 Ketika anak sedang bermain English Educational Game Software, apakah 

Anda selalu memeriksa tugas atau permainan mereka? 

* Saya mencoba untuk mengevaluasi pekerjaan anak. Bahkan saya 
mencoba untuk menulis score yang mereka dapat. Say biasnya 
melihat review untuk orang tua yang ada di dalam software.Kalau 
bendera yang didapat oleh anak sedikit (score) itu berarti mereka 
belum memahami kosakata tersebut. Kemudian saya akan meminta 
anak untuk memainkannya kembali. Di sini saya mnecoba uuntuk 
mendampingi. Dengan cara ini saya tahu sampai mana 
kemampuan mereka dan apa kelemahan  mereka. 

8.  Apakah Anda memberikan kata baru yang berkaitan dengan kata-kata yang 

telah atau sedang diajarakan? misal: “  a dish” and “do the dish” 

* Saya tidakmemberikannya, karena terlalu sulitdan abstrak  untuk 
anak usia segitu). 

9. Apakah Anda memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kosakata yang ada 

dalam software tersebut setelah anak bermain menggunakan English 

educational Game Software?  
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* Saya memberikan penjelasan tentang kosakata tersebut. Saya juga 
menghubungkannya dengan hal yang lain. Contohnya: Belajar 
mengenai Part of the body  misal kaki(“foot”)= walking 

10. Kapan Anda menggunakan English Educational Game Software (dalam 

konteks mengajar kosakata apa Anda menggunakan ketiga software tersebut)? 

Misal :  ketika mengajarkan kosakata yang berkaitan dengan anggota tubuh, 

guru menggunakan software Boby Bola dan Peri Buku 

 *Biasanya saya menyesuaikan dengan kurikulum sekolah. Bila 
kurikulumnya membicarakan tentang vegetables, numbers, fruits; 
saya akan memakai Bobby Bola dan Peri Buku ajaib.  

 
11. Apakah Anda yakin bahwa English Educational Game Software yang Anda 

pilih tepat untuk media pembelajaran anak? 

 *Tepat, karena menarik.   
 

12 Bagaimana cara Anda mengevaluasi perkembangan murid Anda setelah 

menggunakan English Educational Game Software tersebut ( apakah kosakata 

anak menjadi bertambah)?  

 * ya saya mengevaluasi Saya biasanya mengevaluasidengan cara 
mengajak mereka bermain dan tanya jawab. Misal : sayuran 
(“vegetables”). Di sini saya mnyediakan gambar tentang sayur-
sayuran yang ada di dalam software, kemudian saya memberi 
pertanyaan dan meminta anak untuk maju ke depan untuk 
menunjukkan kata yang dimaksud oleh saya. Bila anak bias 
menjawab, maka dapat dikatakan bahwa kosakata merka 
bertambah 

 
13. Selain menggunakan English educational Game Softwaware, Apakah Anda 

mempunyai cara lain untuk mengajar kosakata?. Jika ya, Sebutkan: 

 a.Game (flash card, for corner) 
 b.simple story. Misalnya mnegajarkan tentang kata “sorry”. Di sini saya 

akan mencari cerita yang berhubungan dengan kata maaf (“sorry”). 
Contoh cerita tentang anak yang sedang bertengkar, kemudian berdamai. 
Di dalam cerita tersebut ada kata “sorry”. 

 Dari cerita tersebut anak akan menjadi tahu apa itu “sorry” 
          c   VCD 
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          d.  nyanyian (song) 
 
 
Respondent 4 
 
1. Apakah Anda menggunakan software Spark Island, Let’s Play Vocabulary 

American English, Boby Bola & Peri Buku?  

 *Ya, terutama Bobby Bola dan Peri Buku Ajaib, karena software 
ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan  bahasa 
Indonesia. Meskipun software ini didesain untuk belajar Bahasa 
Inggris, software ini instruksinya disajiakan dalam Bahasa 
Indonesia, sehingga lebih mudah dimengerti oleh anak.   

2. Bila Anda mengajar menggunakan ketiga software tersebut, bagaimana cara 

Anda menggunakannya ?  

 a. Apakah Anda menjelaskan instruksi dalam software agar anak dapat 

memahami apa yang harus dilakukan ? 

a.    ya b.   tidak 

Bila tidak, apakah anak tersebut mengerti atau paham dengan 

instruksi/apa yang harus mereka lakukan (dapat mengikuti 

permainan)? 

 a.    ya b.   tidak  

* saya selalu mendampingi anak dan menjelaskan insruksi yang ada. 
Saya selalu mendampingi karena usia mereka masih keci ljadi 
kosakata yang mereka miliki pun terbatas. Sebenarnya tanpa 
didampingi pun merka bias bermain sendiri, karena mereka pasti 
akan mencoba-coba permainan itu sampai bisa 

. 
 b. Apakah Anda selalu mengulang-ulang (repeat) kosakata yang ada di 

dalam English Educational Game Software tersebut baik dalam 

konteks kalimat lain maupun hanya per kosakata saja? (misal: 

Eat=makan; I eat breakfast; I eat an apple) 

c. ya          b. tidak 
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Contoh……………………………………………………………… 

Ya, saya mengulang-ulang kosakata tersebut. Saya juga 
membuatnya dalam bentuk kalimat yang sederhana. Saya juga 
memberikan penekanan khusus pada kosakata yang saya 
maksud. Misal Merah (“Red” ) This is Red. 
Terkadang saya juga mencari benda yang berkaitan dengan 
kosakata yang ada di dalam software. Misal belajar mengenai 
warna. Di sini saya akan mencari benda yang mempunyai 
warna yang berbeda (misal: merah (“red”) dan hijau(“green 
“). Kemudian saya memberikan pertayaan pada mereka “ Show 
me which one is red?”. 

 
c. Apakah Anda menyusun ulang-ulang kosakata yang ada dalam di 

dalam English educational Game Software dalam  konteks yang 

berbeda sehingga anak lebih bisa memahami dan menerapkan kata-

kata tersebut?  

tidak 
 
 

3. Apakah Anda sering mengajak anak untuk menggunakan kosakata yang ada 

dalam  ketiga English Educational Game Software tersebut baik di dalam 

maupun di luar aktivitas belajar mengajar bahasa Inggris? (misal: ketika 

mengajarkan/meminta anak untuk mencuci tangan, Anda menggunakan kata 

“hand” untuk mengacu pada “tangan” 

 a.Tidak pernah 

 b.Tidak sering/Jarang  

 c.Sering 

 d. Sangat sering 

* Saya megajak anak untuk menggunakan kosakata yang ada di 
dalam software secara teratur (frequently). Misal, setiap masuk 
kelas saya saya akan menyapa anak dengan menggunaka Bahasa 
Inggris (Good morning, good afternoon, etc). dengan demikian 
mereka akan selalu dapat mengingat kosakata tersebut. Di samping 
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itu saya selalu mencoba anak untuk bernyanyi dan berdoa dengan 
menggunakanBahasa Inggris. 

4. Biasanya, English educational Game Software lebih focus kemana, ke concrete 

words atau kosakata yang abstract?  

* Bobby Bola dan Peri Buku Ajaib & Let’s Play Vocabulary 
American English  membahas tentang concrete words. Sedangkan 
Spark Isalnd Adventure in Literacy membahas tentang abstract 
words 

 
 Bagaimana cara anda mengajarkannya?  

* Untuk Concrete words ada di dalam English Educational Game 
Software dapat dilihat dari penjelasan yang ada di atas. 

 Untuk abstract words, saya mencoba untuk menggunakan TPRdan 
lagu. Misal ketika mengajarkan kata cinta( “ love”). Saya memakai 
lagu  Teddy Bear I Love You. Ketika sampai pada bagaian love, 
saya mengajak anak untuk mengangkat tangan dan mengajak 
mereka untuk membetuk hati. Dengan cara ini anak akan cepat 
memahami bahwa Love itu seperti itu. 

 
5 .Ketika sedang bermain computer dengan menggunakan English Educational 

Game Software, apakah Anda memberikan kesempatan pada anak untuk 

bertanya? 

* Saya selalu memberi kesempatan pada anak untuk bertanya, 
karena anak usis segitu banyak bertanya (“apa in?”,” apa itu?”) 

 
6. Apakah kosakata yang ada pada English Educational Game Software sesuai 

dengan usia untuk anak kecil? 

*Dari ketiga software tersbut, saya merasa bahwa yang paling cocok 
untuk anak Indonesia adalah Bobby Bola dna Peri Buku Ajaib. 
Karena instruksi nya disajikan dalam Bahasa Indonesia, di 
samping itu software ini ada terjemahannya (sesuai dengan Mother 
Tongue kita). Sedangkan untuk Let’s Play Vocabulary American 
English kurang cocok dan Spark Island Adventure in Literacy 
kurang cocok.  

7 Ketika anak sedang bermain English Educational Game Software, apakah 

Anda selalu memeriksa tugas atau permainan mereka? 

 



 92

* Ya, saya mengecek permainan anak.Saya mengecek berapa 
bendera yang telah mereka dapat. Bahkan saya memberikan pujian 
pada anak bial mereka bias memainkan software tersebut dan 
mendapatkan bendera yang banyak. Dengan demikian anak akan 
mempunyai semangat untuk belajar.. 

8.  Apakah Anda memberikan kata baru yang berkaitan dengan kata-kata yang 

telah atau sedang diajarakan? misal: “  a dish” and “do the dish” 

* Saya tidak memberikan kata-kata baru yang berkaitan dengan 
kata-kata  yang telah atau sedang diajark, karena terlalu sulit 
untuk anak. 

9. Apakah Anda memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kosakata yang ada 

dalam software tersebut setelah anak bermain menggunakan English 

educational Game Software?  

* Ya, saya memberikan penjelasan. Biasanya penjelasan saya beikan 
ketika anak sedang bermain software dna sesudah bermain game.  

10. Kapan Anda menggunakan English Educational Game Software (dalam 

konteks mengajar kosakata apa Anda menggunakan ketiga software tersebut)? 

Misal :  ketika mengajarkan kosakata yang berkaitan dengan anggota tubuh, 

guru menggunakan software Boby Bola dan Peri Buku 

 *Ketika saya mengajar tentang animal,colour; saya menggunakan 
Bobby Bola dan Peri Buku Ajaib dan Let’s Play Vocabulary 
American English. Sedangkan Spark Island Adventure in Literacy 
saya gunakan untuk mengajar sinonim.  

 
11. Apakah Anda yakin bahwa English Educational Game Software yang Anda 

pilih tepat untuk media pembelajaran anak? 

 *Tepat.  Saya rasa ini merupakan media yang bagus untuk media 
pengajaran dan pembelajaran. Seperti ynag kita ketahui bahwa 
anak jaman sekarang lebih condong melihat, mencoba dari pada 
membaca atau pun mendengarkan.Dengan software-software 
tersebut, anak akan diajak dan dilatih untuk melihat, di samping itu 
anak diajak untuk mencoba, mebaca dan mendengarkan, serta 
diajak untuk mengucapkan.   
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12 Bagaimana cara Anda mengevaluasi perkembangan murid Anda setelah 

menggunakan English Educational Game Software tersebut ( apakah kosakata 

anak menjadi bertambah)?  

 * Saya biasanya melihat dari kosa kata yang anak gunakan .  
 

13. Selain menggunakan English educational Game Softwaware, Apakah Anda 

mempunyai cara lain untuk mengajar kosakata?. Jika ya, Sebutkan: 

a.   Alat peraga (contoh: book  This is a book)  
b.  TPR (TPR biasanya saya gunakan untuk mengajar kata kerja, contoh: run, 

jump, and walk. Di sini saya memperagakan gerakan-gerakan tersebut) 
c. Nyanyian 
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