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ABSTRAK 

Berdasarkan hasil observasi di SMKN 1 Pungging Mojokerto kualitas hasil 

belajar bahasa Inggris kelas XI TKJ 2 masih di bawah KKM, penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar bahasa inggris, melalui penggunaan 

board game sebagai media dalam menyampaikan materi conditional sentence. 

Metode penelitian ini, menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang terdiri 

dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap meliputi: perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpalan data melalui 

observasi dan tes. Pengumpulan data ini menggunakan instrumen berupa lembar 

pengamatan observasi siswa dan kinerja guru dalam proses pembelajaran, 

sedangkan untuk mengetahui kualitas hasil belajar siswa digunakan lembar 

evaluasi atau tes. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan media board 

game dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa inggris 

khususnya materi conditional sentence. Hal ini dibuktikan bahwa ketuntasan 

klasikal pra-tidakan adalah 28.2% meningkat menjadi 59% pada siklus pertama. 

Selanjutnya meningkat menjadi 93.7% pada siklus kedua. 

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Board Game 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Bahasa adalah kemampuan untuk menghasilkan dan memahami kalimat 

lisan dan tulis. Bahasa memiliki peran penting dalam berkomunikasi agar pesan 

dapat diterima dengan baik dan benar. Grammar adalah salah satu unsur penting 

dalam bahasa Inggris yang harus dikuasai oleh siswa agar menghasilkan arti yang 

jelas dan benar. Sehingga pesan tersampaikan dengan baik. Penelitian ini 

membahas tentang conditional sentencekarena; pertama materi ini tercantum 

dalam silabus Kurikulum 2013 dan kedua adalah sebagai materi untuk menghadapi 

Ujian Nasional bahasa Inggris untuk jenjang SMK. 

 Pada kenyataannya aktivitas mengajar guru dalam menyampaikan materi 

menyusun conditional sentence adalah dengan memberi contoh berdasarkan 
formula yang diberikan dan meminta siswa untuk membuat conditional sentence 

sesuai contoh yang diberikan. Hal ini mengakibatkan pelajaran bahasa inggris 

khususnya dalam menyusun conditional sentence menjadi bagian dari pokok 

bahasan yang menakutkan bagi siswa karena mereka sulit menghafal formula dan 
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menyusun conditional sentence sesuai formula tersebut. Kegiatan ini merupakan 

kegiatan belajar teacher-centerkarena guru yang menginformasikan formula-

formula yang digunakan dalam menyusun conditional sentence. Sehingga tidak 

memberi stimulus kepada siswa untuk memecahkan masalah dalam menyusun 

conditional sentence.  

 Grammar (tata bahasa) merupakan salah satu keterampilan yang harus 

dimiliki oleh setiap pembelajar bahasa Inggris termasuk siswa SMK. Grammar 

memiliki peranan yang penting dalam bahasa Inggris karena padanya terletak 

makna dari sebuah ujaran maupun tulisan. 

Guru berpikir bahwa grammar itu penting, menantang, terstruktur, mudah 

dipraktekkan, dan menyenangkan. Namun,bagi siswa mempelajari grammar 

adalah sesuatu yang membosankan,sulit, identik dengan banyak mengerjakan 

tugas, latihan, sehingga mereka merasa takut dan tidak senang.  

 (Zhang, 2009) mendiskripsikan bahwa grammar adalah pola yang 

menerangkan tentang formasi sebuah kalimat. Grammar bukanlah hal yang mudah. 

Instruksi-instruksi grammar dalam menyusun sebuah kalimat dapat membantu 

siswa untuk memahami grammar selain cara yang mereka miliki.  

 Menurut (Brock Haussamen,dkk,2003), ada tiga tujuan utama 

pembelajaran grammar yaitu;pertama, siswa mampu berkomunikasi dengan 

nyaman dan efektif baik lisan atau tulisan dalam bahasa inggris yang standar. 

Kedua, siswa memiliki kemampuan untuk menganalisa struktur bahasa suatu teks. 

Ketiga, siswa menyadari keberagaman bahasa yang ada di kehidupan sehari-hari. 

 Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan kepada siswa dapat 

disimpulkan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk menyusun conditional 

sentencekarena tenses-nya berubah-ubah. Mereka juga merasa sekedar menghafal 

forrmula apabila guru memberi tugas untuk mengubah conditional 

sentencetersebut. Selain itu kalimat-kalimat jarang digunakan digunakan dalam 

berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Sehingga selama pelajaran berlangsung, 

siswa merasa tegang, tidak nyaman, dan bosan. Hal ini disebabkan karena guru 

lebih kepada drilling daripada teaching grammar. Guru memberi contoh 

conditional sentencedan meminta siswanya untuk menghafal formulanyanya. 

Selanjutnya guru memberi tugas untuk membuat conditional sentencedan meminta 

siswa mengubah dari tipe yang satu ke tipe yang lain. Kegiatan berulang dan 

berpusat kepada guru ini menjadi kegiatan yang membosankan bagian sebagian 

besar siswa. Siswa hanya terpaku pada pola-pola yang sudah tersedia, jelaslah 

bahwa kegiatan tersebut tidak merangsang siswa berpikir kreatif dalam 

memyelesaikan masalah.Akibatnya guru sering menunjuk siswa yang lebih aktif 

menjawab dan mengabaikan siswa yang tidak pernah menjawab pertanyaan. Guru 

tidak memberi kesempatan kepada semua siswa untuk menujukkan kemampuan 

belajarnya. Sehingga terjadi kesenjangan antara apa yang disampaikan oleh guru 

dan apa yang diinginkan oleh siswa dalam proses pembelajaran khususnya dalam 

menyusun conditional sentence. Padahal, (Harmer, 2010: 210) menyatakan bahwa 
grammar dapat dikenalkan dalam berbagai cara. Salah satunya adalah melalui 

boardgame. 

Dalam kehidupan sehari-hari game memiliki arti yang berbeda bagi setiap 

orang. Game menjadi sarana untuk melepas lelah dengan sesuatu yang 
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menyenangkan. Pembelajaran yang dikemas dengan permainan akan selalu 

menarik bagi siswa. Namun demikian permainan harus benar-benar dikontrol 

sehingga akan menghasilkan pembelajaran yang efektif yaitu mencapai tujuan 

kompetensi yang diinginkan. Game dalam pembelajaran tidak hanya untuk 

menimbulkan rasa senang yang bersifat hura-hura tetapi juga harus merangsang 

kemampuan kognitif siswa untuk mencapai tujuan kompetensi yang telah 

ditentukan. Game adalah sebuah aktivitas yang memiliki peraturan, tujuan dan 

menimbulkan rasa senang. 

 

KAJIAN PUSTAKA  

Media pembelajaran menurut (Arief Sadiman,dkk, 2011), adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa 

sehingga terjadi proses belajar. 

Media pembelajaran menurut Rossi dan Breidle dalam Sanjaya (2012) 

adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan 

pendidikan seperti radio,televisi,buku,koran, majalah dan sebagainya. Menurut 

Rossi alat-alat semacam radio dan televise kalau diprogramkan untuk pendidikan 

maka merupakan media pembelajaran. Untuk mengatasi masalah kesenjangan 

tersebut maka, peneliti penelitian ini menggunakan board game sebagai media 

pembelajaran siswa dalam menyusun conditional sentence. (Sadiman, 2011) 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peneitian ini adalah 

penggunaan media board game sebagai sarana untuk menyampaikan informasi 

dalam hal ini adalah conditional sentence kepada siswa selalu penerima informasi. 

Model pembelajaran bahasa inggris dengan menekankan pola permainan 

terbukti dapat lebih meningkatkan kemampuan siswa menguasai materi ajar, 

tingkat penerimaan model pembelajaran yang tidak murni belajar di kelas 

menjadikan siswa menyenangi pembelajarannya. Menggunakan permainan dalam 

pembelajaran bahasa Inggris sangat disarankan untuk membangun kemampuan 

bahasa seperti listening,speaking,reading dan writing.Beberapa penelitian 

sebelumya adalah penggunaan board game untuk meningkatkan pemahaman 

grammar.(Azzahroh, 2015)dalam penelitiannya tentang efektifitas penggunaan 

board game terhadap kemampuan berbicara menyimpulkan bahwa penggunaan 

board game memberi efek yang positif yaitudengan adanya perbedaan yang 

signifikan antara siswa yang menggunakan board gamepada pelajaran speaking 

dan yang tidak. Saraswati (2013) kemampuan penguasaan grammar siswa 

meningkat dalam proses pembelajaran menggunakan board game. Selain itu siswa 

juga berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

Moursund (2012) berpendapatbahwa penggunaan game didasarkan pada 

penggunaannya artinya game berbeda untuk setiap penggunanya. Sehingga guru 

yang menggunakan game dalam pembelajaran sebaiknya mengadaptasi game yang 

ada disesuaikan dengan kondisi siswa di kelasnya. Penelitian tindakan kelas ini 
bertujuan untuk mengetahui penggunaan media board gamedapat meningkatkan 

hasil belajar siswa XI TKJ 2 SMKN Pungging Mojokerto dalam menyusun 

conditional sentence. 
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METODE PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI Jurusan Komputer Jaringan (XI 

TKJ 2) yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pungging Mojokerto pada tahun ajaran 2016/2017 

di semester ganjil. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang berfokus pada 

situasi kelas yang bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran secara bertahap dan 

terus menerus, selama kegiatan penelitian dilakukan. Prosedur penelitian yang 

digunakan berbentuk siklus yang mengacu pada model Kemmis dan Mc Taggart 

(Burns, 2010). Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, dimana setiap siklus 

terdiri dari empat tahapan Suharsismi Arikunto (2010) yaitu: (1) perencanaan,(2) 

pelaksanaan,(3)pengamatan, dan (4) refleksi. 

Gambar 1. Siklus Penelitian Menurut Kemmis dan Taggart 

 
Penelitian ini terdiri dari dua siklusdengan dua kali pertemuan di setiap 

siklusnya. Tujuan yang diharapkan dalam proses pembelajaran ini adalah 

meningkatnya hasil belajar siswa dalam menyusun conditional sentence dan minat 

siswa saat pembelajaran menggunakan board game yang diperoleh dari 

pernadingan  hasil belajar di siklus I dan  siklus II. 

  Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut; 

1. Tes, sejumlah pertanyaan untuk mengukur keterampilan,pengetahuan 

intelegensi,kemampuan,bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 2010). Tes berupa pre-tes dan pos-tes; pre tes dilaksanakan sebelum 

siklus pertama untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam menyusun 

conditional sentencesebelum menggunakan media board game dalam 

pengajaran dan pos tes dilaksanaka setiap akhir pelaksanaan siklus. Tes 

diberikan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum tindakan dan setiap 

akhir siklus untuk mengetahui perubahan yang terjadi.  

2. Observasi, pengamatan berdasarkan daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul 

dan akan diamati. Pengamat cukup memberi tanda contreng pada kolom yang 

telah disediakan. (Arikunto, 2010). Observasi dilakukan oleh teman sejawat 

yang berperan sebagai kolaborator. Kolaborator memiliki tugas untuk 

mengobservasi selama kegiatan di kelas dengan mengisi lembar observasi siswa 

dan guru, membuat catatan lapangan dan sebagai rekan berdiskusi peneliti. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan pembelajaran 

sebelum dan selama penggunaan board game sebagai media pembelajaran. 
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3. Angket yang berisi sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari siswa terhadap kegiatan pembelajaran menyusun conditional 

sentencemenggunakan media board game. Kuesioner yang digunakan adalah 

kuesioner yang bersifat tertutup yang memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menjawab dengan memberi tanda contreng pada kolom pertanyaan yang telah 

disediakan. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar evaluasi hasil 

kemampuan siswa dalam menyusun conditional sentence, lembar observasi 

kegiatan siswa dan guru serta angket yang selanjutnya dianalisa dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Untuk tes hasil belajar 

Nilai tes dengan menggunakan Rumus:  

 

  

Keterangan:  �̅� : Nilai tes 

    n : Jumlah soal yang benar 

Tabel 1.Tabel Kriteria Hasil Belajar Siswa 

Nilai Rata-rata Nilai Huruf Kriteria 

92 - 100 A Baik Sekali 

84 - 91 B Baik 

75 - 83 C Cukup 

 75 D Kurang 

b. Ketuntasan Belajar Individu apabila siswa telah mencapai nilai ≥ 75. 

Berdasarkan KKM bahasa Inggris di SMKN 1 Pungging Mojokerto: 75. 

Tabel 2.Tabel Ketuntasan Minimal 

Nilai Keterangan 

≥ 75 Tuntas 

≤75 Tidak Tuntas 

 

c. Ketuntasan Belajar Klasikal ditentukan sebagai berikut: 

 
Keterangan:  

 P : Nilai Ketuntasan Klasikal 

 T1 : Jumlah Siswa yang tuntas individual (nilai ≥ 75) 

 T1 : Jumlah siswa 

Siswa dinyatakan tuntas secara klasikal apabila 85% dari siswa 

tersebut mendapat nilai ≥ 75 (Trianto, 2010) 

d. Untuk mengetahui rata-rata peningkatan hasil belajar siswa (Arikunto, 2010) 

menggunakan rumus: 

 

 

�̅� = X 

N 

 

P = T1 x 100% 

T 

𝒙= (n x2) + (nx2.5) 

Keterangan : 

�̅�: Nilai Rata-rata 

 X: Jumlah Nilai siswa 

keseluruan 

N: Jumlah siswa 
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Analisis data dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui instrumen. 

Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

menyusun conditional sentencesetelah pelaksanaan tindakan berupa hasil 

belajar siswa. Sedangkan analisa kualitatif digunakan untuk menganalisa data 

yang menunjukkan proses dan aktivitas selama proses belajar menyusun 

conditional sentencemenggunakan media board game. Miles dan Huberman  

dalam (Sugiyono, 2017)menyatakan bahwa tahap dalam mengolah data 

kualitatif adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi 

2. Penyajian Data 

3. Penarikan simpulan 

Penelitian ini menetapkan tiga indikator keberhasilan yaitu: 

a. Peningkatan hasil belajar siswa dalam menyusun conditional sentencedalam 

bahasa inggris di setiap siklusnya mencapai nilai KKM yang sudah 

ditentukan oleh sekolah yaitu 75. 

b. Siswa dinyatakan tuntas belajar secara klasikal jika terdapat ≥ 85% dari 

jumlah seluruh siswa tuntas belajarnya (Depdikbud dalam 

Trianto,2010:241).  

c. Nilai sebaran siswa yang tuntas berada di kisaran 84 – 91 atau nilai B dengan 

prosentase 50%.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bagian ini disajikan hasil penelitian yang dilaksanakan di SMK 

Negeri 1 Pungging Mojokerto yang melibatkan 32 siswa kelas XI jurusan Teknik 

Komputer Jaringan yang bermula dari kondisi awal sebelum diberi tindakan 

sampai siklus terakhir. 

Peneliti berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membantu dalam 

melakukan observasi pada saat penelitian berlangsung. Kolaborator mengadakan 

observasi berdasarkan lembar observasi yang sudah disediakan oleh peneliti.  

 

Deskripsi Kondisi Pra Tindakan  

Kondisi awal atau pra tindakan menerangkan tentang bagaimana kegiatan 

belajar menyusun conditional sentencedalam bahasa Inggris di kelas XI TKJ 2. 

Pada proses menyusun conditional sentence, guru meminta siswa untuk membuat 

kalimat berdasarkan formula susunan kalimat yang telah diberi. Guru tidak 

memiliki strategi mengajarataupun mempersiapkan materi belajar. Guru banyak 

menerangkan sehingga kegiatan belajar hanya berpusat pada guru. Suasana kelas 

tidak begitu ramai, sebagian besar mendengarkan penjelasan dari guru, sebagian 

terlihat pasif dan selebihnya berbicara dengan teman sebangku. Dari hasil 

pengamatan terlihat wajah cemas beberapa siswa. Ada beberapa siswa yang minta 

ijin keluar untuk ke kamar kecil tetapi sampai pelajaran berakhir mereka tidak 

kembali.  

Siswa melakukan kegiatan menyusun kaliamat pengandaian tetapi tidak 

paham apa yang sudah disusunnya. Hal ini dibuktikan saat diskusi kelas untuk 

membahas jawaban tersebut. Siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang 

memerlukan mereka untuk mengubah bentuk conditional sentencetipe 1,2 dan 3. 
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Selain itu siswa juga tidak percaya diri saat menjawab pertanyaan yang bersumber 

dari pendapat pribadi mereka. Hal ini terlihat saat mereka tidak merespon jawaban 

tersebut.  

  Berikut ini adalah hasil penelitian berupa nilai yang menggambarkan hasil 

belajar siswa.  

Tabel 3.Hasil Belajar Pra Tindakan 

Nilai 
Pre tes Prosentase 

(%)  siswa Keterangan 

≥ 75 9 T 28.2  

 75 23 TT 71.8 

Jumlah 32  100 

Rata-rata 76 

 Nilai Tertinggi 35 

Nilai Terendah 55 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

Keterangan: T: Tuntas; TT : Tidak Tuntas       

  Analisa data hasil belajar siswa sebelum tindakan menunjukkan bahwa 

71.8% siswa dinyatakan tidak tuntas belajar karena mendapat nilai di bawah 75.  

Hal ini berdasarkan kepada nilai KKM yang ditetapkan di SMKN Pungging. Hasil 

belajar siswa di fase pra tindakan ini menjadi data awal penelitian tindakan kelas 

ini untuk mengetahui apakah perlakuan pada siklus I memberi perubahan positif 

yaitu adanya peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya penelitian ini 

melaksanakan tindakan yaitu penerapan penggunaan media board game dalam 

menyusun conditional sentence.  

 

Deskripsi hasil penelitian siklus I  

  Pada siklus I ini, guru menggunakan board game sebagai media 

pembelajaran pada materi menyusun conditional sentence. Pada akhir siklus I 

diadakan pos-tes yang hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Ketuntasan Belajar Siklus I 

Nilai 
Pos- tes Prosentase 

(%)  siswa Keterangan 

≥ 75 19 T 59 

 75 13 TT 41 

Jumlah 32  100 

Rata-rata 75 

 Nilai Tertinggi 84.5 

Nilai Terendah 66 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

Tabel 5.Kriteria Hasil Belajar Siklus I 

Nilai Huruf Kriteria Jumlah 

92 - 100 A Baik Sekali - 

84 - 91 B Baik 1 

75 - 83 C Cukup 18 

 75 D Kurang 13 

Jumlah 32 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 
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  Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penelitian di siklus I belum 

berhasil karena terdapat 59% siswa yang dinyatakan tuntas belajar dan hanya 1 

siswa yang mendapat nilai dengan criteria B. Dengan demikian siklus pertama 

belum memenuhui indikator keberhasilan tindakan karena hasil belajar siswa tidak 

mencapai ketuntasan klasikal yaitu 75%, sehingga perlu dilakukan siklus II dengan 

memperbaiki kendala-kendala yang ada.  

 

Deskripsi hasil penelitian siklus II 

  Pada prinsipnya kegiatan pada siklus I hamper sama dengan kegiatan pada 

siklus II, yang membedakan adalah pada board game yang digunakan.  
Tabel 6. Hasil Belajar siklus II 

Nilai 
Pre Tes Prosentase 

(%)  siswa Keterangan 

≥75 30 T 93.7 

 75 2 TT 6.3 

Jumlah 32  100 

Rata-rata 83 83 

 Nilai Tertinggi 93 93 

Nilai Terendah 73 73 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

  Secara klasikal hasil belajar siswa di siklus II dinyatakan memenuhi 

indikator keberhasilan penelitian karena terdapat 93.7% siswa yang mencapai nilai 

di atas 75 dan dintayatakan tuntas.  

Tabel 7. Kriteria Hasil Belajar Siklus II 

Nilai Huruf Kriteria Jumlah 

92 - 100 A Baik Sekali 1 

84 - 91 B Baik 18 

75 - 83 C Cukup 11 

 75 D Kurang 2 

Jumlah 32 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

  Hasil siklus kedua menunjukkan bahwa ada kenaikan prosentase siswa 

yang tuntas sebesar 34.3 % atau sebanyak 11 siswa serta peningkatan rata-rata 

kelas sebesar 8%. Demikian juga dengan kriteria hasil belajar siswa, dari tabel 6 

dapat dilihat bahwa 56% siswa medapat nilai di sebaran 84-91 atau dengan kriteria 

baik. 
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Gambar 2.Grafik Sebaran Nilai 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

  Grafik 2 menyajikan adanya peningkatan sebaran nilai dari kondisi pra 

tindakan,siklus I dan siklus II. Terdapat peningkatan jumlah siswa yang mendapat 

nilai di sebaran  84-91 dari siklus I ke siklus II terdapat peningkatan sebanyak 17 

siswa.  

  Analisa kuesioner bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

penggunaan board game sebagai media pembelajaran bahasa inggris. 97% siswa 

memberi respon positif terhadap penggunaan board game sebagai media 

pembelajaran. Siswa beralasan bahwa penggunaan media board game sangat 

menarik dan tidak membosankan, karena siswabelajar sambil bermain. Belajar 

sambil bermain membuat siswa santai dan lebih mudah memahami materi yang 

diberikan.  Selain itu, juga menjalin kerja sama dengan teman dalam mengerjakan 

soal yang diberikan. Siswa yang cepat dalam memahami materi membantu 

temannya yang lambat. Siswa bertukar pikiran saling melengkapi dalam 

menyelesaikan masalah.  

  Setelah menerapkan penggunaan Board gamedi dalam kelas, ternyata 

banyak sekali manfaat dan pengaruh yang bisa diperoleh.  

Manfaat dan pengaruhnya antara lain: 

1. Proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik dan efektif 

2. Siswa menjadi lebih aktif, komunikatif dan tidak malu dalam melakukan 

sesuatu seperti  salah dalam menjawab karena saat bermain mereka merasa 

seperti berkompetisi. 

3. Dengan menerapkan permainan dalam kegiatan belajar bisa membantu siswa 

dalam memahami materi pelajaran. 

4. Dengan menggunakan board game di dalam kelas dapat mengasah kemampuan 

dan ketelitian siswa dalam menyelesaikan sesuatu 

5. Bisa menanamkan rasa saling menghormati, keakraban dan kejujuran antar 

siswa 

6. Dengan menggunakan media board game  dapat membantu siswa agar lebih 

mudah memahami dan mengingat materi yang diajarkan 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Pertama, dari hasil analisa data yang telah dipaparkan dapat disimpulkan 

bahwa penelitian penggunaan media board game sebagai media pembelajaran 

bahasa inggris dapat meningkatkan hasil belajar siswa TKJ 2 SMK Negeri 1 

Pungging. Hal ini dibuktikan oleh data hasil ketuntasan belajar di siklus kedua 

meningkat menjadi 93.7% dari 59% di siklus pertama. Dengan demikian 

ketuntasan klasikal di siklus kedua sudah terpenuhi karena lebih dari 75% siswa 

mencapai nilai KKM yang sudah ditentukan yaitu 75. 

Kedua, penggunaan board game dapat memusatkan perhatian siswa 

terhadap struktur bahasa yang spesifik dan pola-pola grammar.  

Ketiga, melibatkan pertisipasi siswa baik yang cepat dan lambat belajar 

dalam bahasa inggris. Mereka terlibat dalam proses pembelajaran secara aktif dan 

dalam suasana yang menyenangkan. 

 

Saran 

Bagi guru bahasa Inggris yang lain disarankan menggunakan media board 

game sebagai media alternatif pembelajaran untuk memperkaya metode mengajar 

yang menggunakan media. Pengembangan media dapat dilakukan mengingat 

permainan dengan sub kompetensi conditional sentencemasih mampu untuk 

dikembangkan lebih jauh dari segi konsep, tema, dan konten. Pengembangan 

media menjadi berbagai macam bentuk sekunder sebagai alternatif media juga 

dapat dilakukan dan menjadi hal menarik dalam pengembangan penelitian. 

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk membuat mekanisme 

permainan yang lebih menantang untuk tingkat lanjut dan penambahan aturan 

permainan.  

Sekolah bisa member motivasi kepada para guru yang lain untuk 

meningkatkan kualitas mengajar dengan mengaplikasikan metode-metode 

mengajar ang menantang tang bersifat students center learning. Selain itu sekolah 

juga bersedia menyiapkan perlengkapan yang diperlukan oleh guru dalam 

membuat media-media pembelajaran.  
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