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Teaching English through games 

Dunia anak-anak dan game 

Masa kanak-kanak adalah masa bermain. Bermain bagi mereka merupakan kebutuhan. 

Pentingnya bermain bagi anak-anak ditunjukan oleh sebuah pepatah dalam bahasa Inggris “ All work 

and no play makes Jack a dull boy”. Walaupun peribahasa dalam bahasa inggris tersebut artinya “orang 

yang bekerja tanpa henti akan menjadi bosan dan menjadi orang yang membosankan”, peribahasa 

tersebut menggunakan kata “boy” tidak menggunakan kata “man”. Ini menunjukan kalo anak memang 

butuh bermain.  Kegiatan bermain bagi anak dapat dikatakan sama dengan  kegiatan bekerja bagi orang 

dewasa. Dalam bermain anak juga belajar, seperti belajar bersosialisasi dan bekerja sama serta belajar 

yang lainya. Melihat pentingnya kegiatan bermain bagi anak, maka bermain bisa juga diterapkan pada 

kontek pembelajaran di sekolah, salah satunya adalah belajar bahasa Inggris. 

Sebelum membahas lebih jauh tentang pemanfaatan kegiatan bermain untuk pembelajaran , 

terlebih dahulu akan kita singgung sedikit tentang makna kata “bermain” dan “permainan” dalam 

bahasa inggris.  Dalam bahasa inggris kata “bermain” diterjemahkan dengan kata “play” sementara 

“permainan” diterjemahkan dalam kata “ game”. Kalau kita lihat di kamus Cambridge Advanced 

Learner’s Dictionary, salah satu penjelasan atau arti dari “play” adalah “when you play, especially as a 

child, you spend time doing an enjoyable and/or entertaining activity”. Sementara kata “game” pada 

kamus tersebut didefinisikan sebagai “an entertaining activity or sport, especially one played by children, 

or the equipment needed for such an activity”. Unsur yang sama dari kedua kata “play” dan “game” 

adalah entertaining activity, kegiatan yang menyenangkan.  Pada kesempatan ini kata “game” akan 

digunakan yang berarti mengacu pada permainan atau kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak-anak. 

Setelah melihat definisi menurut kamus, berikut akan disampaikan  beberapa definisi  tentang 

games menurut tokoh pendidikan. Menurut Hadfield (1999) game adalah suatu aktifitas  yang 

mengandung aturan, tujuan, dan unsur yang menyenangkan. Sementara Martin (1995) dalam bukunya 

Brewster (2004) mendefinisikan game sebagai kegiatan apa saja yang menyenangkan yang memberikan 

kesempatan pada pembelajar anak-anak untuk mempraktekan bahasa asing dalam suasana yang santai 

dan menyenangkan. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam game ada unsur yang 

sangat penting yaitu unsur menyenangkan. Unsur inilah yang menjadi daya tarik pagi anak-anak untuk 

melakukannya. 

Menurut Hadfield (1999) game dapat dikelompokan menjadi  dua macam yaitu competitive 

game dan cooperative game. Pada competitive game para pemain berlomba untuk menjadi yang 
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pertama mendapatkan tujuan dari game tersebut. Pada cooperative game, para pemain bekerja sama  

untuk mencapai tujuan. Pada competitive game terjadi persaingan antar pemain sementara pada 

cooperative game terjadi kekompakan dan kerja sama. 

Dari jenis aktifitas game yang dilakukan Hadfield (1999) membaginya menjadi linguistic game 

dan communicative game.  Linguistic game menekankan pada akurasi kebahasaan seperti penggunaan 

grammar yang benar, sementara communicative game menekankan pada kelancaran (fluency) atau 

tercapainya tujuan komunikasi antara pihak- pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. 

Communicative game tidak menekankan akurasi kebahasaan. Misalnya ketika seseorang meminta orang 

lain menggambarkan sebuah denah alamat, walaupun bahasa yang digunakan salah secara gramatikal, 

tetapi jika orang yang diminta menggambar bisa membuat denahnya, dan si peminta bisa memahami 

denah yang dibuat, berarti komunikasi tersebut berhasil. Artinya komunikasi itu sukses dilaksanakan. 

Pertimbangan dalam menggunakan game 

 Dalam menggunakan game untuk pembelajaran guru perlu memperharikan beberapa hal di 

antaranya adalah: instruksi, pengaturan kelas, dan kesesuaian game dengan tujuan pembelajaran. 

Ketika guru memberikan instruksi, dia hendaknya memberikan dengan jelas dan singkat. Gunakan 

contoh atau peragaan untuk mempermudah siswa memahami instruksinya. Semesntara untuk 

pengaturan kelas, guru perlu mempertimbangkan kondisi dan situasi ruangan dan juga keadan siswa. 

Misalnya, apakah ruangan cukup lapang untuk siswa bergerak secara leluasa? Perlukah merubah posisi 

meja/kursi yang ada di dalam kelas? Dan sebagainya. Untuk kesesuaian game dengan tujuan 

pembelajaran guru harus memilih jenis dan konten game yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

sehingga game tidak hanya sekedar aktifitas yang menyenangkan bagi siswa tapi juga membantu 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

 

Manfaat game untuk pembelajaran 

Ada beberapa alasan mengapa  permainan atau games  baik digunakan dalam proses belajar 

mengajar bahasa Inggris. Menurut Brewster, dkk.(2004) anak-anak menyukai game karena selain 

menyenangkan dan memberikan motivasi, game juga bisa sebagai sarana mempraktekan kemampuan  

empat ketrampilan berbahasa: mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Berikut adalah beberapa 

manfaat game untuk pembelajaran menurut Brewster(1999) dan kawan-kawan. 

1. Game menambah variasi situasi belajar. 

2. Game merubah ritme pelajaran dan membantu menjaga motivasi siswa. 
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3. Game membuat pelajaran yang formal menjadi lebih santai dan membantu memperbaharui 

energy siswa.  

4. Game menyediakan sarana praktek secara tidak langsung untuk pola-pola bahasa yang 

kusus, kosa kata, dan pengucapan. 

5. Game dapat meningkatkan jangka waktu konsentrasi, konsentrasi, ingatan, kemampuan 

mendengar dan membaca. 

6. Siswa terdorong untuk berpartisipasi; siswa yang pemalu bisa dimotivasi untuk berbicara. 

7. Game meningkatkan komunikasi antar siswa dan memberikan kesempatan mempraktekan 

fluency dan mengurangi dominasi guru di dalam kelas. 

8. Game dapat membantu menciptakan suasana yang menyenangkan dan mengurangi antara 

guru dan siswa. 

9. Game dapat mengungkap kelemahan dan kebutuhan bahasa lebih lanjut. 

10. Game dapat membantu memotivasi dan meningkatkan kemampuan menulis siswa dengan 

cara memberikan kontek dan tujuan pembaca yang nyata.   

Dari poin-poin di atas kita bisa melihat begitu banyak manfaat game untuk pembelajaran bahasa Inggris 

di sekolah. Manfaat itu bisa diterapkan untuk mengajarkan baik ketrampilan makro seperti membaca, 

menulis, mendengar dan berbicara maupun  ketrampilan mikro seperti pengucapan, penguasaan 

grammar, dan  kosa kata. 

Beberapa contoh game 

1. Simon says 

Game ini bisa digunakan untuk mengajarkan banyak hal seperti parts of the body, objects in the 

classroom, numbers, untuk melatih kemampuan mendengarkan, dan menguatkan pemahaman bentuk 

kata kerja perintah. Game ini bisa dimainkan untuk anak-anak TK ke atas dengan kemampuan bahasa 

Inggris level beginner. 

Prosedur bermain 

Untuk mengajarkan parts of the body, pertama guru menggambar sketsa seorang raja di papan tulis. 

Kemudian ia mengatakan,“Ini adalah Simon, dia seorang raja yang sangat besar dan kuat”. Kalian harus 

melakukan apa yang diperintahkan raja”. Setalah itu  guru mengatakan misalnya: 

Simon says, “Touch your nose”. Simon says, “Touch your neck” dan seterusnya sampai beberapa parts of 

the body sambil memperagakan ( untuk anak TK). Setelah itu guru mengatakan, “Dengarkan baik-baik, 

jika Simon tidak memerintah, jangan dilakukan ya”.  
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Touch your ears. 

No, don’t do it. Simon tidak memerintahkannya. Simon says,” Touch your ears”. Good, now you can 

touch your ears.  

 Lakukan kegiatan ini terus menerus sampai anak-anak paham. Kalau mereka sudah paham, 

anak-anak bisa di tunjuk bergantian untuk memimpin game. Nama Simon bisa diganti dengan nama 

anak yang ada di dalam kelas. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, dia diminta untuk keluar dari 

permainan dan duduk, namun dalam melakukan hal itu harus memperhatikan kondisi dan situasi jangan 

sampai nantinya mereka malah mengganngu karena bosan tidak melakukan apa-apa. 

 Untuk mengajarkan objects in the classroom, prosedur yang sama bisa dilakukan, dengan 

mengganti parts of the body dengan objects in the classroom. (adaptasi dari Claire, 1988) 

2. I SEE 

Game ini digunakan untuk menguatkan kembali tentang pelajaran classroom vocabulary dan 

meningkatkan ketrampilan mendengarkan. Game ini untuk anak-anak usiaTK  ke atas dengan 

kemampuan bahasa Inggris pada level beginner. 

Prosedur bermain: siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok berbaris dengan ketua 

kelompak di depan. Guru menentukan apakah siswa nantinya berlari atau berjalan dengan 

memperhatikan situasi dan kondisi kelas. 

 Ketika guru mengatakan,”I see a (table, map, clock, blackboard, atau benda-benda lain yang ada 

di dalam kelas),” siswa yang ada dibagian paling depan tiap-tiap kelompok berlomba menyentuh  benda 

yang disebutkan. Siswa yang pertama memegang benda yang disebut mendapatkan poin untuk 

kelompoknya. Siswa yang sudah menyentuh benda yang disebut kembali ke kelompok dengan posisi 

yang paling belakang. Anggota kelompok bisa membantu temannya yang maju dengan cara menunjuk 

benda yang di sebut, tapi tidak boleh menyebutkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa.  

 Guru bisa menambahkan unsur ketrampilan keseimbangan agar lebih menarik dan lebih 

serudengan cara menaruh penghapus di kepala ketika siswa berjalan/berlari untuk menyentuh benda 

yang disebutkan. Jika penghapus jatuh, siswa harus menaruh di kepala kembali sebelum melanjutkan 

berusaha menyentuh benda yang dimaksud. 

 Guru dapat memberi beberapa petunjuk sesuai dengan kemapuan bahasa Inggris siswa. 

Beberapa petunjuk yang bisa dipakai misalnya: 

 I see something (red).  

I see something (big, tall, long, dirty, small, soft, hard, useful, funny, dan sebgainya). 
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I can see something you can write with. 

I can see something that you can sit on. 

I see something that tells date. 

I see something made of (wood, paper, metal, glass, plastic, dan sebagainya). 

Guru tentunya harus mengajarkan kosa kata yang dipakai dalam game tersebut sebelum 

digunakan.(adaptasi dari Claire,1988). 

3. GIANT STEPS 

Game ini digunakan untuk melatih ungkapan meminta ijin dan bilangan. 

Prosedur bermain:  Satu orang siswa ditunjuk untuk berperan sebagai teacher dan disebut “mister atau 

miss”. Siswa yang lain secara bergiliran meminta ijin dengan menggunakan ungkapan, “Miss/Mister-------

---, may I go to school?”.Siswa yang berperan sebagai teacher mengatakan,” You may take (1,2, 3, or 4 

giant, baby, umbrella,  steps, hops, atau jump) atau menggabungkan beberapa tindakan tersebut. Ketika 

teacher  mengatakan, “You may take 2 giant steps”, siswa yang meminta ijin akan melangkah dengan 

dua langkah yang paling panjang yang bisa dia lakukan. Ketika teacher mengatakan, “You may take 1 

baby step”, murid yang meminta ijin melangkah dengan langkah yang paling kecil( satu jengkal). Ketika 

teacher mengatakan, “ You may take 2 hops”, siswa yang minta ijin melompat 2 lompatan dengan satu 

kaki ( dalam bahasa Jawa, engklek). Jika teacher menjawab,  “you may take 3 jumps”, murid yang 

meminta ijin melompat 2 kali. Jika teacher mengatakan, “ You may take 1 umbrella step”, siswa yang 

minta ijin akan berputar dan melangkah 1 kali. 

 Siswa harus secara sopan mengatakan, “May I”. Teacher menjawab, “Yes, you may”, atau “No, 

You may not”. Jika siswa maju tanpa mengatakan “ May I”, teacher menyuruh dia kembali dari awal. Jika 

siswa maju tanpa minta ijin atau melangkah tidak sesuai dengan yang dikatakan teacher, siswa juga 

harus mengulangi dari awal. 

 Sebelum game dimainkan guru menjelaskan aturan main dan kosa kata yang akan dipakai. Kelas 

perlu mencoba terlebih dahulu sebelum game  benar-benar dimainkan. Yakinkan bahwa semua siswa 

paham dengan aturan mainnya (adaptasi dari Claire,1988) 

4. HOKEY POKEY 

Game ini bisa dimainkan pada anak mulai usia kelas dua SD ke atas dengan kemampuan bahasa Inggris 

mulai level beginner. Game ini bisa digunakan untuk membedakan ungkapan right-left, dan parts of the 

body. Game ini merupakan perpaduan antara nyanyian dan gerakan. 
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Prosedur bermain: Siswa membentuk lingkaran. Guru mengucapkan kalimat secara perlahan sambil 

memperagakan gerakan dan siswa menirukan guru. Ulangi beberapa bait agar siswa terrbiasa dengan 

nada dan kosa kata yang digunakan. Doronglah siswa untuk mengikuti menyanyikan lagu sambil 

memperagakan gerakannya.  

a. You put your right hand in,  

You put your right hand out, 

You put your right hand in, 

And you shake it all about. 

Then you do the hokey pokey (siku ditekuk, telunjuk mengarah ke atas, pinggul di putar) 

And you turn yourself around. 

And that’s what it’s all about. Hey (tepuk tangan) 

b. You put you left hand in, (dan seterusnya) 

Setelah itu bisa dilanjutkan dengan bagian tubuh yang lain seperti, left foot, right hip, head, ear, dan 

seluruh tubuh. (adaptasi dari Claire,1988) 

5. Blindfold game 

Game ini bisa digunakan untuk mengajarkan arah, bilangan, dan membuat instruksi. Beberapa ungkapan 

yang diajarkan pada game Hokey Pokey bisa dikuatkan lagi pada game ini. Selain itu game ini bisa 

menyadarkan siswa bahwa mereka perlu mempelajari ungkapan-ungkapan yang lain untuk 

mengarahkan seseorang. 

Prosedur bermain: Kelas di bagi menjadi 3 kelompok.  Guru menjelaskan aturan main dengan sejelas-

jelasnya. Salah satu anggota kelompok ditutup matanya dengan menggunakan kain atau kertas yang 

sudah disiapkan. Siswa yang lain mengarahkan anggota yang ditutup matanya untuk mencapai target 

yang ada di papan tulis ( misalnya menggambar mata, hidung, mulut, atau telinga untuk melengkapi 

gambar yang sudah ada) dengan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti: go straight, left, right, up, 

down, turn around, just a little. Siswa tidak boleh menggunakan bahasa jawa atau bahasa Indonesia. 

6. If you’re happy and you know it. 

Seperti Hokey pokey, game ini merupakan perpaduan antara lagu dan gerak. Game ini bisa digunakan 

untuk mengajarkan kata kerja, parts of the body, dan kosa kata lainnya. 

Prosedur bermain: Siswa berdiri melingkar ataupun berbaris. Guru secara perlahan menyanyikan lagu 

sambil memperagakan gerakan dari lagu, dan meminta siswa untuk mengikuti. 

If you’re happy and you know it, clap your hands ( tepuk dua kali) 
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If you’re happy and you know it, clap your hands ( tepuk dua kali) 

If you’re happy and you really want to show it 

If you’re happy and you know it, clap your hand. (tepuk dua kali) 

Setelah siswa bisa tune dengan nadanya,  tempo bisa dipercepat. Untuk bagian clap your hands bisa 

diganti dengan yang lain seperti: 

Pull your ears, nod your head, tap your shoulders, blink your eyes, click your fingers, slap your thighs, 

stomp your feet, twist your body, turn around, touch the ground dan sebagainya. Guru bisa berkreasi 

dengan beberapa kata kerja yang lain. 

Game ini bisa juga untuk mengajarkan bilangan dengan cara mengganti bagian clap your hands 

dengan kata gather in two, three, dan seterusnya pada akhir lagu. Pada kegiatan ini siswa akan berusaha 

untuk mendapatkan anggota kelompok sesuai dengan yang di katakana oleh guru, jadi penekanannya 

pada listening skill. Contoh:  

If you’re happy and you know it, clap your hands 

If you’re happy and you know it, clap your hands 

If you’re happy and you know it and you really want to show it 

If you’re happy and you know it, gather in two (three, four, dan seterusnya). 
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