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Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD Negeri 1 Bendungan yang terdapat
30 siswa terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. KKM Bahasa
Inggris tersebut adalah 60 yang telah dimusyawarahkan semua guru dan
disepakati oleh kepala sekolah, saat ini kenyataannya memperlihatkan bahwa
menguasai kosakata dalam pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar (SD)
masih rendah, yaitu hana 10 siswa yang telah mencapai KKM dan 20 siswa yang
belum mencapaik KKM, disebabkan karena kurangnya kreatifitas guru untuk
menggunakan media pembelajaran, mengajar hanya menggunakan metode
ceramah dan buku sumber yang belum sesuai dengan silabus.
Penelitian Tindakan kelas merupakan wahana untuk melakukan perbaikan,
peningkatan serta perubahan pembelajaran sebagaimana yang dikehendaki oleh
peneliti, juga memberikan peningkatan kualitas pembelajaran. Tujuan penelitian
ini untuk : 1) mendapatkan data tentang penerapan media pembelajaran, 2)
mengetahui aktivitas siswa selama proses pembelajaran, 3) mendapatkan data
tentang hasil proses pembelajaran
Media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu media gambar. Media ini
merupakan bahasa yang umum, dapat dimengerti, dan dinikmati oleh semua orang
dimana-mana. Gambar berfungsi untuk menyampaikan pesan melalui gambar
yang menyangkut indera penglihatan. Pesan yang disampaikan dituangkan
kedalam simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut perlu
dipahami dengan benar agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkat pada
setiap siklusnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes tulis dan tes lisan siswa, yaitu
siklus I tes tulis siswa hanya memperoleh 58%, dan tes lisan memperoleh 58.33.
Siklus II mengalami peningkatan pada tes tulis menjadi 80%, dan pada tes lisan
75.84. Aktivitas guru dan siswa pun mengalami peningkatan dari hasil observasi
awal/pretest menunjukkan aktivitas guru hanya 40% dan aktivitas siswa hanya
23%, pada siklus I mengalami peningkatan aktivitas guru menjadi 100% dan
aktivitas siswa menjadi 67%, siklus II mengalami peningkatan aktivitas guru
100% dan aktivitas siswa meningkat menjadi 100%, dengan adanya peningkatan
aktivitas ini siswa sudah mulai aktif, antusias, dan termotivasi dan juga
bersemangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan sebagai suatu sistem pencerdasan anak bangsa, dewasa ini
dihadapkan pada berbagai persoalan, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun
politik. Pada arus global, kita sementara berhadapan dengan tantangan globalisasi,
peniadaan sekat-sekat ideologis politik, budaya, dan sebagainya. Selain itu, kita
menyaksikan pesona peradaban yang disatukan oleh corak budaya yang sama,
ekonomi

yang sama,

bahkan substansi kehidupan

yang nyaris sama,

globalisasi.(Hamzah, 2008:1).
Tafsir (2004:24) menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau
pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadapperkembangan jasmani dan rohani
anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Pendidikan dilakukan
dalam proses belajar mengajar, belajar mengajar adalah kegiatan yang bernilai
edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak
didik.
Menurut Suwarna (2002:1) bahasa adalah suatu sistem komunikasi
menggunakan bunyi, yang diucapkan melalui organ-organ ujaran dan didengar
diantara anggota masyarakat, serta menggunakan pemrosesan simbol-simbol
vokal dengan makna konvensional secara abitrer. Bahasa memiliki peran sentral
dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan
merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi.
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Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya,
budayanya, dan budaya orang lain. Selain itu, pembelajaran bahasa juga
membantu peserta didik mampu mengemukakan gagasan dan perasaan,
berpartisipasi dalam masyarakat, dan bahkan menemukan serta menggunakan
kemampuan analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya.
Bahasa Inggris merupakan alat untuk berkomunikasi secara lisan dan tulis.
Berkomunikasi adalah kemampuan berwacana, yakni kemampuan memahami
atau menghasilkan teks lisan atau tulis yang direalisasikan dalam empat
keterampilan bahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.
Keempat

keterampilan inilah

yang digunakan untuk menanggapi

atau

menciptakan wacana dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, mata
pelajatan Bahasa Inggris diarahkan untuk mengembangkan keterampilanketerampilan tersebut agar lulusanmampu berkomunikasi dan berwacana dalam
Bahasa Inggris pada tingkat literasi tertentu.
Tingkat literasi mencakup performatif,funcional, informational, dan epistemic.
Pada tingkat performatif, orang mampu membaca, menulis, mendengarkan, dan
berbicara dengan simbol-simbol yang digunakan. Pada tingkat funcional, orang
mampu menggunakan bahasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
seperti membaca surat kabar, manual atau petunjuk. Pada tingkat informational,
orang mampu mengakses pengetahuan dengan kemampuan berbahasa, sedangkan
pada tingkat epistemic, orang mampu mengungkapkan pengetahuan kedalam
bahasa sasaran (Deden & Hani, 2008:1).
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Siswa kelas IV di SD Negeri 1 Bendungan terdapat 30 siswa yang terdiri dari
17 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan.KKM bahasa inggris disekolah
tersebut adalah 60 yang telah dimusyawarahkan semua guru dan disepakati oleh
kepala sekolah, saat ini kenyatannya memperlihatkan bahwa menguasai kosakata
dalam pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar (SD) masih rendah, yaitu
hanya 10 siswa yang telah mencapai KKM dan 20 siswa yang belum mencapai
KKM, disebabkan karena kurangnya kreatifitas guru untuk menggunakan media
pembelajaran, mengajar hanya menggunakan metode ceramah dan buku sumber
yang belum sesuai dengan silabus.
Atas dasar kenyataan tersebut diatas maka peneliti tertarik melakukan
kajianlebih dalam tentang penggunaan media gambar guna meningkatkan
kosakata siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris, untuk itu peneliti melakukan
observasi ketika pembelajaran berlangsung, banyak siswa yang tidak fokus belajar
karena cara guru menerangkan hanya menulis di papan tulis, oleh karena itu
peneliti menggunakan media, karena fungsi alat bantu belajar atau media
pengajaran adalah untuk membantu guru dan siswa dalam kegiatan belajar
mengajar. Dengan menggunakan media pengajaran seperti media gambar
mempunyai beberapa manfaat yaitu pengajaran akan lebih menarik perhatian
siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, bahan pengajaran akan
lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa, dan
memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik.
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B. Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
a. Masih rendahnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti proses
pembelajaran Bahasa Inggris. Peneliti melihat bahwa selama proses
pembelajaran, siswa kurang aktif dan kurang fokus pada saat guru
menjelaskan materi yang diajarkan.
b. Pembelajaran

Bahasa

Inggris

selama

ini

menggunakan

metode

ceramah.Pembelajaran yang dilakukan guru menyampaikan materi dan
siswa mendengarkan
c. Guru belum menggunakan strategi yang tepat dalam melaksanakan
pembelajaran

Bahasa

Inggris.

Strategi

yang

dilakukan

yaitu

mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan
tingkah laku dan kepribadian anak didik, tidak hanya strategi tersebut yang
harus diterapkan melainkan juga strategi memilih dan menetapkan
prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat
dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam
menunaikan kegiatan belajar mengajarnya.
2. Pembatasan Masalah
Mengingat keterbatasan penulis dalam mengkaji permasalahan diatas, maka
penelitian ini dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
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a. Upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 1
Bendungan melalui media gambar pada pembelajaran Bahasa Inggris
dengan materi Colours.
b. Aktivitas siswa selama proses belajar berlangsung di kelas IV SD Negeri 1
Bendungan dalam pembelajaran Bahasa Inggris dengan materi colours.
c. Mengetahui hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Bendungan dalam
pembelajaranBahasa Inggris dengan materi colours.
3. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka didapat pertanyaan penelitian
sebagai berikut:
a. Bagaimana penerapan media pembelajaran siswa kelas IV SD Negeri 1
Bendungan

pada

pembelajaran

Bahasa

Inggris

dengan

materi

coloursdengan menggunakan media gambar?
b. Bagaimana aktivitas siswa selama proses belajar mengajar Bahasa Inggris
materi colours dengan menggunakan media gambar di kelas IV SD Negeri
1 Bendungan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon?
c. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris materi
colours dengan menggunakan media gambar di kelas IV SD Negeri 1
Bendungan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian tindakan kelas merupakan wahana untuk melakukan perbaikan,
peningkatan serta perubahan pembelajaran sebagaimana yang dikehendaki oleh
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peneliti, juga memberikan peningkatan kualitas pembelajaran. Tujuan pemelitian
ini secara rinci adalah:
1. Untuk mendapatkan data tentangpenerapan media pembelajaran siswa
kelas IV SD Negeri 1 Bendungan pada pembelajaran Bahasa Inggris
dengan materi colours dengan menggunakan media gambar.
2. Untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses pembelajaran Bahasa
Inggris berlangsung di kelas IV SD Negeri 1 Bendungan Kecamatan
Pangenan Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mendapatkan data tentang hasil proses pembelajaran Bahasa Inggris
di kelas IV SD Negeri 1 Bendungan Kecamatan Pangenan Kabupaten
Cirebon.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian terhadap peningkatan siswa kelas IV SD Negeri 1 Bendungan
Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon terhadap kemampuan kosakata siswa
dengan penggunaan media gambar dalam pembelajaran Bahasa Inggris
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam
penelitian yaitu:
1. Siswa
-

Memiliki kemampuan kompetensi kosakata Bahasa Inggris secara
lisan dan tulis.

-

Memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya Bahasa Inggris
untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam masyarakat global.
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2. Guru
Memberikan motivasi serta pertimbangan dalam penyediaan dan
pemilihan media pembelajaran yang tepat untuk memperlancar proses
belajar mengajar. Selain itu dapat memberikan masukan kepada guru
untuk selalu menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan menarik.
3. Sekolah
Sebagai sarana yang dapat menampung kreatifitas siswa dan guru
yang memungkinkan terlaksananya kualitas proses pembelajaran siswa
berkelanjutan.
4. Peneliti
Untuk mengembangkan penelitiannya terkait dengan kemampuan
penguasaan materi Bahasa Inggris SD dengan pembahasan yang luas.
E. Kerangka Pemikiran
Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman
(Learning is defined as the modification or strengthening of behavior trough
experiencing). Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu
kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan
tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan
hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. (Hamalik, 2008:27).
Sama halnya dengan belajar mengajar, mengajarpun pada hakikatnya adalah
suatu proses yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar
anak didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong anak didik melakukan
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proses belajar. Pada tahap berikutnya, mengajar adalah proses memberikan
bimbingan/bantuan kepada anak didik dalam melakukan proses belajar.
(Djamarah dan Zain, 2006:39).
Pendidikan Bahasa Inggris di SD/MI dimaksudkan untuk mengembangkan
kemampuan berbahasa yang digunakan untuk menyertai tindakan atau language
accompanying action. Bahasa Inggris digunakan untuk interaksi dan bersifat “here
and now”. Topic pembicaraannya berkisar pada hal-hal yang ada dalam konteks
situasi. Untuk mencapai kompetensi ini, peserta didik perlu dipajankan dan
dibiasakan dengan berbagai ragam pasangan bersanding (adjaceny pairs) yang
merupakan dasar menuju kemampuan berinteraksi yang lebih kompleks.
Adapun berkaitan dengan bahasa menurut Peraturan Menteri Pendidikan
Nasioanl Nomor 20 Tahun 2003 BAB VII menyatakan bahwa:
-

Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan
pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing
peserta didik. (Sisdiknas, 2011:18)

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan standar kompetensi Bahasa
Inggris bagi SD/MI yang menyelenggarakan mata pelajaran Bahasa Inggris
sebagai muatan lokal. Kompetensi lulusan SD/MI tersebut selayaknya merupakan
kemampuan yang bermanfaat dalam rangka menyiapkan lulusan untuk belajar
Bahasa Inggris ditingkat SMP/MTs. Kemampuan yang dimaksud adalah
kemampuan berinteraksi dalam Bahasa Inggris untuk menunjang kegiatan kelas
dan sekolah.
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Adapun pengertian media yaitu kata media berasal dari bahasa Latin medius
yang secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Dalam bahasa
Arab media adalah perantara ( )ﻮﺴﺎﺌﻞatau pengantar pesan dari pengirim kepada
penerima pesan. Gerlach & Ely (1971) mengatakan bahwa media apabila
dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang
membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan,
keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini guru, buku teks dan lingkungan
sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses
belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau
elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual
atau verbal. (Arsyad, 2011:3).
Dalam pembelajaran Bahasa Inggris penggunaan media gambar yaitu untuk
meningkatkan kemampuan kosakata siswa, dengan penggunaan media gambar,
gambar yang dimaksudkan disini adalah gambar garis. Tujuan utama penampilan
gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan
kepada siswa.
Bentuk suatu objek yang sederhana dapat dilukiskan dengan gamba garis
tanpa menghawatirkan penafsiran yeng keliru dari siswa. Gambar garis tersebut
dapat digunakan untuk pengajaran bahasa Arab atau bahasa Inggris, khususnya
untuk pengenalan kosakata. Pengenalan kosakata awal merupakan pendukung
untuk pelajaran selanjutnya, dalam pengajaran bahasa asing, gambar garis dapat
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pula digunakan untuk mendorong dan menstimulasi pengungkapan gagasan siswa,
baik secara lisan maupun secara tertulis. (Arsyad, 2011:113-119)
Gambar 2.3
Bagan hasil belajar dengan menggunakan media

1. Rendahnya kemampuan siswa pada
pelajaran Bahasa Inggris
2. Rendahnya motivasi siswa belajar
Bahasa Inggris
3. Rendahnya nilai pelajaran Bahasa
Inggris

Guru/Peneliti

Media
Gambar

1. Kemampuan siswa pada pelajaran Bahasa
Inggris meningkat
2. Motivasi siswa belajar Bahasa Inggris
meningkat
3. Nilai pelajaran Bahasa Inggris meningkat

F. Hipotesis Tindakan
Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan
berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis tindakannya yaitu media gambar
dapat meningkatkan kemampuan kosakata siswa pada pembelajaran Bahasa
Inggris dikelas IV SD Negeri 1 Bendungan kecamatan Pangenan kabupaten
Cirebon.
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