
 

 

ABSTRAK 

Noer Siti Hasanah : Penggunaan Media Gambar Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Kosakata Bahasa Inggris (Penelitian Tindakan Kelas pada Mata Pelajaran Bahasa 

Inggris di Kelas VA MI Miftahulfalah 1 Kota Bandung) 

       Pembelajaran Bahasa Inggris masih bersifat konvensional dan cenderung kurang 

melibatkan siswa. Guru cenderung tidak menggunakan media pembelajaran dan  

metode pembelajaran tidak dikemas dengan menarik sehingga sering dianggap sulit 

dan menimbulkan kebosanan pada siswa. Pembelajaran berpusat pada guru (Teacher 

Center) Siswa hanya menerima materi, menulis, dan mengikuti semua yang 

dilakukan guru, akibatnya pembelajaran hanya bersifat verbalistik yang berakibat 

pada rendahnya pemerolehan kosakata siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah, pertama, mengetahui aktivitas guru dan aktivitas 

siswa pada proses pembelajaran Bahasa Inggris dengan menggunakan media gambar 

dalam pembelajaran di kelas VA MI Miftahulfalah 1 Kota Bandung. Kedua, untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan penguasaan kosakata siswa pada setiap siklus 

melalui media gambar pada mata pelajaran Bahasa Inggris di kelas VA MI 

Miftahulfalah 1 kota Bandung. Ketiga, mengetahui peningkatan kemampuan 

penguasaan kosakata siswa setelah diterapkannya media gambar pada seluruh siklus 

pada mata pelajaran Bahasa Inggris di kelas VA MI Miftahulfalah 1 Kota Bandung .  

 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan 

kelas yang merupakan salah satu bagian dari penelitian tindakan dengan tujuan 

spesifik yang berkaitan dengan kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan 

penelitian yang dilaksanakan di kelas dalam bentuk praktik pembelajaran dengan 

tujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa dengan 

melakukan tindakan tertentu secara kolaboratif dan sistematis melalui perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

Dari hasil penggunaan media gambar dapat dilihat peningkatan kemampuan 

kosakata siswa pada setiap siklus. Sebelum adanya penggunaan media gambar, nilai 

rata-rata siswa siswa berada di bawah KKM yaitu 52,72, setelah adanya penggunaan 

media gambar pada siklus I 56,4, pada Siklus II meningkat menjadi 59,09, dan pada 

siklus III meningkat menjadi 76,36. Selain itu nilai rata-rata yang diperoleh dari nilai 

seluruh siklus adalah 80 Berdasarkan keterangan dari kriteria konversi tersebut maka 

nilai 80 ini berada antara 75%  C≤   90%. Dengan demikian rata-rata kemampuan 

kosakata siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris di kelas VA MI Miftahulfalah 

bernilai baik. . Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan menggunakan media gambar 

dapat meningkatkan kemampuan kosakata siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris 

di kelas VA MI Miftahulfalah1 Kota Bandung. 

 


