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ABSTRAK
Zahro, Siti Nur. 2019. Penggunaa Efektivitas Penggunaan Media Flashcard

Terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris Siswa Kelas IV Di
MI Ma’hadul Muta’allimin Sekaralas Widodaren Ngawi Tahun
Ajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Sofwan Hadi, M.Si.

Kata Kunci: Media Flashcard, Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris.
Media pembelajaran merupakan hal yang dipersiapkan ketika proses

pembelajaran berlangsung. Di MI Ma’hadul Muta’allimin Ngawi terutama di
kelas IV A terdapat kendala saat proses pembelajaran bahasa Inggris. Guru perlu
menggunakan media, tapi kenyataanya guru melaksanakan proses pembelajaran
belum menerapkan media. Indikasi rendahnya penguasaan siswa terlihat saat
proses pembelajaran berlangsung. Beberapa siswa masih kesulitan dalam
memahami kosakata, beberapa siswa terlihat sibuk sendiri dan kurang
memerhatikan pembelajaran. Karena hal tersebut, peneliti menggunakan media
flashcard sebagai media pembelajaran.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perbedaan efektivitas
penguasaan kosakata siswa yang diajar menggunakan media flashcard terhadap
mata pelajaran bahasa Inggris, (2) mengetahui perbedaan efektivitas penguasaan
kosakata siswa yang diajar tanpa menggunakan media flashcard terhadap mata
pelajaran bahasa Inggris, (3) mengetahui tingkat perbedaan yang signifikasi pada
perbedaan efektivitas penguasaan kosakata siswa yang diajar menggunakan media
flashcard dan siswa yang diajar tanpa menggunakan media flashcard terhadap
mata pelajaran bahasa Inggris.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan jenis
penelitian true eksperimen dengan desain control-group posttest only design.
Populasi pada penelitian ini adalah kelas IV MI Ma’hadul Muta’allimin. Sample
dipilih secara purposive sampling berdasarkan pengamatan di MI Ma’hadul
Muta’allimin yakni kelas IVA yang memiliki peningkatan penguasaan kosakata
yang kurang maksimal. Instrumen yang digunakan adalah tes tulis sedangkan
analisis yang digunakan adalah uji t.

Hasil penelitian sebagai berikut: (1) penguasaan kosakata siswa kelas IV
menggunakan media flashcard memiliki nilai rata-rata 84,89 (2) penguasaan
kosakata siswa kelas IV yang tidak menggunakan media flashcard memiliki nilai
rata-rata 74,44 (3) Ada perbedaan yang signifikan terhadap perbedaan efektivitas
penggunaan media flashcard terhadap penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa
kelas IV. Hal ini ditunjukkan dengan taraf signifikasi nilai t0 > ttabel (3,373 > 2,03)
sehingga H0 tidak diterima dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
penguasaan kosakata menggunakan media flashcard lebih baik dibandingkan
tanpa menggunakan media flashcard.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan pemerintah melalui

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di

sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan

peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai

lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan

akan selalu berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di

lingkungan umumnya. Salah satu ciri perkembangan pendidikan

adalah adanya penggunaan berbagai komponen system pendidikan

seperti model belajar mengajar, kurikulum, alat bantu mengajar,

strategi mengajar dan lain sebagainya.

Pembelajaran adalah interaksi antara dua pihak yang saling

membutuhkan yaitu siswa dan pendidik. Pembelajaran merupakan

usaha untuk mengarahkan siswa ke dalam proses belajar sehingga,

siswa memperoleh ilmu pengetahuan dan siswa juga memperoleh

tujuan belajar sesuai apa yang diharapkan. Sedangkan bahasa adalah

suatu alat komunikasi atau cara manusia mengungkapkan semua

perasaannya, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan, dengan

tingkah laku gerak-gerik dan mimik. Jadi pembelajaran bahasa adalah

proses untuk membantu peserta didik agar bisa berkomunikasi dengan

baik.
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Salah satu pembelajaran yang dilaksanakan dalam pendidikan

adalah pembelajaran bahasa asing. Hal tersebut dilakukan agar siswa

dapat memahami bahasa asing yang merupakan sarana komunikasi

antar negara. Bahasa asing yang merupakan bahasa Internasional

adalah bahasa Inggris.

Bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional mempunyai banyak

peran di dunia seperti ilmu pengetahuan, perdagangan, politik,

pariwisata, dan sebagainnya. Hampir semua negara menggunakan

bahasa Inggris baik sebagai bahasa pertama, kedua, atau asing.

Sehingga dengan penguasaan kosakata yang dimiliki oleh siswa,

membantu mereka memahami bahasa asing, terutama bahasa Inggris.

Dalam hal ini, pendidik dituntut untuk memiliki pemikiran yang

kreatif, inovatif dan efektif, agar tercapainya tujuan pembelajaran.

Maka dari itu peneliti berpendapat bahwa diperlukan media dan

strategi, serta suasana yang menyenangkan untuk memudahkan siswa

memahami kosakata bahasa Inggris, sehingga dapat meningkatkan

pengusaan kosakata dan hasil belajar siswa.

Dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, aspek kosakata adalah

aspek yang paling penting, yang harus dikuasai oleh siswa.

Penguasaan atau pengetahuan kosakata adalah suatu hal yang utama

dalam menguasai keempat keterampilan membaca, menyimak,

berbicara dan menulis.
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Berdasarkan hasil pengamatan yang ada di MI Ma’hadul

Muta’allimin Widodren Ngawi terutama di kelas IV A terdapat

kendala saat proses pembelajaran. Seharusnya saat pembelajaran

bahasa Inggris guru perlu menggunakan strategi, media maupun

metode, tapi kenyataanya ketika guru melaksanakan proses

pembelajaran guru belum begitu menerapkan metode, strategi maupun

media sehingga pemahaman, penguasaan kosakata, keaktifan serta

hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris belum

maksimal. Indikasi rendahnya penguasaan siswa kelas IV A terlihat

saat proses pembelajaran berlangsung. Beberapa siswa terlihat kurang

faham, kesulitan dalam membaca dan melafalkan kosakata, beberapa

siswa terlihat sibuk sendiri dan kadang tidak memerhatikan

pembelajaran.

Selain karena permasalahan diatas, alasan peneliti untuk

melakukan penelitian di MI Ma’hadul Muta’allimin adalah peneliti

tertarik dengan lingkungan sekolah yang berada di lingkungan

pesantren, yang mengharuskan siswa memiliki tingkat sopan santun

yang lebih baik daripada siswa di lingkungan umum. Jadi, ketika

pembelajaran berlangsung kegiatan mengkondisikan siswa saat tidak

memperhatikan menjadi lebih mudah.

Suasana kelas yang mudah dikondisikan, jumlah siswa yang sesuai

dengan kebutuhan peneliti karena jumlah siswa kelas IV A sebagai

kelas eksperimen dengan siswa kelas IV B sebagai kelas kontrol yang
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seimbang. Dengan jumlah siswa kelas IV yang seimbang memudahkan

peneliti dalam memasukkan data nilai statistik siswa, sehingga peneliti

dapat mengetahui perbedaan yang signifikan terkait pembelajaran yang

menggunakan media flashcard dan pembelajaran tanpa menggunakan

media flashcard terhadap peningkatan penguasaan kosakata bahasa

Inggris siswa kelas IV di MI Ma’hadul Muta’allimin.

Media flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu

bergambar. Gambar-gambarnya dibuat menggunakan tanga atau foto,

atau memanfaatkan gambar/foto yang sudah ada ditempelkan pada

lembaran-lembaran flashcard. Gambar-gambar yang ada pada

flashcard merupakan rangkaian pesan yang disajikan dengan

keterangan setiap gambar yang dicantumkan pada bagian belakangnya.

Kelebihan media flashcard, (1) mudah dibawa-bawa, (2) praktis, (3)

gampang diingat, (4) menyenangkan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka usaha untuk

peningkatan penguasaan kosakata siswa pada pembelajaran bahasa

Inggris, peneliti memilih menggunakan media flashcard. Dengan

media tersebut diharapkan dapat membantu siswa ketika proses

pembelajaran berlangsung. Sehingga, siswa dapat meningkatkan

kemampuan tanggung jawab terhadap apa yang mereka pelajari

melalui cara yang menyenangkan dan tidak menakutkan, dengan hal

tersebut akan menumbuhkan penguasaan kosakata dan tentunya akan

memperbaiki proses pembelajaran serta hasil belajar. Dari fenomena di
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atas peneliti mengadakan penelitian dengan judul “PERBEDAAN

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA FLASCARD TERHADAP

PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS SISWA KELAS

IV DI MI MA’HADUL MUTA’ALLIM SEKARALAS

WIDODAREN NGAWI TAHUN PELAJARAN 2018/2019”

B. BATASAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di atas, maka

permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut, kurangnya

pemahaman siswa, rendahnya penguasaan kosakata, siswa mengalami

kesulitan dalam penulisan yang sesuai pelafalannya, rendahnya

keaktifan dan hasil belajar siswa. Hal tersebut karena guru belum

begitu menggunakan strategi, media maupun metode, untuk itu peneliti

memilih untuk menggunakan media flashcard untuk  meningkatkan

pemahaman siswa, penguasaan kosakata, hasil belajar dan keaktifan

siswa.

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pembahasan

objek penelitian sebagaimana tujuan awal peneliti ini, perlu diadakan

pembatasan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, karena

keterbatasan ruang, waktu serta tenaga maka peneliti membatasi

masalah sebagai berikut, Perbedaan Efektivitas Penggunaan Media

Flashcard Terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris.
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C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan efektivitas penguasaan kosakata siswa yang

diajar menggunakan media flashcard terhadap mata pelajaran

bahasa Inggris siswa kelas IV di MI Ma’hadul Muta’allimin

Sekaralas Widodaren Ngawi tahun pelajaran 2018/2019?

2. Bagaimana perbedaan efektivitas penguasaan kosakata siswa yang

diajar tanpa menggunakan media flashcard terhadap mata pelajaran

bahasa Inggris siswa kelas IV di MI Ma’hadul Muta’allimin

Sekaralas Widodaren Ngawi tahun pelajaran 2018/2019?

3. Apakah ada perbedaan yang signifikasi pada perbedaan efektivitas

penguasaan kosakata siswa yang diajar menggunakan media

flashcard dan siswa yang diajar tanpa menggunakan media

flashcard terhadap mata pelajaran bahasa Inggris siswa kelas IV di

MI Ma’hadul Muta’allimin Sekaralas Widodaren Ngawi tahun

pelajaran 2018/2019?

D. TUJUAN PENELITIAN

Dari beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan, maka akan

tercapai beberapa tujuan dalam penelitian ini. Diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui perbedaan efektivitas penguasaan kosakata

siswa yang diajar menggunakan media flashcard terhadap mata

pelajaran bahasa Inggris siswa kelas IV di MI Ma’hadul
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Muta’allimin Sekaralas Widodaren Ngawi tahun pelajaran

2018/2019

2. Untuk mengetahui perbedaan efektivitas penguasaan kosakata

siswa yang diajar tanpa menggunakan media flashcard terhadap

mata pelajaran bahasa Inggris siswa kelas IV di MI Ma’hadul

Muta’allimin Sekaralas Widodaren Ngawi tahun pelajaran

2018/2019

3. Untuk mengetahui tingkat perbedaan yang signifikasi pada

perbedaan efektivitas penguasaan kosakata siswa yang diajar

menggunakan media flashcard dan siswa yang diajar tanpa

menggunakan media flashcard terhadap mata pelajaran bahasa

Inggris siswa kelas IV di MI Ma’hadul Muta’allimin Sekaralas

Widodaren Ngawi tahun pelajaran 2018/2019.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik pada

tataran teoritik maupun praktis:

A. Kegunaan secara teoritis

1. Sebagai kontribusi bagi khasanah ilmiah dalam bidang

pendidikan

2. Dapat dijadikan penelitian ulang dan dikembangkan oleh pihak

yang berkepentingan
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B. Kegunaan secara praktis

1. Bagi penulis

Dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui perbedaan

efektivitas penggunaan media flashcard dalam pembelajaran

bahasa Inggris

2. Bagi Pendidik

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbang pemikiran

kepada pendidik mengenai pentingnya menggunakan metode

yang tepat untuk meningkatkan penguasaan kosakata dan hasil

belajar bahasa Inggris.

3. Bagi Pihak Sekolah

Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah dapat membantu

mewujudkan pendidikan lebih berkualitas serta dapat dijadikan

bahan evaluasi dan acuan untuk meningkatkan penguasaan

kosakata dan hasil belajar siswa.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pada penelitian kuantitatif ini terdiri dari lima bab yang

berisi :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, sistematika pembahasan. Bab pertama ini

dimaksudkan untuk memudahkan dalam memaparkan data.
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Bab kedua, adalah telaah hasil penelitian terdahulu, landasan teori,

kerangka berfikir, pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan untuk

memudahkan penelitian dalam menjawab hipotesis.

Bab ketiga, adalah metode penelitian, yang meliputi rancangan

penelitian, populasi dan sampel, Instrumen pengumpulan data, teknik

analisis data.

Bab keempat, adalah hasil penelitian, yang berisi gambaran umum

lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis),

pembahasan dan interprestasi.

Bab kelima, adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Bab

ini dimaksud agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil

penelitian.
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BAB II

LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL

PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR, DAN

PENGAJUAN HIPOTESIS

A. LANDASAN TEORI

Efektivitas adalah keberhasilan dalam pelaksanaan tugas atau

fungsi, rencana atau program, ketentuan atau aturan dan tujuan ideal.

Berdasarkan pendapat itu, maka dapat dikemukakan bahwa efektivitas

itu berkaitan dengan terlaksananya program (tugas pokok), tercapainya

tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota.1

Efektivitas adalah suatu keadaan atau situasi dan kondisi yang

menyangkut siswa, perangkat pembelajaran serta kegiatan

pembelajaran yang sebagai dampak atau akibat dari suatu perbuatan

yang dilakukan oleh seseorang.2

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta

didik melalui proses pembelajaran.3 Peserta didik adalah anggota

1 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 82.
2 Ismail. Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM. (Semarang: IAIN

Walisongo, 2008), 30.
3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 1
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masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan

tertentu.4

Berdasar pada amanat Undang-undang Dasar 1945, maka

pengertian pendidikan di sekolah dasar merupakan upaya untuk

mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta

dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi

pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di

lingkungannya. Pendidikan di sekolah dasar merupakan pendidikan

anak yang berusia antara 7 sampai dengan 13 tahun sebagai pendidikan

di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan,

potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat

bagi siswa. Disinilah siswa sekolah dasar ditempa berbagai bidang

studi yang kesemuanya harus mampu dikuasai siswa. Tidaklah salah

bila di sekolah dasar disebut sebagai pusat pendidikan. bukan hanya di

kelas saja proses pembelajaran itu terjadi akan tetapi di luar kelas pun

juga termasuk ke dalam kegiatan pembelajaran.5

Pendidikan di sekolah dasar diberikan kepada siswa dengan

sejumlah materi atau mata pelajaran yang harus dikuasainya. Mata

pelajaran tersebut antara lain seperti pendidikan agama (diberikan

sesuai dengan agama dan kepercayaan siswa masing-masing, yaitu

agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha), Pendidikan

4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 4
5 http://disdik.bekasikab.go.id/berita-pengertian-dan-tujuan-pendidikan-di-sekolah-

dasar.html, Diakses pada tanggal 27 Februari 2019, pukul: 21.18
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Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu

Pengetahuan Sosial, Matematika, Pendidikan Jasmani dan Olahraga,

Seni Budaya dan Kerajinan, serta ditambah dengan mata pelajaran

yang bersifat muatan lokal pilihan yang disesuaikan dengan daerah

masing-masing yaitu seperti mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa

Daerah (sesuai dengan daerah masing-masing), dan baca tulis alquran.6

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada

penerima pesan. Media mulai diklasifikasikan berdasarkan bentuk, ciri,

fungsi, dan lain-lain. Namun, ada satu hal yang harus diketahui bahwa

segala sesuatu yang digunakan dalam berkomunikasi dapat dikatakan

media. Pentingnya media dalam proses komunikasi mengharuskan

proses belajar yang dilakukan oleh guru di kelas-kelas pengajaran

mereka mesti menggunakan media.

Media yang digunakan guru dalam proses pembelajaran disebut

dengan media pembelajaran. Media berdasarkan fungsinya dibagi

menjadi dua. 1) Media dalam arti luas merupakan segala bentuk benda

yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan perubahan dengan

harapan perubahan tersebut bertahan lamayang terjadi melalui

pengalaman langsung maupun tak langsung. 2) Media pembelajaran

dalam arti sempit misalkan alat dan bahan yang digunakan guru dalam

6 http://disdik.bekasikab.go.id/berita-pengertian-dan-tujuan-pendidikan-di-sekolah-
dasar.html , Diakses pada tanggal 27 Februari 2019, pukul: 21.18
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proses belajar mengajar yang terjadi di kelas untuk menyelesaikan

masalah ataupun untuk mencapai tujuan pembelajaran.7

Bahasa sebagai media informasi sangat penting untuk dikuasai.

Salah satu bahasa yang dapat kita pelajari adalah Bahasa Inggris.

Bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional, yang sering digunakan di

dunia sebagai sarana komunikasi. Dalam posisinya itu, bahasa Inggris

merupakan bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, karenanya tanpa

kemampuan bahasa Inggris seseorang akan mengalami kesulitan dalam

pergaulan dunia yang semakin terbuka, cepat dan tak terkendali.8

Kosakata mempunyai peranan yang sangat esensial dalam penguasaan

bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Kosakata dapat diartikan

sebagai kumpulan kata-kata yang dipahami oleh seseorang.

Kosakata diartikan sebagai “the entire stock of words belonging to

a branch of knowledge or known by an individual”. Dalam

pemahaman yang lebih luas “Vocabulary is not only confined to the

meaning of words but also includes how Vocabulary in a language is

structured: how people use and store words and how they learn words

and the relationship between words, phrases, categories of words and

phrases”. Hal ini mengindikasikan bahwa kosakata bukanlah semata-

7 Satrianawati, MEDIA DAN SUMBER BELAJAR, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 5-6.
8 Nurlaila Amalia, “Meningkatkan Penguasaan Vocabulary Siswa Menggunakan

Vocabulary Self-Collection Strategy”, Journal of Education Action Research Universitas
Pendidikan Ganesha, 2018, JEAR, Vol. 2, No. 2, pp. 172
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mata kumpulan dari kata-kata yang kita hafal dan ketahui maknanya

tetapi juga proses belajar dalam merangkai kata – kata tersebut.9

Istilah belajar merupakan hasil dari penguasaan ilmu pengetahuan

yang diungkapkan dalam bentuk perubahan perilaku menyangkut yang

harus dicapai oleh siswa selama belajar di sekolah. Yakni, aspek

kognitif, aspek psikomotor, aspek afektif. Dengan demikian prestasi

belajar merupakan hasil belajar yang dibuktikan dengan kemampuan

siswa menjawab soal-soal tes baik formatif maupun sumatif yang

menyangkut tiga ranah tersebut, kemudian oleh guru dituangkan dalam

bentuk angka.10 Pandangan seseorang tentang belajar akan

mempengaruhi tindakan-tindakannya yang berhubungan dengan

belajar, dan setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda tentang

belajar.

Hasil belajar adalah hasil seseorang setelah mereka menyelesaikan

belajar dari sejumlah mata pelajaran dengan dibuktikan melalui hasil

tes yang berbentuk nilai hasil belajar. Penyelesaian belajar ini bisa

berbentuk hasil dalam satu sub pokok bahasan, maupun dalam

beberapa pokok bahasan yang dilakukan dalam satu tes, yang

merupakan hasil dari usaha sungguh-sungguh untuk mencapai

9 Nurlaila Amalia, “Meningkatkan Penguasaan Vocabulary Siswa Menggunakan
Vocabulary Self-Collection Strategy”, Journal of Education Action Research Universitas
Pendidikan Ganesha, 2018, JEAR, Vol. 2, No. 2, pp. 179.

10 Sinar, Metode ACTIVE LEARNING Upaya Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar
Siswa, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), 20.
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perubahan prestasi belajar siswa yang dilakukan dengan penuh

tanggung jawab.11

Untuk menunjang penguasaan kosakata dan hasil belajar Bahasa

Inggris, penggunaan media flashcard menjadi salah satu media yang

menarik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Media flashcard adalah

media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar. Gambar-

gambarnya dibuat menggunakan tanga atau foto, atau memanfaatkan

gambar/foto yang sudah ada ditempelkan pada lembaran-lembaran

flashcard. Gambar-gambar yang ada pada flashcard merupakan

rangkaian pesan yang disajikan dengan keterangan setiap gambar yang

dicantumkan pada bagian belakangnya. Kelebihan media flashcard, (1)

mudah dibawa-bawa, (2) praktis, (3) gampang diingat, (4)

menyenangkan.12 Cara menggunakan media flashcard sebagai

berikut:13

1. Kartu-kartu yang sudah disusun di pegang setinggi dada dan

menghadap ke depan siswa.

2. Cabutlah satu persatu kartu tersebut setelah guru selesai

menerangkan.

3. Berikan kartu-kartu yang telah diterangkan tersebut kepada

siswa yang duduk di dekat guru. Mintalah siswa untuk

11 Ibid., 22.
12 Rudi Susilana dkk, MEDIA PEMBELAJARAN Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan,

dan Penilaian,(Bandung: WACANA PRIMA, 2009), 94-95.
13 Ibid,. 97.
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mengamati kartu tersebut satu persatu, lalu teruskan kepada

siswa yang lain sampai semua siswa kebagian.

4. Jika sajian dengan cara permainan, letakkan kartu-kartu

tersebut di dalam sebuah kotak secara acak dan tidak perlu

disusun, siapkan siswa yang akan berlomba. Misalnya, tiga

orang berdiri sejajar, kemudian guru memberikan perintah.

Contoh, guru meminta siswa mencari nama binatang Horse,

maka siswa berlari menghampiri kotak tersebut untuk

mengambil kartu yang bergambar kuda dan bertuliskan

“Horse”.

B. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti mencoba menggali informasi terhadap skripsi atau karya

ilmiah yang lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang

dilakukan oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk

membandingkan masalah-masalah yang diteliti baik dalam segi metode

dan objek penelitian.

1. Skripsi karya Ardi Bangkit Purwoko dengan judul Efektivitas

Penggunaan Media Flashcard Dalam Meningkatkan

Penguasaan Vocabulary Bahasa Inggris Siswa Kelas II SDN

Salatiga 06 Kota Salatiga, 2012. Skripsi ini membahas tentang

penggunaan media gambar flashcard lebih efektif digunakan

dalam meningkatkan hasil belajar Bahasa Inggris daripada

menggunakan metode konvensional. Hasil analisis independent
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sample t-test menunjukkan bahwa terdapat signikansi

0,000<0,05. Dari hasil tersebut dapat diambil keputusan bahwa

ada perbedaan hasil belajar Bahasa Inggris pada siswa yang

diberi perlakuan berupa penggunaan media flashcard, dan

siswa yang diberi perlakuan metode pembelajaran

konvensional. Hasil belajar Bahasa Inggris pada siswa kelas II

SDN Salatiga 06 dengan menggunakan media gambar

flashcard lebih baik dibandingkan hasil belajar Bahasa Inggris

pada siswa II SD dengan menggunakna metode pembelajaran

konvensional, dan media gambar flashcard lebih efektif dalam

meningkatkan hasil belajar Bahasa Inggris khususnya

penguasaan vocabulary Bahasa Inggris pada siswa kelas II SD.

Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

dengan penelitian Ardi Bangkit Purwoko adalah penelitian

Ardi Bangkit Purwoko meneliti Efektivitas Penggunaan Media

Flashcard Dalam Meningkatkan Penguasaan Vocabulary

Bahasa Inggris Siswa Kelas II. Sedangkan peneliti, meneliti

Efektivitas Penggunaan Media Flashcard Terhadap

Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris di Kelas IV. Persamaan

antara peneliti dengan penelitian Ardi Bangkit Purwoko adalah

sama-sama meneliti Efektivitas Penggunaan Media Flashcard

Terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris.
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2. Skripsi karya Ria Fita Lestari dengan judul Pengaruh Media

Kartu Bergambar Terhadap Hasil Belajar IPS pada Siswa

Kelas IV SDN Kotagede 5 Yogyakarta Tahun Pelajaran

2012/2013, 2013. Skripsi ini membahas tentang salah satu

faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah

penggunaan media kartu bergambar dalam  pembelajaran IPS

hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan hasil pre test

dan post test siswa. Rata-rata skor pre test yaitu sebesar

15,7692 mengalami peningkatan pada skor post test menjadi

16,8462,  dan berdasarkan hasil analisis rata-rata skor angket

minat pra treatment dan pasca treatment juga mengalami

peningkatan yaitu minat awal siswa sebesar  90,4321

meningkat menjadi 94,7308 pada pasca treatment. Adapun

perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian

Ria Fita Lestari yaitu Pengaruh Penggunaan Media Kartu

Bergambar Tehadap Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas IV.

Sedangkan peneliti akan meneliti Efektivitas Penggunaan

Media Flashcard Terhadap Hasil Belajar Bahasa Inggris di

Kelas IV. Persamaan antara peneliti dengan penelitian Ria Fita

Lestari adalah sama-sama meneliti Efektivitas Media

Flashcard Terhadap Hasil Belajar di Kelas IV.

3. Skripsi karya Indah Purnama Sari dengan judul Pengaruh

Penggunaan Media Pembelajaran Flashcard Terhadap
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Peningkatan Kemampuan Berhitung Peserta Didik Kelas I

Sekolah Dasar, 2018. Skripsi ini membahas tentang perbedaan

dan pengaruh penggunaan media pembelajaran flashcard

terhadap peningkatan kemampuan berhitung peserta didik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

quasi eksperimental design dengan menggunakan design

Nonequivalent Control Group Design. Populasi dalam

penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 1 berjumlah 226

peserta didik dan sampel penelitian terpilih 2 kelas berjumlah

60 peserta didik. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada

pengaruh dan perbedaan mengenai penggunaan media

pembelajaran flashcard terhadap peningkatan kemampuan

berhitung peserta didik di SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar

Lampung tahun ajaran 2017/2018. Adapun perbedaan penelian

yang dilakukan peneliti dengan penelitian Indah Purnama Sari

yaitu, Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Flashcard

Terhadap Peningkatan Kemampuan Berhitung Peserta Didik.

Sedangkan peneliti akan meneliti Efektivitas Penggunaan

Media Flashcard Terhadap Penguasaan Kosakata Dan Hasil

Belajar Bahasa Inggris. Persamaan antara peneliti dengan

penelitian Indah Purnama Sari adalah sama-sama meneliti

Penggunaan Media Flashcard dalam pembelajaran.
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4. Skripsi karya Siti Ainun Khoiriyah dengan judul Pemanfaatan

Media Flashcard Untuk Meningkatkan Penguasaan Mufradat

Siswa Kelas VII A MTsN Ngemplak Sleman Yogyakarta Tahun

Ajaran 2012/2013, 2013. Skripsi ini membahas tentang suatu

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas

secara bersamaan. Penelitian ini terdiri dari dua siklus

terhadap31 siswa. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pengumpulan

data dilakukan dengan observasi,wawancara, tes, dan

dokumentasi. Adapun perbedaan antara penelitian yang akan

peneliti dan penelitian Siti Ainun Khoiriyah yaitu, Pemanfaatan

Media Flashcard Untuk Penguasaan Mufradat Siswa Kelas VII

A MTsN Ngemplak. Sedangkan peneliti akan meneliti

Efektivitas Penggunaan Media Flashcard Terhadap

Penguasaan Kosakata dan Hasil Belajar Bahasa Inggris Siswa

Kelas IV Di MI Ma’hadul Muta’allimin. Persamaan antara

peneliti dan penelitian Siti Ainun Khoiriyah adalah sama-sama

meneliti tentang Penggunaan Media Flashcard Terhadap

Penguasaan Kosakata.

5. Skripsi karya Wining Sekarini dengan judul Penggunaan

Media Flashcard Untuk Meningkatkan Kemampuan Menghafal

Kosakata Bahasa Arab Siswa Madrasah Ibtidaiyah Terpadu
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Muhammadiyah 01 Sukarame, 2018. Skripsi ini membahas

tentang hasil peningkatan kemampuan menghafal peserta didik

setelah diterapkan media Flashcard. Pada pra siklus peserta

didik yang tuntas berjumlah 9 (34,62%) dan yang tidak tuntas

17 (65,38%). Pada siklus I mengalami peningkatan peserta

didik yang tuntas berjumlah 14 (53,85%) dan yang tidak tuntas

berjumlah 12 (46,15%). Pada siklus II mengalami peningkatan

dari 26 peserta didik yang tuntas 20 (76,92%) yang belum

tuntas 6 orang (23,08%). Berdasarkan hasil penelitian dan

analisis data dapat disimpulkan bahwa penggunaan media

Flashcard dapat meningkatkan kemampuan menghafal kosa

kata bahasa Arab siswa MIT Muhammadiyah 01 Sukarame.

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti

dengan penelitian Wining Sekarini yaitu, Penggunaan Media

Flashcard Untuk Meningkatkan Kemampuan Menghafal

Kosakata Bahasa Arab. Sedangkan peneliti akan meneliti

Efektivitas Penggunaan Media Flashcard Terhadap

Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris. Persamaan antara

peneliti dengan penelitian Wining Sekarini adalah sama-sama

meneliti Penggunaan Media Flashcard Terhadap Penguasaan

Kosakata Siswa MI.
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C. KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berfikir dalam penelitian yaitu, dengan mendeskripsikan

masalah yang selama ini dialami pada pembelajaran bahasa Inggris

kelas IV MI Ma’hadul Muta’allimin Sekaralas Widodaren Ngawi

Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah belum menggunakan media

pembelajaran flashcard dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris,

serta peserta didik malas menyimak dan memperhatikan penjelasan

guru. Dikarenakan pendidik belum memiliki referensi yang cukup

banyak tentang media pembelajaran yang dapat menumbuhkan dan

mengembangkan kemampuan serta meningkatkan penguasaan

kosakata dan hasil belajar peserta didik, kurangnya peserta didik yang

menguasai kosakata bahasa Inggris, dikarenakan pembelajaran yang

membosankan, kurang aktifnya peserta didik dalam pembelajaran

bahasa Inggris dan hasil belajar peserta didik yang tidak sesuai dengan

pencapaian hasil belajar bahasa Inggris.

Solusi yang dapat digunakan yakni dengan mengoptimalkan

kemampuan penguasaan kosakata dan hasil belajar dengan cara

mengembangkan media pembelajaran yang dapat menumbuhkan dan

meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata dan hasil belajar

bahasa Inggris. Melalui rangkaian-rangkaian kegiatan yang tersaji

dalam media pembelajaran tersebut diharapkan peserta didik dapat

terlatih dan dapat tumbuh kemampuan penguasaan kosakata. Banyak

media pembelajaran yang digunakan dalam menumbuhkan
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kemampuan penguasaan kosakata peserta didik dalam pembelajaran

bahasa Inggris.

Media pembelajaran tersebut diantaranya, yaitu media

pembelajaran flashcard. Media pembelajaran flashcard merupakan

media pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi dalam

penguasaan kosakata yaitu dari orientasi masalah hingga penarikan

kesimpulan. Serta karakteristik  media tersebut yang dapat

mempengaruhi kemampuan penguasaan kosakata bahasa Inggris.

Dengan menggunakan media pembelajaran flashcard diharapkan

dapat meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata dan hasil

belajar peserta didik. Adapun bagan pelaksanaan penelitian dapat

dilihat di gambar berikut ini:

Gambar. 2.1 Bagan kerangka berfikir

Kondisi awal siswa
kelas IV MI Ma'hadul

Muta'allimin

Pembelajaran
menggunakan media

flashcard

Posttest

Perbedaan Efektivitas
Media Flashcard

Terhadap  Penguasaan
Kosakata Bahasa

Inggris Siswa Kelas IV
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D. PENGAJUAN HIPOTESIS

Hipotesis berasal dari perkataan hipo (hypo) dan tesis (thesis).

Hipo berarti kurang dari, sedang tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis

adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara,

belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Hipotesis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis deskriptif tentang

media flashcard berpengaruh positif terhadap penguasaan kosakata

bahasa Inggris siswa kelas IV MI Ma’hadul Muta’allimin Sekaralas

Widodaren Ngawi Tahun Pelajaran 2018/2019.



25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan pada dasarnya merupakan keseluruhan proses

pemikiran dan penentuan matang tentang hal-hal yang akan dilakukan.

Ia merupakan landasan berpijak, serta dapat pula dijadikan dasar

penilaian baik oleh peneliti itu sendiri maupun orang lain terhadap

kegiatan penelitian. Dengan demikian rancangan penelitian bertujuan

untuk memberi pertanggungjawaban terhadap semua langkah yang

akan diambil.14

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan

filsafat positivistik yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau

sample tertentu. Menurut Sugiyono metode kuantitatif menggunakan

data yang berwujud angka-angka dan cara pembahasannya dengan uji

statistik, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat

dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang

berlaku umum.15

Manipulasi variabel bebas merupakan salah satu karakteristik yang

membedakan penelitian eksperimen dengan penelitian yang lain.

Variabel bebas sebagai acuan variabel eksperimen, variabel penyebab

14 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 100.
15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,

(Bandung: ALFABETA, 2015), 65
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atau variabel perlakuan yang dipercaya membuat suatu perbedaan.16

Pada penelitian ini media pembelajaran melalui media flashcard dapat

memunculkan perbedaan penguasaan kosakata dan hasil belajar bahasa

Inggris.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis

yaitu, variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent).

Variabel bebas adalah variabel yang dipilih untuk dicari pengaruhnya

terhadap variabel tergantung, sedangkan variabel terikat adalah

variabel yang kehadirannya dipengaruhi oleh variabel lain.17 Adapun

variabel independen dalam penelitian ini yaitu penggunaan media

flashcard (X). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu

penguasaan kosakata bahasa Inggris (Y).

Desain eksperimen adalah desain representatif yang dipandang

generalisasinya lebih kuat. Dimana perencanaan eksperimen yang

disusun berdasarkan keadaan lingkungan yang sesungguhnya dan

keadaan partisipan yang alamiah. Model desain yang diambil pada

penelitian ini adalah control group eksperimen, model ini

menggunakan lebih dari satu kelompok yang terdiri atas kelompok

eksperimen dan kelompok control maupun kelompok eksperimen

16 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitaf dan Kualitatif (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2011), 63-64

17 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, 61.
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hanya di kenakan posttest tanpa pretest, strukturnya digambarkan

sebagai berikut:18

Tabel. 3.1 Bentuk control-group posttest only design

Kelas Eksperimen Media Flashcard Post test

Kelas Kontrol X* Post test

*= tanpa menggunakan media flashcard

Metode penelitian eksperimen memiliki bermacam-macam jenis

desain. Metode eksperimen dalam penelitian ini menggunakan jenis

desain penelitian dengan metode posttest-only control group design.19

Peneliti memilih menggunakan design control-group posttest only

design tujuannya untuk menyingkat waktu penelitian. Untuk

mengetahui adanya perbedaan efektifitas penggunaan media flashcard

terhadap penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa kelas IV di MI

Ma’hadul Muta’allimin, peneliti membandingkan hasil penguasaan

kosakata dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sehingga dengan

menggunakan design tersebut, peneliti tidak menyertakan pretest saat

penelitian berlangsung. Acuan yang digunakan oleh peneliti untuk

mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak antara dua kelas yakni,

kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan hasil penguasaan kosakata

sebelum penelitian adalah melalui nilai rapot dari masing-masing

18 Khamidah, EFEKTIFITAS STRATEGI PETA KONSEP TERHADAP HASIL
PEMBELAJARAN PAI DAN BUDI PEKERTI DI KELAS X SMK NEGERI 1 JENANGAN
PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2016/2017. (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 37.

19 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: ALFABETA, 2011), 112.
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kelas. Jadi, peneliti dapat mengetahui perbedaan yang signifikan antara

kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum penelitian dengan sesudah

penelitian.

B. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut.20

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di MI

Ma’hadul Muta’allimin Sekaralas Widodaren Ngawi Tahun Pelajaran

2018/2019 dengan jumlah 155 siswa. Jadi sampel pada penelitian ini

adalah siswa kelas IV MI Ma’hadul Muta’allimin Widodaren Ngawi

Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan jumlah keseluruhan 36 siswa, yang

masing-masing kelas terdapat 18 siswa.

Peneliti mengambil sampel dari populasi tersebut, karena

penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan jenis

eksperimen control group eksperimen bentuk control group post test

only design, maka peneliti cukup mengambil 2 kelas yaitu, kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

Tenik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive

sampling yang merupakan teknik penentuan sampel dengan

20 Sugiono, Metode Penelitian, 117-118
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pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh peneliti sendiri yang

didasarkan pada ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui

sebelumnya.21 Pada penelitian ini mengambil siswa kelas IV yang

terdiri dari 2 kelas. Sampel yang telah diambil kemudian

dikelompokkan pada kelas eksperimen yaitu kelas yang diberikan

perlakuan berupa media flashcard dan kelas kontrol yaitu kelas yang

tidak mendapatkan perlakuan berupa media flashcard.

C. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan

teknik tes, instrumen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Pengumpulan Data

Judul Penelitian
Variabel

Penelitian
Indikator

Instru

men

No Item

Soal Tes

Pilihan

Ganda

Efektivitas

Penggunaan Media

Flashcard Terhadap

Penguasaan

Kosakata Bahasa

Inggris Siswa Kelas

X:

Penggunaan

Media

Flashcard

Dapat

menyebutkan

sebutan anggota

keluarga tentang

orang tua dalam

bahasa Inggris

Tes

Pilihan

Ganda

1, 2, 3

dan 4

21 Imam Machali, Metode Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: CV Istana Agency, 2018),
70
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Judul Penelitian
Variabel

Penelitian
Indikator

Instru

men

No Item

Soal Tes

Pilihan

Ganda

IV di MI Ma’hadul

Muta’allimin

Sekaralas

Widodaren Ngawi

Tahun Pelajaran

2018/2019

dengan benar

Dapat

menyebutkan

sebutan anggota

keluarga tentang

saudara dalam

bahasa Inggris

dengan benar

5, 6, 7

dan 8

Menyusun serta

mengartikan kata

atau frase dengan

benar

9, 10,

11, 12,

13 dan

14

Dapat membaca

pohon keluarga.

Dapat

menyebutkan

sebutan anggota

keluarga dalam

bahasa Inggris

15, 16,

17, 18,

19 dan

20
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Judul Penelitian
Variabel

Penelitian
Indikator

Instru

men

No Item

Soal Tes

Pilihan

Ganda

dengan benar

Dapat membaca

pohon keluarga.

Dapat

menyebutkan

nama-nama

anggota keluarga

21, 22,

23, 24

dan 25

Perbedaan
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D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu tertulis (Post test),

wawancara dan observasi.

1. Tes Tertulis

Tes adalah suatu alat ukur yang diberikan kepada individu

untuk mendapat jawaban-jawaban baik secara tertulis maupun

lisan. Sehingga dapat diketahui kemampuan individu atau

responden yang bersangkutan. Tes tertulis merupakan tes yang

berisi serangkaian pertanyaan yang dinilai objektif oleh

peneliti. Tes tertulis dapat berupa tes pilihan ganda

menjodohkan benar salah dan melengkapi. Hasil dari tes

tersebut digunakan sebagai data.22 Soal tes hasil belajar diuji

tingkat validitas dan reliabilitasnya. Pada penelitian ini tes

disajikan dalam bentuk pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban,

yang merupakan salah satu jenis instrument tes yang paling

banyak digunakan untuk menguji hasil belajar dari aspek

kognitif. Pilihan ganda hanya memiliki dua kemungkinan

jawaban yaitu benar dan salah, benar diberi skor 1 dan salah

diberi skor 0.

22 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, (Bandung:
PT Refika Aditama, 2014), 97.
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2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengungkapkan data mengenai

gambaran lokasi yang akan diteliti. Wawancara pada penelitian

ini dilakukan di MI Ma’hadul Muta’allimin Sekaralas,

Widodaren, Ngawi.

3. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati aktifitas siswa,

lingkungan, fasilitas, manajemen dan cara mengajar di MI

Ma’hadul Muta’allimin Sekaralas, Widodaren, Ngawi.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

1. Pra penelitian

Pada penelitian kuantitatif instrumen diperlukan untuk

mengungkapkan, mengukur dan lain-lain harus dapat

dipertanggung jawabkan, seperti alat tes keberhasilan belajar yang

berkaitan dengan ranah kognitif perlu melalui persyaratan

kualifikasi pada aspek validitas, reliabilitas dan analisis butir

soal.23

a. Uji Validitas

Validitas suatu instrumen penelitian, tidak lain adalah derajat

yang menunjukkan dimana suatu tes mengukur apa yang

hendak diukur, prinsip suatu tes adalah valid, tidak universal.

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk

23 Khamidah, EFEKTIFITAS STRATEGI PETA KONSEP TERHADAP HASIL
PEMBELAJARAN PAI DAN BUDI PEKERTI DI KELAS X SMK NEGERI 1 JENANGAN
PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2016/2017. (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 43
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mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur.24 Uji validitas ini peneliti menggunakan uji

validitas isi dan validitas konstruk.

i. Validitas Isi

Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen

mengukur (konsep) yang harus diukur. Berarti, suatu alat

ukur mampu mengungkapkan suatu konsep atau variabel

yang hendak diukur.25 Pada pengujian validitas isi peneliti

menggunakan judgment expert untuk menguji validitas

instrumen penelitian. Pengujian judgment expert adalah

melalui penelaahan kisi-kisi terutama kesesuaian dengan

tujuan penelitian dan butir-butir pertanyaan dalam

instrumen penelitian. Hasil pengujian validitas isi dapat

dilihat pada lampiran.

ii. Validitas Konstruk

Validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan

kesanggupan suatu alat ukur mengukur suatu konsep yang

diukur. Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas

konstruk adalah teknik korelasi product moment yaitu:

= n(XY) − ( )( )[ ( ) − ( ) ][ ( ) − ( ) ]
24 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 112
25 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT Bumi

Aksara, 2014), 76
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Keterangan:

n = jumlah responden

X = skor variabel (jawaban responden)

Y = skor total dari variabel, untuk responden ke-n26

Untuk menguji validitas instrument peneliti menggunakan

alat bantu program SPSS for Windows 21. Hasil uji

validitas data menunjukkan semua butir pernyataan valid,

jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel dengan r tabel = 0,497

Pada uji validitas ini peneliti mengambil sampel kelas IV di

MI Ma’hadul Muta’allimin Sekaralas Widodaren Ngawi

tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 2 kelas, terdiri dari

kelas kontrol 18 siswa dan kelas eksprimen 18 siswa. Untuk

menguji validitas konstruk peneliti menggunakan teknik

korelasi poduct moment dengan menggunakan alat bantu

program SPSS for windows 21. Nilai uji validitas dilakukan

dengan uji signifikansi dengan membandingkan r hitung dan r

tabel. Untuk mencari nilai r hitung dilakukan dengan mencari

df degree of freedom, dengan rumus:= − 2
n merupakan jumlah sampel jadi n = 18

df = 18 – 2 =16

26 Ibid, 77
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Maka nilai r tabel pada taraf signifikasi 5% adalah 0,497 jika

r hitung besar dari lebih besar dari 0,497. Maka butir soal

pada tes tulis tersebut valid. Hasil perhitungan validitas tiap

soal disimpulkan bahwa pada tes tulis terait penguasaan

kosakata dan hasil belajar bahasa Inggris terdapat 18 soal

yang valid.

b. Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan

menghasilkan data yang sama. Reliabilitas bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten,

apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap

gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang

sama pula. Adapun cara menghitungnya reliabilitas penelitian

menggunakan teknik alpha cronbach dengan bantuan program

SPSS for windows 21.27

Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai Alpha

Cronbach’s lebih dari 0,7. Hasil perhitungan reliabilitas pada

soal bahasa Inggris nilai Alpha Cronbach’s adalah 0,884 dapat

disimpulkan bahwa soal bahasa Inggris reliabel. Hasil

perhitungan uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran.

27 Ibid, 117
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2. Analisis Hasil Penelitian

a. Uji Prasyarat

Sebagai bagian dari statistik parametik uji-uji yang

dilakukan harus memenuhi syarat yang meliputi berasal dari

populasi yang berdistribusi normal dan memiliki homogenitas

variansi.

i. Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian

data adalah untuk mengetahui apakah populasi data

distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas

peneliti menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov.28 Uji

normalitas ini peneliti menggunakan alat bantu SPSS for

windows 21.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan pada

uji normalitas ada dua cara pertama dengan

membandingkan sig dengan α. Apabila sig > α maka H0

diterima atau sampel berasal dari populasi yang

berdistribusi normal. Sebaliknya apabila sig < α maka H0

ditolak atau sampel berasal dari data berdistribusi tidak

normal.29

28 Edi Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Aura Pustaka,
2014), 122

29 Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, 167
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ii. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan uji perbedaan varians antara

dua kelompok data atau lebih. Dengan demikian, uji

homogenitas ini mengasumsikan bahwa, data di tiap

variabel mempunyai varians yang homogen dengan data

pada variabel lain. Pengujian statistika parametrik dengan t-

test dan ANOVA termasuk jenis anaisis statistika yang

memerlukan prasyarat uji homogenitas.30

1) Jika signifikasi nilai > 0,05 maka dikatakan homogen

2) Jika signifikasi nilai < 0,05 maka dikatakan tidak

homogen

iii. Analisis Data Menggunakan T-test

Tes “t” merupakan salah satu tes statistik yang digunakan

untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesa nihil

yang menyatakan bahwa diantara dua buah Mean Sampel

yang diambil secara random dari pupolasi yang sama, tidak

terdapat perbedaan yang signifikan. Para ahli statistik

melalui berbagai macam penelitian dan eksperimentasi

pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa besar

kecilnya kesalahan sampling itu dapat diketahui dengan

melihat besar kecilnya suatu angka standar yang disebut

30 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, (Yogyakarta:
Pustaka Felicha, 2016), 22



39

Standard Error of the Mean (biasa disingkat/diberikan

lambing SEM).

Rumus: 獦 =
M1 = mean kelompok 1

M2 = mean kelompok 2

= Standar Error perbedaan mean dua sampel
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

I. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Demografis MI Ma’hadul Muta’allimin Sekaralas

Widodaren  Ngawi

MI Ma’hadul Muta’allimin adalah sebuah lembaga pendidikan formal

yang bernaung  di bawah Departemen Agama yang terletak di dusun Katerban

desa Sekaralas kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi. Adapun secara

geografis MI Ma’hadul Muta’allimin adalah sebagai berikut:

a. Sebelah barat berbatasan dengan jalan umum

b. Sebelah timur berbatasan dengan kebun penduduk

c. Sebelah selatan berbatasan dengan pemukiman penduduk

d. Dan sebelah utara juga dibatasi oleh pemukiman penduduk

MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban terletak paling ujung selatan dari

Kecamatan Widodaren dan berbatasan dengan Kecamatan Ngrambe. Letaknya

agak terpencil, tetapi suasananya sangat mendukung untuk kegiatan belajar

mengajar. Terbukti di daerah ini banyak pondok pesantren. Salah satu nama

pondok pesantren yang ada di daerah ini adalah yang dikelola oleh bapak kyai

dan ibu kyai yang memiliki banyak santri-santri kecil baik laki-laki maupun

perempuan. Santri di daerah ini ada yang di TK, MI, Mts, MA dan sebagian

hanya sekedar mondok untuk mendapatkan ilmu agama.
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Dusun Katerban berada di wilayah yang jauh dari keramaian dan jauh dari

perkotaan, maka mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah petani.

Hasil pertanian hanya bisa melakukan panen sebanyak dua kali dalam satu

tahun, karena terbentur pada masalah perairan atau irigasi dan tergantung pada

air hujan .

Selain sebagai petani, masyarakat Dusun Katerban ada yang bekerja

sebagai pedagang dan Pegawai Negeri. Masyarakat Katerban terkenal sebagai

masyarakat terpelajar, hal ini terbukti di Dusun Katerban sudah memiliki

lembaga mulai dari TK, MI, MTs, dan MA, serta pondok pesantren yang

kesemuanya menambah ramainya suasana di Dusun Katerban.

2. Sejarah singkat MI Ma’hadul Muta’allimin Sekaralas Widodaren Ngawi

MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban merupakan salah satu lembaga yang

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di bawah pengawasan dan

pembinaan Departemen Agama. Masyarakat Dusun Katerban dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan atas kesepakatan dari tokoh masyarakat

pada tahun 1959 didirikan sebuah lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar

yang diberi nama MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban. Lembaga ini didirikan

di atas tanah milik K.H Imam Koermaen. Setelah beberapa tahun MI ini

berdiri. Pemerintah akan menjadikan MI ini menjadi MI berstatus Negeri.

Namun masyarakat sekitar terutama K.H Imam Koermaen tidak memberi izin,

hal ini dikarenakan masyarakat khawatir apabila madrasah ini berstatus negeri

maka mereka tidak bisa beramal dan membantu di madrasah ini, akhirnya atas

kesepakatan pengurus yang waktu itu dibawah pimpinan Bapak Muhsin dan



42

tidak boleh dinegerikan. Dan sampai sekarang madrasah ini berstatus

swasta.30

Dan sampai sekarang belum ada anak dari masyarakat yang anaknya

bersekolah di luar dari dusun Katerban pada pendidikan dasarnya. Hal ini

dikarenakan masyarakat menilai selain pendidikan umum yang didapat di

madrasah ini juga pendidikan agama juga yang didapat.

3. Visi, misi dan tujuan MI Ma’hadul Muta’allimin Sekaralas Widodaren

Ngawi

a. Visi MI Ma’hadul Muta’allimin

MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban sebagai lembaga pendidikan

mengemban amanat untuk mencapai dan mendukung Visi dan Misi

Pendidikan Nasional serta pendidikan di daerah masing – masing. Oleh

karena itu MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban perlu memiliki Visi dan

Misi Madrasah yang dapat dijadikan arah kebijakan dalam mencapai

tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Adapun Visi, Misi MI Ma’hadul

Muta’allimin Katerban adalah: “Terwujudnya Madrasah yang

menghasilkan generasi berakhlakul karimah, cerdas, trampil dan

berprestasi”

b. Misi MI Ma’hadul Muta’allimin

1. Mewujudkan generasi yang beriman, bertakwa dan beraakhlakul

karimah

2. Mendidik generasi yang cerdas, trampil dan berwawasan luas

30Wawancara dengan Bpk Hariyanto ( Kepala MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban ) tanggal 18 April 2019
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3. Mencetak generasi yang berprestasi baik dibidang akademis maupun

non akademis

c. Tujuan MI Ma’hadul Muta’allimin

1. Mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan

keagamaan

2. Mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar dikelas

berbasisi pendidikan budaya dan karakter bangsa

3. Menguasai dasar-dasar Iptek yang dilandasi Imtaq sebagai bekal

untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

4. Meraih prestasi akademik dan non akademik

4. Sarana dan Prasarana

MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban Kec.Widodaren Kab.Ngawi dari segi

sarana dan prasara relatif cukup memadai, sehingga dapat memantapkan serta

memperlancar proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang dimiliki

MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban Kec.Widodaren Kab.Ngawi antara lain

adalah Ruang kepala sekolah, Ruang kantor, Ruang guru, Ruang kelas, Alat-

alat olah raga, Alat-alat hadroh, Komputer, Tape corder, Televisi, kamar

mandi.

5. Keadaan Guru,Karyawan, dan Siswa

Seorang guru dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu unsur

yang sangat penting atau sebagai kunci keberhasilan dalam proses belajar

mengajar selain guru juga terdapat karyawan guna untuk memperlancar

kegiatan belajar mengajar. MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban memiliki
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tenaga edukatif 9 orang dan 1 orang sebagai Tata Usaha yang bertugas untuk

mengatur administrasi sekolah. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam

tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Daftar guru dan karyawan MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban

Sekaralas Widodaren Ngawi31

NO NAMA L/P PENDIDIKAN JABATAN

1. Hariyanto,S.Ag L S1 Kepala Sekolah

2. Sab’atun,S.Pd.I P S1 Wakil Kepala Sekolah

3. Liimraati,S.Pd.I P S1 Guru kelas

4. Nur Khamidah,S.Pd.I P S1 Guru kelas

5. Uswatun Maisyaroh,S.IP P S1 Guru kelas

6. Nur Mukhasanah,A.Ma P D2 Guru kelas

7. Ali Darmawan S.Pd.I L S1 Guru kelas

8. Hari Cahyo purnomo,S.Pd.I L S1 Guru kelas

9. Drs. Joko Suprapto L S1 Guru Kertakes

10. Ari Rohmawati P S1 TU

31 Wawancara dengan Bpk Hariyanto ( Kepala MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban ) tanggal 18 April
2019
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Kondisi siswa MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Data jumlah siswa MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban Sekaralas

Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi menurut kelas tahun pelajaran

2018/201932

NO KELAS L P JUMLAH

1. I 11 10 21

2. II 15 10 25

3. III 11 14 25

4. IV 22 14 36

5. V 12 13 25

6. VI 14 10 23

JUMLAH 85 71 155

32 Dikutip dari buku induk MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban, disalin tanggal 18 April 2019
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6. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Ma’hadul Muta’allimin

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah

Keterangan

a. Kepala MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban

Kepala MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban, bertanggung jawab atas

kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan

madrasah secara formal kepala departemen agama kabupaten ngawi dan

yayasan serta secara informal kepada masyarakat.

Bidang Administrasi
Ali Darmawan, S.Pd

(Wali Kelas IV A)

Bidang Pendidikan
Nur Khamidah, S.Pd

(Wali Kelas V)

Ketua Yayasan
H Taufik Fansyuri
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6. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Ma’hadul Muta’allimin

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah

Keterangan

a. Kepala MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban

Kepala MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban, bertanggung jawab atas

kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan

madrasah secara formal kepala departemen agama kabupaten ngawi dan

yayasan serta secara informal kepada masyarakat.

DEPAG
Kabupaten Ngawi

Kepala Madrasah
Hariyanto, S.Ag

Wakil Kepala Madrasah
Sab'atun, S.Pd
(Wali Kelas IV)

Bidang Administrasi
Ali Darmawan, S.Pd

(Wali Kelas IV A)

Bidang Keuangan
Ari Rohmawati, S.Pd

(Tata Usaha)

Bidang Pendidikan
Nur Khamidah, S.Pd

(Wali Kelas V)

Bidang Kesiswaan
Uswatun Maisyaroh, S.IP

(Wali Kelas I)

Bidang Humas
Hari Cahyo P, S.Pd
(Guru Olahraga)

Bidang BP
Drs. Joko Suprapto

(Wali Kelas IV B)

Bidang Perpustakaan
Liimraati, S.Pd
(Wali Kelas III)

Bidang UKS
Nur Mukhasanah, S.Pd

(Wali Kelas II)

SISWA

Ketua Komite
Drs. Daryanto
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6. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Ma’hadul Muta’allimin

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah

Keterangan

a. Kepala MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban

Kepala MI Ma’hadul Muta’allimin Katerban, bertanggung jawab atas

kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan

madrasah secara formal kepala departemen agama kabupaten ngawi dan

yayasan serta secara informal kepada masyarakat.

Bidang UKS
Nur Mukhasanah, S.Pd

(Wali Kelas II)



47

b. Komite (Drs. Daryanto)

Bertugas membantu dan ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan

madrasah, sehingga semua kegiatan di madrasah dapat terselenggara

dengan baik dan menjalin hubungan dengan wali murid.

c. Guru

Sesuai dengan tugasnya yaitu menyelenggarakan kegiatan belajar

mengajar di madrasah yang bersangkutan serta membantu mengatasi

kesulitan-kesulitan murid terutama dalam bidang mata pelajaran.

d. Tata Usaha

Tata usaha mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam

bidang-bidang berikut adalah kesiswaan, kepegawaian, keuangan dan tata

laksana kantor.

B. Deskripsi Data

a. Validitas Isi

Dalam penelitian efektivitas penggunaan media flashcard terhadap

peningkatan penguasaan kosakata bahasa Inggris kelas IV di MI, validasi

instrument ini menggunakan metode expert judgement. Instrumen yang divalidasi

terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, soal tes tulis dan kisi-kisi soal,

wawancara dan observasi. Validasi ini dilakukan oleh satu dosen ahli yaitu Ibu

Desi Puspitasari, M.Pd dan satu guru mata pelajaran bahasa Inggris yaitu Ibu

Uswatun Maisyaroh, S.IP.

Pada validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, oleh Ibu Desi Puspitasari,

M.Pd, elemen yang divalidasi terkait tentang aspek, bahasa dan tulisan pada setiap
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instrumen memiliki skor rata-rata elemen yang divalidasi yaitu 3 dengan tingkat

kategori baik dan tentang validasi soal tes tulis dan kisi-kisi soal, wawancara dan

observasi memiliki skor rata-rata elemen yang divalidasi yaitu 4  dengan tingkat

kategori valid.

Pada validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, oleh Ibu Uswatun

Maisyaroh, S.IP, elemen yang divalidasi terkait tentang aspek, bahasa dan tulisan

pada setiap instrumen memiliki skor rata-rata elemen yang divalidasi yaitu 3

dengan tingkat kategori baik dan tentang validasi soal tes tulis dan kisi-kisi soal,

wawancara dan observasi memiliki skor rata-rata elemen yang divalidasi yaitu 4

dengan tingkat kategori valid.

b. Validitas Instrumen

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan korelasi product moment.

Instrumen dikatakan valid apabila rhitung > rtabel dimana rtabel = 0,497. Berikut hasil

perhitungan validitas pada soal bahasa Inggris kelas 4:

Tabel 4.3. Instrumen validitas uji coba tes penguasaan kosakata

bahasa Inggris

No item soal “r” hitung “r” tabel Kriteria

1 0,533 0,497 Valid

2 0,502 0,497 Valid

3 0,310 0,497 tidak valid

4 0,520 0,497 Valid

5 0,381 0,497 tidak valid
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No item soal “r” hitung “r” tabel Kriteria

6 0,611 0,497 Valid

7 0,823 0,497 Valid

8 0,248 0,497 tidak valid

9 0,296 0,497 tidak valid

10 0,602 0,497 Valid

11 0,706 0,497 Valid

12 0,501 0,497 Valid

13 0,539 0,497 Valid

14 0,520 0,497 Valid

15 0,340 0,497 tidak valid

16 0,520 0,497 Valid

17 0,590 0,497 Valid

18 0,464 0,497 tidak valid

19 0,209 0,497 tidak valid

20 0,533 0,497 Valid

21 0,542 0,497 Valid

22 0,573 0,497 Valid

23 0,708 0,497 Valid

24 0,706 0,497 Valid

25 0,623 0,497 Valid

Hasil perhitungan validitas instrumen pada soal bahasa Inggris

menunjukkan terdapat 25 butir soal pilihan ganda, dari 25 butir soal terdapat 18
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butir soal yang valid adalah 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23,

24, 25.

c. Uji Reliabilitas Instrumen

Pada uji ini digunakan untuk mengetahui butir soal reliabel atau tidak.

Soal dikatakan reliabel apabila nilai Alpha Cronbach’s lebih dari 0,7.  Berikut ini

adalah hasil reliabilitas instrumen penelitian:

Tabel 4.4 Reliabilitas instrument uji coba tes penguasaan kosakata

bahasa Inggris

Variabel Nilai rhitung Angka kritik Keterangan

Soal Bahasa Inggris 0.884 0.7 Reliabel

Dari hasil perhitungan menggunakan program SPSS for Windows 21

diperoleh bahwa rhitung > rkritis yaitu 0,884 > 0,7. Jadi dapat disimpulkan bahwa

instrumen tersebut reliabel.

d. Deskripsi Data

Berikut ini akan dipaparkan deskripsi data dari penguasaan kosakata

bahasa Inggris siswa kelas IV MI Ma’hadul Muta’allimin Sekaralas Widodaren

Ngawi di kelas eksperimen yang menggunakan media flashcard dan kelas kontrol

yang tidak menggunakan media flashcard. Setelah melalui posttest dalam bentuk

soal pilihan ganda 25 butir yang diberikan kepada kedua kelas tersebut, maka

diperoleh hasil belajar siswa dalam bentuk nilai kognitif berupa angka yang

diperoleh dari rumus berikut ini:

Nilai = jumlah jawaban benar × 4
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Contoh penilaian:

Nilai =25 × 4

= 100

Data nilai tersebut akan dijadikan acuan untuk menjawab hipotesis pada

penelitian ini. Berikut ini adalah hasil posstest penguasaan kosakata kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

1. Kelompok eksperimen yang menggunakan media flashcard

Jumlah siswa pada kelas eksperimen adalah 18 siswa. Dan berikut

adalah hasil posttest kelas eksperimen:

Tabel 4.5 Nilai posttest penguasaan kosakata kelas eksperimen yang

menggunakan media flashcard

No Nama Nilai

1. Toni 72

2. Atok 80

3. Veni 84

4. Iik 88

5. Diyah 84

6. Adi 80

7. Hafis 100

8. Hendrik 72

9. Nesya 80

10. Ama’ 72
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No Nama Nilai

11. Hafid 84

12. Ibra 100

13. Nana 92

14. Nazila 100

15. Rizki 76

16. Sukma 100

17. Nia 76

18. Anis 88

Total 1528

Mean 84.88889

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan perolehan nilai posttest

penguasaan kosakata dari kelas eksperimen. Dengan nilai tertinggi dari

kelas eksperimen adalah 100 dan nilai terendah dari kelas eksperimen

adalah 72. Total dari keseluruhan nilai posttest penguasaan kosakata

kelas eksperimen adalah 1528.

Berikut ini merupakan hasil penguasaan kosakata dari frekuensi nilai

posttest di kelas eksperimen:
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Tabel 4.6  Frekuensi Distribusi Posttest di Kelas Eksperimen

Hasil Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris

Frequency Percent
Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid

72.00 3 16.7 16.7 16.7

76.00 2 11.1 11.1 27.8

80.00 3 16.7 16.7 44.4

84.00 3 16.7 16.7 61.1

88.00 2 11.1 11.1 72.2

92.00 1 5.6 5.6 77.8

100.00 4 22.2 22.2 100.0

Total 18 100.0 100.0

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai hasil penguasaan kosakata

siswa beragam. Ada 16.7% siswa atau 3 siswa dengan nilai 72, 11.1%

siswa atau 2 siswa dengan nilai 76, 16.7% siswa atau 3 siswa dengan

nilai 80, 16.7% siswa atau 3 siswa dengan nilai 84, 11.1% siswa atau 2

siswa dengan nilai 88, 5.6% siswa atau 1 siswa dengan nilai 92, 22.2%

siswa atau 4 siswa dengan nilai 100.
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Tabel 4.7 Data Mean dan Standar Deviasi kelas eksperimen

Statistics

Jenis

kelamin

HasilPenguasaan

KosakataBahasa

Inggris

N
Valid 18 18

Missing 0 0

Mean 84.8889

Median 83.3333a

Std. Deviation 10.04044

Minimum 72.00

Maximum 100.00

Sum 1528.00

a. Calculated from grouped data.

Dari tabel diatas, dapat diperoleh data M = 84.8889 dan data

SD=10.04044. Untuk membedakan kategori hasil penguasaan kosakata

siswa dengan media flashcard, maka dibedakan melalui 3 tingkatan

yaitu, sangat baik, cukup dan kurang. Peneliti mengelompokkan dengan

cara sebagai berikut:

1. Kategori sangat baik : X>M+1SD (84.8889 + 10.04044=

94.92934)

2. Kategori cukup : M–SD<X< (84.8889 – 10.040444=

74.848456)
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3. Kategori kurang : X<M–1SD (84.8889 – 10.040444=

74.848456)

Dari kategori diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Frekuensi penilaian kelas eksperimen

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori

1. Lebih dari 95 4 22.2% Sangat baik

2. Antara 95-75 11 61.1% Cukup

3. Kurang dari 75 3 16.7% Kurang

Dari tabel diatas kesimpulan nilai hasil belajar siswa kelas eksperimen

dalam kategori sangat baik 22.2% sebanyak 4 siswa, kategori cukup

61.1% sebanyak 11 siswa dan kategori kurang 16.7% sebanyak 3 siswa.

2. Kelompok kontrol yang tidak menggunakan media flashcard

Jumlah siswa pada kelas kontrol adalah 18 siswa. Dan berikut adalah hasil

posttest kelas kontrol:

Tabel 4.9 Nilai posttest kelas kontrol yang tidak menggunakan media

flashcard

No Nama Nilai

1. Dista 76

2. Aira 88

3. Alvin 72

4. Lita 72

5. Bias 84
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No Nama Nilai

6. Bima 76

7. Brian 68

8. Elsa 64

9. Hellga 80

10. Izam 64

11. Jhawfanka 64

12. Luki 80

13. Yari 64

14. Badril 88

15. Rohmat 84

16. Taufik 80

17. Vio 68

18. Riski 68

Total 1340

Mean 74.44444

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan perolehan nilai posttest dari kelas

kontrol. Dengan nilai tertinggi dari kelas kontrol adalah 88 dan nilai terendah

dari kelas kontrol adalah 64. Total dari keseluruhan nilai posttest kelas kontrol

adalah 1340.

Berikut ini merupakan hasil dari frekuensi nilai posttest di kelas

eksperimen:
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Tabel 4.10 Frekuensi Distribusi Posttest di Kelas Kontrol

Hasil Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris

Frequency Percent
Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid

64.00 4 22.2 22.2 22.2

68.00 3 16.7 16.7 38.9

72.00 2 11.1 11.1 50.0

76.00 2 11.1 11.1 61.1

80.00 3 16.7 16.7 77.8

84.00 2 11.1 11.1 88.9

88.00 2 11.1 11.1 100.0

Total 18 100.0 100.0

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai hasil penguasaan kosakata siswa

beragam. Ada 22.2% siswa atau 4 siswa dengan nilai 64, 16.7% siswa atau 3

siswa dengan nilai 68, 11.1% siswa atau 2 siswa dengan nilai 72, 11.1% siswa

atau 2 siswa dengan nilai 76, 16.7% siswa atau 3 siswa dengan nilai 80, 11.1%

siswa atau 2 siswa dengan nilai 84, 11.1% siswa atau 2 siswa dengan nilai 88.
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Tabel 4.11 Data mean dan standar deviasi kelas kontrol

Statistics

jeniskelamin HasilPenguasaan

KosakataBahasa

Inggris

N
Valid 18 18

Missing 0 0

Mean 74.4444

Median 74.0000a

Std. Deviation 8.47295

Minimum 64.00

Maximum 88.00

Sum 1340.00

a. Calculated from grouped data.

Dari tabel diatas, dapat diperoleh data M = 74.4444 dan data SD = 8.47295.

Untuk membedakan kategori hasil penguasaan kosakata siswa tanpa media

flashcard, maka dibedakan melalui 3 tingkatan yaitu, sangat baik, cukup dan

kurang. Peneliti mengelompokkan dengan cara sebagai berikut:

1. Kategori sangat baik : X>M+1SD (74.4444 + 8.47295= 82.91735)

2. Kategori cukup : M–SD<X< (74.4444 – 8.47295= 65.97145)

3. Kategori kurang : X<M–1SD (74.4444 – 8.47295= 65.97145)
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Dari kategori diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.12 Frekuensi penilaian kelas kontrol

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori

1. Lebih dari 83 4 22.2% Sangat baik

2. Antara 83-66 10 55.6% Cukup

3. Kurang dari 66 4 22.2% Kurang

Dari tabel diatas kesimpulan nilai hasil penguasaan kosakata siswa kelas

kontrol dalam kategori sangat baik 22.2% sebanyak 4 siswa, kategori cukup

55.6% sebanyak 10 siswa dan kategori kurang 22.2% sebanyak 4 siswa.

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis)

1. Uji Pra Syarat Analisis

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah data

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui

apakah data yang digunakan telah memenuhi prasyarat untuk uji T-test. Data

dinyatakan normal apabila signifikansinya lebih besar dari 0,05. Pada uji

normalitas ini, penulis menggunakan program SPSS for Windows 21.

Berdasarkan tabel 4.14 Hasil perhitungan normalitas data, uji normalitas

penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.

Dalam tabel 4.14 tentang hasil belajar siswa menggunakan media

flashcard diketahui bahwa tingat signifikasi kelas eksperimen sebesar 0.200,

karena dalam uji Kolmogorov Smirnov jika nilai signifikasi kelas eksperimen

0.200 > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Maka
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dari itu data dari kelas eksperimen telah memenuhi prasyarat untuk lanjut ke

uji t-test.

Dalam tabel 4.14 tentang hasil penguasaan kosakata siswa tanpa media

flashcard diketahui bahwa tingkat signifikasi kelas kontrol sebesar 0.200,

karena dalam uji Kolmogorov Smirnov jika nilai signifikasi kelas kontrol

0.200 > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Maka

dari itu data dari kelas kontrol telah memenuhi prasyarat untuk lanjut ke uji t-

test.

Tabel 4.13 uji normalitas posttest penguasaan kosakata

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova

Statistic df Sig.

PenguasaanKosakataBahasaInggris

KelasEksperimen

.156 18 .200*

PenguasaanKosakataBahasaInggris

KelasKontrol

.165 18 .200*

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah data

homogen atau tidak. Uji homogenitas merupakan prasyarat untuk uji t. Data

dikatakan homogen apabila tingkat signifikansinya lebih dari 0.05.
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Berdasarkan tabel 4.14 tentang hasil perhitungan uji homogenitas pada data

diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0.586, karena 0.586 > 0.05 maka dapat

disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah homogen. Maka dari itu, data

dari kelas eksperimen dan kontrol telah memenuhi prasyarat untuk lanjut ke

uji t.

Tabel 4.14 uji homogenitas posttest penguasaan kosakata

Test of Homogeneity of Variances

hasil penguasaan kosakata bahasa Inggris

posttest

Levene

Statistic

df1 df2 Sig.

.302 1 34 .586

D. Uji Hipotesis

a. Uji T-test

Berdasarkan analisis uji prasyarat yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

data berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen. Dalam

pengambilan keputusan ini, jika nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat perbedaan

yang signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol dan jika nilai

signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Berikut ini adalah hasil perhitungan uji t test yang

telah dilakukan :
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Tabel 4.15 Hasil T test

Independent Samples Test

Levene's

Test for

Equality of

Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. T Df

Sig.

(2-

tailed)

Mean

Differen

ce

Std.

Error

Differen

ce

hasil

penguasaa

n kosakata

bahasa

Inggris

Equal

variances

assumed

.302 .586 3.373 34 .002 10.444 3.097

Equal

variances

not

assumed

3.373 33.065 .002 10.444 3.097

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai ttest adalah 3.373 dan df =

34. Nilai signifikasi 5% pada ttabel pada df = 34 adalah 2.03. Untuk mengetahui

data diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:
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Ha: µ ≠ µ0 (ada perbedaan yang signifikan terhadap penguasaan kosakata siswa

yang menggunakan media flashcard dengan siswa yang tidak menggunakan

media flashcard pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas IV MI Ma’hadul

Muta’allimin Sekaralas Widodaren Ngawi tahun pelajaran 2018/2019)

H0: µ = µ0 (tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap penguasaan kosakata

siswa yang menggunakan media flashcard dengan siswa yang tidak menggunakan

media flashcard pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas IV MI Ma’hadul

Muta’allimin Sekaralas Widodaren Ngawi tahun pelajaran 2018/2019.)

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa nilai pada t-test lebih tinggi daripada

ttabel (3.373 > 2.03),itu berarti bahwa Ha telah diterima dan H0 telah ditolak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang

signifikan terhadap penguasaan kosakata dan hasil belajar siswa yang

menggunakan media flashcard dengan siswa yang tidak menggunakan media

flashcard pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas IV MI Ma’hadul

Muta’allimin Sekaralas Widodaren Ngawi tahun pelajaran 2018/2019.

E. Interpretasi Dan Pembahasan

Berdasarkan dari perhitungan diatas, telah menunjukkan bahwa koefisien

perbedaan pada siswa yang diajar menggunakan media flashcard dan siswa yang

tidak diajar menggunakan media flashcard adalah 3.373. Tes hipotesis (t0) pada 3.373

dari perhitungan diatas akan dibandingkan pada ttabel dengan hipotesis sebagai

berikut:
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1) Jika t0 > ttabel Ha diterima. Itu berarti bahwa ada perbedaan diantara dua

variabel.

2) Jika t0 < ttabel Ha ditolak. Itu berarti bahwa tidak ada perbedaan diantara dua

variabel.

Menghitung df = (N1 + N2) – 2= 34. Dan dikonsultasikan dengan tabel nilai

“t” pada taraf signifikasi 5% maka nilai ttabel= 2.03 dan karena nilai t0= 3.373

maka dapat dinyatakan bahwa t0 > ttabel (3.373 > 2.03) sehingga H0 tidak

diterima dan Ha diterima (Itu berarti bahwa ada perbedaan diantara dua

variabel).

Pada pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa ada perbedaan terhadap

hasil penguasaan kosakata antara siswa yang diajar dengan media flashcard dengan

siswa yang tidak diajar menggunakan media flashcard. Hal tersebut dapat dinyatakan

bahwa siswa yang diajar menggunakan media flashcard mencapai nilai yang lebih

baik pada mata pelajaran bahasa Inggris.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada hari sabtu, tanggal 27 April 2019 pada

siswa kelas IVa di MI Ma’hadul Muta’allimin. Ada beberapa faktor yang

mempengaruhi penggunaan media flashcard terhadap peningkatan penguasaan

kosakata siswa, diantaranya:

1. Dengan menggunakan media flashcard memudahkan siswa untuk mengingat kata

yang terdapat pada flashcard tersebut. Karena, dalam flashcard tidak hanya

berisikan kata, namun juga terdapat gambar dari kata tersebut. Contoh, dalam
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flashcard terdapat kata “Grandmother” yang artinya nenek, maka dalam

flashcard tersebut akan ada gambar yang menunjukkan nenek.

2. Dengan menggunakan media flashcard suasana kelas tampak menyenangkan.

Misalnya siswa berlomba mencari satu kata atau gambar tertentu dari flashcard

yang disimpan secara acak, dengan cara berlari siswa berlomba untuk mencari

sesuai perintah. Hal tersebut selain mengasah kemampuan kognitif juga melatih

ketangkasan (fisik).

Dari faktor diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan media flashcard

mampu menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan media flashcard

mampu meningkatkan penguasaan kosakata dan hasil belajar bahasa Inggris siswa

kelas IV di MI Ma’hadul Muta’allimin Sekaralas, Widodaren, Ngawi, Tahun

Pelajaran 2018/2019.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang sudah dipaparkan

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penguasaan kosakata siswa dari kelas eksperimen atau yang

menggunakan media flashcard siswa kelas IV MI Ma’hadul

Muta’alimin Sekaralas Widodaren Ngawi Tahun Pelajaran 2018/2019

memiliki nilai rata-rata 84,89.

2. Penguasaan kosakata siswa dari kelas kontrol atau yang tidak

menggunakan media flashcard siswa kelas IV MI Ma’hadul

Muta’alimin Sekaralas Widodaren Ngawi Tahun Pelajaran 2018/2019

memiliki nilai rata-rata 74,44.

3. Ada perbedaan yang signifikan terhadap perbedaan efektivitas

penggunaan media flashcard terhadap penguasaan kosakata bahasa

Inggris siswa kelas IV MI Ma’hadul Muta’allimin Sekaralas

Widodaren Ngawi Tahun Pelajaran 2018/2019. Hal ini ditunjukkan

dengan taraf signifikasi 5% maka nilai ttabel = 2,03 dan karena nilai t0 =

3,373 maka dapat dinyatakan bahwa t0 > ttabel (3,373 > 2,03) sehingga

H0 tidak diterima dan Ha diterima.
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B. Saran

Adapun saran – saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai

berikut:

1. Kepada guru

a. Media flashcard dapat digunakan oleh guru untuk membantu

meningkatkan penguasaan kosakata dan hasil belajar siswa.

b. Melalui media flashcard ini sangat efektif untuk membantu

meningkatkan penguasaan kosakata dan hasil belajar mata

pelajaran bahasa Inggris siswa.

2. Untuk siswa

Siswa dapat menggunakan media flashcard untuk meningkatkan

penguasaan kosakata dan hasil belajar. Karena, melalui media

flashcard yang berupa gambar dan tulisan siswa akan lebih mudah

untuk memahami atau mengingat khususnya penguasaan kosakata dan

hasil belajar mata pelajaran bahasa Inggris.

3. Untuk peneliti

Peneliti mampu mengembangkan media flashcard tidak hanya untuk

penguasaan kosakata bahasa Inggris, namun juga beberapa mata

pelajaran lainnya.
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