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 Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang berdasarkan pada 

pembelajaran bahasa Inggris khususnya pada materi food and drink dengan hasil 

belajar siswa yang rendah sebab telah diperoleh ketuntasan belajar sebesar 28,57% 

hal tersebut dikarenakan dalam pembelajaran aktivitas siswa kurang memahami atau 

menguasai materi, hanya mengacu pada buku paket, dan kurangnya dalam 

penggunaan media pembelajaran. Pengadaan media flashcard khususnya pada 

pembelajaran bahasa Inggris ini diharapkan guru dapat menggali kemampuan siswa 

karena siswa dinilai  memerlukan benda konkrit ataupun gambar yang belum mereka 

ketahui agar dapat membantu dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar yang sesuai dengan KKM. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penggunaan 

media flashcard pada materi food and drink pada kelas IV MI PSM Merak Blaru 

Kediri? (2) Bagaimana peningkatan penguasaan kosa kata bahasa Inggris siswa kelas 

IV MI PSM Merak Blaru Kediri dengan menggunakan media flashcard?. Tujuan 

penelitian sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui bagaimana penggunaan media 

flashcard dalam materi food and drink bahasa Inggris pada siswa kelas IV MI PSM 

Merak Blaru Kediri. (2) Untuk mengetahui bagaimana peningkatan penguasaan kosa 

kata bahasa Inggris siswa kelas IV MI PSM Merak Blaru Kediri dengan 

menggunakan media flashcard. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan  

pendekatan kualitatif. Pada pendekatan kualitatif peneliti mengambil data dengan 

observasi dan wawancara pada guru mata pelajaran bahasa Inggris dan beberapa 

siswa. Penelitian ini terlaksana dalam dua siklus, data yang diperolah dalam 

penelitian ini meliputi: hasil observasi aktifitas guru dan siswa, hasil wawancara, dan 

hasil belajar siswa yang diperoleh dalam pembelajaran soal tes pada akhir siklus. Hal 

ini dibuktikan dengan peningkatan dari siklus I ke siklus II. Dari hasil observasi 

aktifitas guru mengamati peningkatan sebesar 57,69%, menjadi 87,5%. Hasil 

observasi aktivitas siswa mengalami peningkatan sebesar 58,6% menjadi 90,5%. 

Hasil wawancara guru dan siswa mengalami respon ke arah yang lebih baik. Hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 61,9% menjadi 95,24%. Dapat 

disimpulkan bahwa media flashcard ini dapat meningkatkan penguasaan kosa kata 

pada materi food and drink dalam mata pelajaran bahasa Inggris di MI PSM Merak 

Blaru Kediri. 


