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ABSTRAK 
 

PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN KEAKTIFAN BERBICARA 
MELALUI MEDIA PEMBELAJARAN KARTU KUARTET PADA MATA 

PELAJARAN BAHASA INGGRIS SISWA KELAS 4 SD NEGERI 2 
GEBANG KABUPATEN KENDAL TAHUN AJARAN 2013/2014 

 
Oleh :  

Dyah Nurwiyati, A 510100202, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2014. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keaktifan berbicara 
melalui media pembelajaran kartu kuartet pada mata pelajaran bahasa Inggris 
siswa kelas IV SD Negeri 2 Gebang, Kendal. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian yaitu guru 
mata pelajaran bahasa Inggris dan siswa kelas IV SD Negeri 2 Gebang, Kendal 
yang berjumlah 24 siswa. Metode pengumpulan data dengan menggunakan 
metode wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yang melalui tahap reduksi 
data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan berbicara yang 
meliputi: 1) Vocabulary (kosakata) sebelum tindakan 33,3% siswa yang terampil, 
siklus I 75% siswa, siklus II 87,5% siswa, 2) Grammar (tata bahasa) sebelum 
tindakan 16,6% siswa yang terampil, siklus I 45,8% siswa, siklus II 79,2% siswa, 
3) Fluency (kelancaran) sebelum tindakan 20,8% siswa yang terampil, siklus I 
41,7% siswa, siklus II 83,3% siswa, 4) Comprehention (pemahaman) sebelum 
tindakan 29,2% siswa, siklus I 62,5% siswa, siklus II 79,2% siswa, 5) 
Pronounciation (pengucapan) sebelum tindakan terdapat 20,8% siswa yang 
terampil, siklus I 45,8% siswa, siklus II 75% siswa. Aspek peningkatan keaktifan 
berbicara meliputi: 1) Aspek mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 33,3% 
siswa yang aktif, siklus I 50% siswa, siklus II 79,2% siswa, 2) Aspek 
mengemukakan pendapat sebelum tindakan 20,8% siswa yang aktif, pada siklus I 
33,3% siswa, siklus II 79,2% siswa, 3) Keaktifan siswa dalam diskusi sebelum 
tindakan 37,5% siswa yang aktif, siklus I 70,8% siswa, siklus II meningkat 83,3% 
siswa. Rata-rata hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan yang pada pra 
siklus rata-rata hasil belajar siswa adalah 60, pada siklus I meningkat menjadi 74, 
dan pada siklus II meningkat menjadi 88,3. Kesimpulan penelitian ini adalah 
bahwa penggunaan media pembelajaran kartu kuartet dapat meningkatkan 
keterampilan dan keaktifan berbicara pada mata pelajaran bahasa Inggris siswa 
kelas IV SD Negeri 2 Gebang Kabupaten Kendal tahun ajaran 3013/ 2014. 
  
 
Kata Kunci : media pembelajaran kartu kuartet, keterampilan dan keaktifan 
berbicara siswa. 



Pendahuluan  

Mata pelajaran bahasa Inggris di Sekolah Dasar/Madrasah merupakan mata 

pelajaran yang termasuk dalam muatan lokal. Jika dipandang dari penting 

tidaknya mata pelajaran bahasa Inggris di SD, mata pelajaran ini memang tidak 

dimasukkan ke dalam mata pelajaran Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah. 

Namun, pelajaran bahasa Ingris juga tidak dapat disepelekan karena bahasa 

Inggris nantinya akan dimasukkan ke dalam mata pelajaran Ujian Nasional di 

jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang SMP dan SMA. 

Menurut Slamet (2008) keterampilan berbahasa mencakup empat aspek 

yaitu (1) keterampilan menyimak, (2) keterampilan berbicara (3) keterampilan 

membaca, dan (4) keterampilan menulis. Keempat aspek tersebut saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam pengajaran bahasa. 

Pendidikan bahasa Inggris di SD/MI dimaksudkan untuk mengembangkan 

kemampuan berbahasa yang digunakan untuk menyertai tindakan. Bahasa Inggris 

digunakan untuk interaksi dan bersifat “here and now”. Topik pembicaraannya 

berkisar pada hal-hal yang ada dalam konteks situasi yang ada di lingkungan 

sekitar. Untuk mencapai kompetensi ini, peserta didik perlu diajarkan dan dituntut 

untuk belajar dan mengingat vocabulary yang banyak berhubungan dengan hal-

hal yang ada di lingkungan sekitarnya yang merupakan dasar menuju kemampuan 

berinteraksi yang lebih kompleks.  

Kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris pada tingkat SD/ Madrasah harus 

berlangsung secara aktif, karena mata pelajaran bahasa Inggris pada tingkat 

SD/Madrasah merupakan mata pelajaran yang bersifat baru bagi siswa. Sehingga 

guru harus merancang sedemikian rupa pembelajaran bahasa Inggris tersebut agar 

semua siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Keaktifan yang dimaksud 

disini adalah adanya aktivitas yang menyebabkan terjadinya interaksi yang tinggi 

antara siswa dengan guru maupun antara siswa dengan siswa. Sehingga 

menyebabkan suasana pembelajaran menjadi aktif dan bermakna, dimana masing-

masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin.  

Keaktifan belajar menurut Diedrich (Rohani; 2004: 9) terbagi kedalam 8 

kelompok, yaitu: (1) keaktifan visual, (2) keaktifan lisan (oral), (3) keaktifan 



mendengarkan, (4) keaktifan menulis, (5) keaktifan menggambar, (6) keaktifan 

motorik, (7) keaktifan mental, dan (8) keaktifan emosional. Keaktifan siswa 

selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan 

atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila 

ditemukan ciri-ciri perilaku seperti : sering bertanya kepada guru atau siswa lain, 

mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, 

senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya (Rosalia, 2005: 4).  

Salah satu keaktifan yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran bahasa 

dalam hal ini bahasa Inggris adalah keaktifan lisan (berbicara). Keaktifan 

berbicara yaitu keaktifan dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran secara 

teratur dan bermakna dengan cara mengeluarkan bunyi-bunyi, kata-kata ataupun 

gagasan melalui alat ucap manusia (Rosalia, 2005: 4). Dengan keaktifan berbicara 

yang dimiliki oleh setiap siswa guru akan mengetahui seberapa jauh siswa 

memahami pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini dinilai sangat penting, karena 

untuk dapat berbahasa Inggris aktif siswa harus mampu mengucapkan kata-kata 

berbahasa Inggris dengan tepat sesuai dengan kaidah pengucapan dalam bahasa 

Inggris. Dengan demikian keaktifan berbicara siswa dalam mata pelajaran bahasa 

Inggris berkaitan erat dengan keterampilan berbicara yang dimilikinya. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal di kelas 4 SD Negeri 2 

Gebang kabupaten Kendal, pelajaran bahasa Inggris merupakan pelajaran yang 

cukup diminati siswa. Siswa memiliki rasa ingin tahu dan tertarik untuk mengikuti 

pelajaran bahasa Inggris, karena di kelas 4 SD Negeri 2 gebang Kabupaten Kendal 

ini merupakan kelas awal/kelas paling rendah mulai diajarkannya mata pelajaran 

bahasa Inggris. Namun kemampuan siswa dalam keterampilan berbicara bahasa 

Inggris serta keaktifan berbicara siswa dalam pembelajaran masih kurang 

maksimal. Kurangnya keterampilan berbicara siswa dalam bahasa Inggris ditandai 

dengan banyaknya siswa yang masih salah dalam mengucapkan kosa kata 

berbahasa Inggris sebanyak 67,7% dari jumlah siswa, sehingga keaktifan siswa 

dalam pembelajaran bahasa Inggris kurang karena mereka belum bisa 

mengungkapkan gagasan yang ada di dalam pikirannya kedalam bahasa Inggris. 

Hanya 33,3% dari jumlah siswa di dalam kelas yang mampu menjawab 



pertanyaan guru dengan tepat, selebihnya masih banyak kekurangan dalam 

pengucapan dan ada juga siswa yang tidak bisa menjawab sama sekali.  

Dalam praktik pembelajarannya guru menggunakan metode aktive learning 

dengan strategi tertentu disertai media pembelajaran yang seadanya. Media yang 

digunakan antara lain gambar dan LKS beserta ringkasan materi dari guru mata 

pelajaran bahasa Inggris. Keterbatasan media ini dikarenakan terbatasnya fasilitas 

untuk menunjang pembelajaran bahasa Inggris. Dengan kondisi yang seperti ini 

pembelajaran di dalam kelas banyak didominasi oleh guru sebagai sumber 

pembelajaran, sehingga siswa kurang aktif menemukan pengetahuan yang sedang 

dipelajarinya, dan keaktifan berbicara di dalam kelas kurang maksimal. Dengan 

menggunakan media pembelajaran kartu kuartet diharapkan kegiatan 

pembelajaran akan lebih maksimal dan siswa turut serta secara aktif menemukan 

pengetahuan yang akan dipelajarinya. Karena dengan media pembelajaran kartu 

kuartet ini, kegiatan belajar mengajar dirancang sedemikian rupa dengan metode 

permainan sehingga semua siswa aktif di dalam kelas dan keaktifan berbicara 

siswa meningkat. Oleh karena itu peneliti merasa perlu melakukan penelitian yang 

berjudul “Meningkatkan Keterampilan dan Keaktifan Berbicara melalui Media 

Pembelajaran Kartu Kuartet pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Siswa Kelas 4 

SD Negeri 2 Gebang Kabupaten Kendal tahun ajaran 2013/2014”.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian tindakan kelas. Menurut 

Herawati Susilo, dkk (2009: 2) penelitian tindakan kelas adalah penelitian reflektif 

yang dilaksanakan secara siklis (berdaur) oleh guru atau calon guru di dalam 

kelas. Dikatakan demikian karena proses PTK dimulai dari tahapan perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi untuk memecahkan masalah dan mencobakan 

hal-hal baru demi peningkatan kualitas pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di 

SD Negeri 2 Gebang, Gemuh, Kendal. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan keterampilan dan keaktifan berbicara pada mata pelajaran bahasa 

Inggris siswa kelas IV SD Negeri 2 Gebang, Gemuh, Kendal melalui penggunaan 

media pembelajaran kartu kuartet. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan 



November 2013 sampai dengan bulan Januari 2014. Populasi pada penelitian ini 

adalah siswa IV dari SD N 2 Gebang, Gemuh, Kendal, dengan jumlah populasi 

sebanyak 24 siswa.  

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, 

yaitu wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik wawancara digunakan 

untuk melakukan tanya jawab langsung dengan guru mata pelajaran bahasa 

Inggris dan siswa kelas IV tentang permasalahan yang terdapat dalam 

pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Teknik observasi dilakukan untuk 

mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa pada 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Teknik dokumentasi dilakukan untuk 

mengumpulkan data tentang aktivitas pembelajaran bahasa Inggris pada siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Gebang. Teknik tes digunakan untuk mengetahui 

perkembangan hasil belajar siswa dari satu siklus ke siklus berikutnya yang 

dilaksanakan pada akhir setiap siklus setelah siswa mendapatkan pembelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran kartu kuartet. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis data diskriptif kualitatif.  

Untuk menjamin kemantaban dan kebenaran yang dikumpulkan dalam 

penelitian maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang 

digunakan adalah triangulasi sumber. Sedangkan pengujian validitas instrumen, 

peneliti menggunakan validitas isi.  

Indikator pencapaian dalam penelitian ini adalah apabila persentase 

ketuntasan siswa yang telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ) ≥65 

sebesar 75%. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Keaktifan berbicara menurut Tarigan (dalam Astuti: 2013) yaitu 

keaktifan dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran secara teratur dan bermakna 

dengan cara mengeluarkan bunyi-bunyi, kata-kata ataupun gagasan melalui alat 



ucap manusia. Dengan keaktifan berbicara yang dimiliki oleh setiap siswa guru 

akan mengetahui seberapa jauh siswa memahami pembelajaran bahasa Inggris. 

Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada 

kehidupan anak yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak dan pada 

masa itulah kemampuan berbicara dipelajari. Berbicara (speaking) di bahasa 

kedua atau bahasa asing telah sering dilihat sebagai aspek paling banyak 

permintaan jika dibandingkan dengan keempat keterampilan lain. Sebagai 

hasilnya, pengajaran keterampilan berbicara tergambar sebagai pusat 

pembelajaran bahasa asing. Tujuan pengajaran keterampilan berbicara adalah 

komunikasi yang efisien. Ini berarti pembelajaran harus mampu membuat peserta 

didik faham dan menggunakan kemampuan berbisaca mereka hingga lancar 

(Bailey dan Savage dalam Fauziati; 2010: 15). Untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara dalam penelitian ini digunakan media pembelajaran kartu kuartet. 

Menurut Sukamelang (2010: 1) kartu kuartet adalah sejenis permainan yang 

terdiri atas beberapa jumlah kartu bergambar yang dari kartu tersebut tertera 

keterangan berupa tulisan yang menerangkan gambar tersebut. 

Hasil observasi dan wawancara pendahuluan dengan guru mata pelajaran 

bahasa Inggris kelas IV yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa kurang terampil dan kurang aktif dalam berbicara saat pembelajaran bahasa 

Inggris di kelas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal di kelas 4 SD 

Negeri 2 Gebang kabupaten Kendal, pelajaran bahasa Inggris merupakan 

pelajaran yang cukup diminati siswa. Siswa memiliki rasa ingin tahu dan tertarik 

untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris, karena di kelas 4 SD Negeri 2 Gebang 

ini merupakan kelas awal/kelas paling rendah mulai diajarkannya mata pelajaran 

bahasa Inggris. Namun kemampuan siswa dalam keterampilan berbicara bahasa 

Inggris serta keaktifan berbicara siswa dalam pembelajaran masih kurang 

maksimal. Kurangnya keterampilan berbicara siswa dalam bahasa Inggris ditandai 

dengan banyaknya siswa yang masih salah dalam mengucapkan kosa kata 

berbahasa Inggris sebanyak 67,7% dari jumlah siswa, sehingga keaktifan siswa 

dalam pembelajaran bahasa Inggris kurang karena mereka belum bisa 



mengungkapkan gagasan yang ada di dalam pikirannya kedalam bahasa Inggris. 

Hal ini dapat dilihat dari ketika siswa diberi pertanyaan tentang kosakata tertentu 

dan diminta untuk menerjemahkannya kedalam bahasa Inggris siswa masih 

bingung dalam mengungkapkannya kedalam bahasa Inggris, walaupun 

sebenarnya mereka tahu maksudnya.Siswa tidak bisa menjawab dengan cepat dan 

harus diberi arahan terlebih dahulu oleh guru. Hanya 33,3% dari jumlah siswa di 

dalam kelas yang mampu menjawab pertanyaan guru dengan tepat, selebihnya 

masih banyak kekurangan dalam pengucapan dan ada juga siswa yang tidak bisa 

menjawab sama sekali.  

Setiap siklus dalam penelitian ini meliputi tahapan perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi dari hasil penelitian. Selama 

kegiatan tindakan kelas, setiap siklus dilaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil 

capaian keterampilan dan keaktifan berbicara siswa dalam proses pembelajaran 

dan nilai siswa serta kondisi kelas selama pembelajaran berlangsung. Berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara dengan pihak guru, ada permasalahan yang sering 

timbul selama proses pembelajaran bahasa Inggris. Siswa mengalami kesulitan 

dan kurang terampil dalam berbicara bahasa Inggris serta keaktifan siswa di dalam 

kelas selama proses pembelajaran sangat kurang. 

Peneliti memperoleh beberapa keterangan tentang keterampilan berbicara 

dan keaktifan berbicara siswa selama proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1. 
Kondisi Awal (Pra Siklus) Keterampilan Berbicara Siswa  

No Aspek Keterampilan Berbicara Jumlah Persentase 
1 Vocabulary (kosakata) 8 33,3% 
2 Grammar (tata bahasa) 4 16,6% 
3 Fluency (kelancaran) 5 20,8% 
4 Comprehension (pemahaman) 7 29,2% 
5 Pronounciation (pengucapan) 5 20,83% 

 
Dari hasil observasi awal dan wawancara dengan guru tentang aspek 

berbicara siswa diperoleh siswa yang menampakkan keterampilan berbicara 

dalam kondisi awal proses pembelajaran bahasa Inggris terinci sebagai berikut: 

sebanyak 8 siswa (33,3 %) terampil dalam vocabulary, siswa yang terampil dalam 



grammar sebanyak 4 siswa (16,6 %), sebanyak 5 siswa (20,8 %) terampil dalam 

fluency, 7 siswa (29,2%) memiliki keterampilan dalam comprehension, dan 

terdapat 5 siswa (20,8 %) memiliki keterampilan dalam pronounciation.  

 
Tabel 1.2. 

Kondisi Awal (Pra Siklus) Keaktifan Berbicara Siswa  
No Aspek Keterampilan Berbicara Jumlah Persentase 

1 Mengajukan pertanyaan  8 33,3% 
2 Mengemukakan pendapat  5 20,8% 
3 Aktif dalam diskusi  9 37,5% 

 
Dari hasil observasi awal dan wawancara dengan guru tentang aspek 

berbicara siswa diperoleh siswa yang menampakkan keaktifan berbicara dalam 

kondisi awal proses pembelajaran bahasa Inggris terinci sebagai berikut: sebanyak 

8 siswa (33,3%) menunjukkan keaktifan dalam mengajukan pertanyaan, sebanyak 

5 siswa (20,8%) menunjukkan keaktifan dalam mengemukakan pendapat, dan 

sebanyak 9 siswa (37,5%) menunjukkan keaktifan dalam diskusi.  

Tabel 1.3. 
Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Pra Sklus 

No. Nama Nilai  KKM  Ketuntasan  
1 M. Taufiq Nur H 40 65 Tidak tuntas  
2 Mufidatul Aliyah  40 65 Tidak tuntas  
3 M. Abdul Ghofur  65 65 Tuntas  
4 M. Muizul Afif M  40 65 Tidak tuntas  
5 Ari Aditya  50 65 Tidak tuntas 
6 Anik Matul Hidayah  65 65 Tuntas  
7 Aristya Widyani  80 65 Tuntas  
8 Eva Khoirunnisak 70 65 Tuntas  
9 M. Faiz Asril Adhim  40 65 Tidak tuntas 
10 Fadila Salisatu Nisak 55 65 Tidak tuntas 
11 Ibnu Aji Pangestu  50 65 Tidak tuntas 
12 Irma Khusnul Ummah  60 65 Tidak tuntas 
13 Ikhsan Kamaluddin  60 65 Tidak tuntas 
14 Khurotul Aini  55 65 Tidak tuntas 
15 Muhammad Yusuf  40 65 Tidak tuntas 
16 Muhammad Ridwan  60 65 Tidak tuntas 
17 M. Rizki Maenaki P 70 65 Tuntas  
18 Meila Iftitah  60 65 Tidak tuntas 
19 Nazwa Rizki Satwita  80 65 Tuntas  
20 Nia Rahma Magfiroh  80 65 Tuntas  



21 Nadhif Assidiiqi  70 65 Tuntas  
22 Eka Fitria  60 65 Tidak tuntas 
23 Siti Fatimah  75 65 Tuntas  
24 Susanti Fajariyah  75 65 Tuntas  

Jumlah 1440   
Rata – rata 60    

Berdasarkan tabel nilai hasil belajar siswa pra siklus diatas, dapat 

disimpulkan bahwa siswa yang tuntas belajar atau memiliki nilai diatas KKM 

sebanyak 10 siswa (41,7%), sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 14 

siswa (58,3%). Dari data diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai siswa masih 

kurang dari ketuntasan belajar. 

Tabel 1.4.  
Hasil Observasi Peningkatan Keterampilan Berbicara pada Siklus I 

No Aspek Keterampilan Berbicara Jumlah Persentase 
1 Vocabulary (kosakata) 18 75% 
2 Grammar (tata bahasa) 11 45,8% 
3 Fluency (kelancaran) 10 41,7% 
4 Comprehension (pemahaman) 15 62,5% 
5 Pronounciation (pengucapan) 11 45,8% 

 
Dari data tabel di atas maka dapat diketahui bahwa ada peningkatan 

dalam indikator pencapaian keterampilan berbicara siswa pada siklus 1. Hal ini 

terlihat pada peningkatam siswa pada aspek vocabulary sebanyak 18 siswa (75%), 

siswa yang terampil pada aspek grammar sebanyak  11 siswa (45,8%), siswa yang 

terampil dalam aspek fluency sebanyak 10 siswa (41,7%), siswa yang terampil 

dalam comprehention sebanyak 15 siswa (62,5%), dan siswa yang terampil dalam 

pronounciationsebanyak 11 siswa (45,8%).  

Tabel 1.5. 
Hasil Observasi Peningkatan Keaktifan Berbicara Siswa Siklus I  

No Aspek Keterampilan Berbicara Jumlah Persentase 
1 Mengajukan pertanyaan  12 50% 
2 Mengemukakan pendapat  8 33,3% 
3 Aktif dalam diskusi  17 70,8% 

 
Dari tabel di atas, maka dapat diketahui adanya peningkatan dalam 

indikator pencapaian keaktifan berbicara siswa pada siklus I. hal ini dapat terlihat 

bahwa adanya peningkatan siswa pada aspek sering mengajukan pertanyaan 



sebanyak 12 siswa (50%), siswa yang aktif dalam mengemukakan pendapat 

sebanyak 8 siswa (33,3%), dan siswa yang aktif dalam diskusi sebanyak 17 siswa 

(70,8%).  

Tabel 1.6. 
Hasil Observasi Peningkatan Keterampilan Berbicara pada Siklus II 

No Aspek Keterampilan Berbicara Jumlah Persentase 
1 Vocabulary (kosakata) 21 87,5% 
2 Grammar (tata bahasa) 19 79,2% 
3 Fluency (kelancaran) 20 83,3% 
4 Comprehension (pemahaman) 19 79,2% 
5 Pronounciation (pengucapan) 18 75% 

 
Dari data tabel di atas maka dapat diketahui bahwa ada peningkatan 

dalam indikator pencapaian keterampilan berbicara siswa pada siklus II. Hal ini 

terlihat pada peningkatan siswa pada aspek vocabulary sbanyak 21 siswa (87,5%), 

siswa yang terampil pada aspek grammar sebanyak  19 siswa (79,2%), siswa yang 

terampil dalam aspek fluency sebanyak 20 siswa (83,3%), siswa yang terampil 

dalam comprehention sebanyak 19 siswa (79,2%), dan siswa yang terampil dalam 

pronounciation sebanyak 18 siswa (75%). 

Tabel 1.7. 
Hasil Observasi Peningkatan Keaktifan Berbicara Siswa Siklus II  

No Aspek Keterampilan Berbicara Jumlah Persentase 
1 Mengajukan pertanyaan  19 79,2% 
2 Mengemukakan pendapat  19 79,2% 
3 Aktif dalam diskusi  20 83,3% 

 
Dari tabel di atas, maka dapat diketahui adanya peningkatan dalam 

indikator pencapaian keaktifan berbicara siswa pada siklus II. hal ini dapat terlihat 

bahwa adanya peningkatan siswa pada aspek sering mengajukan pertanyaan 

sebanyak 19 siswa (79,2%), siswa yang aktif dalam mengemukakan pendapat 

sebanyak 19 siswa (79,2%), dan siswa yang aktif dalam diskusi sebanyak 20 

siswa (83,3%).  

 

 

 



Tabel 1. 8. 
Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No. Nama Nilai  Ketuntasan  
Pra 

siklus  
Siklus I Siklus II  

1 M. Taufiq Nur H 40 50 60 Tidak tuntas 
2 Mufidatul Aliyah  40 50 70 Tuntas 
3 M. Abdul Ghofur  65 70 80 Tuntas 
4 M. Muizul Afif M  40 50 60 Tidak tuntas 
5 Ari Aditya  50 60 70 Tuntas 
6 Anik Matul Hidayah  65 80 80 Tuntas 
7 Aristya Widyani  80 100 100 Tuntas 
8 Eva Khoirunnisak 70 100 100 Tuntas 
9 M. Faiz Asril Adhim  40 50 60 Tidak tuntas 
10 Fadila Salisatu Nisak 55 50 70 Tuntas 
11 Ibnu Aji Pangestu  50 80 80 Tuntas 
12 Irma Khusnul U 60 100 80 Tuntas 
13 Ikhsan Kamaluddin  60 70 80 Tuntas 
14 Khurotul Aini  55 70 100 Tuntas 
15 Muhammad Yusuf  40 60 60 Tidak tuntas 
16 Muhammad Ridwan  60 80 80 Tuntas 
17 M. Rizki Maenaki P 70 100 100 Tuntas 
18 Meila Iftitah  60 60 70 Tuntas 
19 Nazwa Rizki Satwita  80 100 100 Tuntas 
20 Nia Rahma M 80 80 100 Tuntas 
21 Nadhif Assidiiqi  70 100 100 Tuntas 
22 Eka Fitria  60 80 80 Tuntas 
23 Siti Fatimah  75 80 80 Tuntas 
24 Susanti Fajariyah  75 60 80 Tuntas 

Jumlah 1440 1780 1940  

Rata – rata 60 74 80,83  

 

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

dari siklus II menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa yang cukup 

baik dari siklus sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya siswa yang 

terampil dan aktif berbicara saat pembelajaran. Saat diskusi kelompok (permainan 

kartu kuartet berlangsung, sudah banyak siswa yang aktif terlibat sehingga 

keterampilan berbicara siswa meningkat. 

Sebelumnya pada siklus I siswa yang mendapatkan nilai mencapai KKM 

ada 15 siswa (62,5%), dan siswa lainnya masih mendapat nilai di bawak KKM. 



Setelah dilaksanakan tindakan pada siklus II ini siswa mendapat nilai diatas KKM 

meningkat menjadi 20 siswa (83,3%), dan rata-rata ketuntasan hasil belajar secara 

keseluruhan meningkat dari sebelumnya rata-rata yang diperoleh adalah 74 

meningkat menjadi 80,83.  

 

Simpulan 

Hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dalam 2 siklus dapat 

disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan media 

pemnelajaran kartu kuartet dapat meningkatkan keterampilan dan keaktifan 

berbicara pada mata pelajaran bahasa Inggris siswa kelas IV SD Negeri 2 Gebang 

tahun ajaran 2013/2014. Peningkatan keterampilan dan keaktifan berbicara terlihat 

dari ketercapaiannya 83,3% dari jumlah siswa yang memperoleh nilai diatas 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥65. Sebelum tindakan kelas (prasiklus) 

siswa yang mencapai KKM hanya sebesar 41,7% (10 siswa), siklus I 62,5% (15 

siswa, dan siklus II 88,3% (20 siswa). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang 

telah dirumuskan terbukti kebenarannya. 
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