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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kosakata melalui metode 

bursa kata siswa kelas IVB SDN 1 Gunungsari tahun pelajaran 2017/2018. Subjek 

penelitian yang dikenai tindakan siswa kelas VI B  SDN 1 Gunungsari yang berjumlah 20 

siswa, subjek pelaku tindakan yaitu peneliti yang bertindak sebagai guru.  

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dan dikatakan berhasil apabila hasil 

belajar siswa mencapai ketuntasan klasikal sebesar 85% ≥ 70 (berdasarkan KKM). Hasil 

analisis penelitian diperoleh kesimpulan bahwa antara siklus I dan siklus II terdapat 

perbedaan dan terjadi peningkatan pada siklus II. Pada siklus I, rata-rata nilai yang 

diperoleh siswa adalah  68,525 dengan presentasi ketuntasan 70% sedangkan pada siklus 

II rata-rata nilai yang diperoleh adalah 77 dengan presentasi ketuntasan 85% (siklus II). 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode bursa kata dapat 

meningkatkan penguasaan kosakata siswa kelas IVB SDN 1 Gunungsari tahun pelajaran 

2017/2018.   

Kata kunci : Metode bursa kata, penguasaan kosakata. 
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INCREASED MASTERY OF VOCABULARY THROUGH THE METHODE OF 

WORD EXCHANGE OF STUDENTS GRADE IVB SDN 1 GUNUNGSARI OF THE 

ACADEMIC YEAR 2017/2018 

Marina Nastiti 

E1E213115 

 

ABSTRACT 

 This study aims to improve vocabulary mastery through the method of word 

exchange of students of grade IVB SDN 1 Gunungsari academic year 2017/2018. Subjects of 

research subjected to the actions of students of class VI B SDN 1 Gunungsari which 

amounted to 20 students, subject actors ie researchers who acted as teachers. 

 This research is conducted in two cycles and it is said to succeed if student learning 

achievement reaches classical completeness equal to 85% ≥ 70 (based on KKM). The results 

of the research analysis concluded that between cycle I and cycle II there are differences and 

an increase in cycle II. In the first cycle, the average score obtained by students is 68,525 

with 70% mastery presentation while in cycle II the average value obtained is 77 with 85% 

completeness presentation (cycle II). Based on these results, it can be concluded that the 

application of word bourse method can increase the mastery of vocabulary of students of 

grade IVB SDN 1 Gunungsari academic year 2017/2018. 

 

Keywords: Method of word exchanges, vocabulary mastery. 
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1. PENDAHULUAN  

Bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia sebagai 

makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Masing-masing manusia 

dianugerahi kekurangan dan kelebihan sehingga satu sama lain senantiasa saling 

membutuhkan dan melengkapi. 

Perbedaan kemampuan dan kebutuhan tersebut mendorong manusia untuk 

saling mengenal, tolong-menolong, dan berinteraksi. Bahasalah penyatu interaksi 

manusia tersebut dalam bentuk komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah 

suatu proses penyampaian maksud pembicara kepada orang lain dengan 

menggunakan saluran tertentu. Maksud komunikasi dapat berupa pengungkapan 

pikiran, gagasan, ide, pendapat, persetujuan, keinginan, penyampaian informasi 

tentang suatu peristiwa, dan lain-lain. 

Di Indonesia, bahasa Indonesia menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib 

diajarkan pada pendidikan formal, sejak tingkat sekolah dasar sampai tingkat 

perguruan tinggi. Dalam proses pembelajarannya, materi bahasa Indonesia 

diberikan sesuai dengan kebutuhan dan sifat pedagogis tingkat pendidikan siswa. 

Salah satu materi pembelajaran bahasa adalah pembelajaran kosakata.  

Perlu disadari bahwa belajar bahasa tidak akan terlepas dari belajar kosakata, 

penguasaan kosakata merupakan hal terpenting dalam keterampilan berbahasa, 

tanpa penguasaan kosakata yang memadai, maka tujuan pembelajaran bahasa tidak 

akan tercapai, karena semakin banyak kosakata yang dimiliki seseorang, semakin 

terampil pula ia berbahasa. Penguasaan kosakata merupakan salah satu syarat utama 

yang menentukan keberhasilan seseorang untuk terampil berbahasa, semakin kaya 

kosakata seseorang semakin besar kemungkinan seseorang untuk terampil 

berbahasa dan semakin mudah pula ia menyampaikan dan menerima informasi baik 

secara lisan, tulisan, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat.  

Penguasaan kosakata adalah kegiatan menguasai atau kemampuan memahami 

dan menggunakan kata – kata yang terdapat dalam suatu bahasa, baik bahasa lisan 

maupun tulisan. Penguasaan kosakata sangat diperlukan karena semakin banyak 

kosakata yang dimiliki seseorang, semakin mudah pula ia menyampaikan dan 

menerima informasi, bahkan kosakata dapat dipaki sebagai ukuran kepandaian 

seseorang 

Kosakata sebagai salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah 

menempati peran yang sangat penting sebagai dasar siswa untuk menguasai materi 

mata pelajaran bahasa Indonesia dan penguasaan mata pelajaran lainnya. 

Penguasaan kosakata memengaruhi cara berpikir dan kreativitas siswa dalam proses 

pembelajaran bahasa sehingga penguasaan kosakata dapat menentukan kualitas 

seorang siswa dalam berbahasa (Kasno, 2004). 

Pentingnya pembelajaran kosakata terhadap peningkatan dan pengembangan 

kemampuan siswa berbahasa menyebabkan pembelajaran kosakata semakin 

mendesak untuk dilakukan secara lebih serius dan terarah. Hal ini disebabkan 

kenyataan di lapangan masih banyak dijumpai siswa yang mengalami kesulitan 

dalam melakukan pembelajaran bahasa Indonesia.  
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Kenyataan masih rendahnya penguasaan kosakata bahasa Indonesia ditemui 

juga pada siswa SDN 1 Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok 

Barat. Pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, peneliti melakukan observasi 

dan wawancara di kelas IVB SDN 1 Gunungsari. Dalam observasi ini peneliti 

mengamati proses kegiatan belajar mengajar siswa sejak awal hingga akhir 

pembelajaran. 

Peneliti menemukan beberapa persoalan yang terjadi didalam kelas, 

khususnya pada saat pembelajaran Bahasa Indonesia. Berdasarkan observasi awal 

dan wawancara dengan beberapa siswa serta guru, nilai mata pelajaran bahasa 

Indonesia masih tergolong rendah berdasarkan nilai hasil belajar siswa secara 

klasikal. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat kendala yang dapat mengganggu 

tercapainya KKM yang maksimal serta mengakibatkan siswa tidak terampil dalam 

berbahasa. Kendala yang muncul pada proses pembelajaran disebabkan karena 

kurang tepatnya metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih belum 

bervariasi. 

Salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya penguasaan kosakata 

bahasa Indonesia siswa SDN 1 Gunungsari karena siswa kurang aktif dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Pada umumnya, siswa 

pada SD tersebut hanya menggunakan bahasa Indonesia pada saat pembelajaran 

berlangsung saja. Penggunaannya pun masih dalam persentase kecil karena dalam 

berkomunikasi di kelas, siswa masih menyelinginya dengan menggunakan bahasa 

daerah.  

Menurut wali kelas IVB SDN 1 Gunungsari, pada saat pembelajaran di kelas 

berlangsung, bahasa Indonesia hanya digunakan kurang dari 60%, selebihnya siswa 

lebih senang menggunakan bahasa Sasak. Penggunaan bahasa Indonesia hanya 

dilakukan pada saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) saja. Keadaan tersebut 

membuat perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia siswa relatif kurang 

berkembang, sehingga siswa merasa kesulitan saat mempelajari materi pelajaran 

Bahasa Indonesia seperti memahami suatu teks atau dalam keterampilan membaca, 

menuangkan ide tau gagasan pada saat mempelajari materi mengarang dan 

memnulis puisi. Siswa sulit memahami teks yang dibaca karena banyak kata-kata 

dari teks tersebut yang tidak siswa pahami. Sementara, pemahaman terhadap teks 

atau bacaan merupakan salah  

Rendahnya hasil belajar siswa kelas IVB pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas pada ulangan semester 1 tahun 

pelajaran 2016/2017 yakni 66. Dari 20 orang siswa, terdapat 10 orang siswa yang 

berhasil mencapai Kriteria Ketuntasan Maksimal (KKM) yang sudah ditentukan 

yakni 70. Sedangkan 10 orang siswa lainnya berada di bawah standar 

ketuntasan.Merujuk pada persentase ketuntasan belajar yang diperoleh sebesar 

50%, maka hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia masih berada 

di bawah target ketuntasan belajar oleh badan pendidikan nasional. Ketuntasan 

belajar dikatakan tuntas secara klasikal apabila ≥ 85% siswa mencapai KKM yang 

telah ditetapkan. 
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Berdasarkan kenyataan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa permasalahan 

utama yang sangat mempengaruhi rendahnya kemampuan penguasaan kosakata 

siswa adalah siswa kurang aktif dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat 

komunikasi, serta metode yang digunakan guru dalam pembelajaran masih kurang 

tepat dan penggunaan media pemelajaran yang masih terbatas. Oleh karena itu, 

diperlukan metode dan media pemelajaran yang sesuai untuk meningkatkan 

penguasaan kosakata pada siswa kelas IVB SDN 1 Gunungsari.  

Dalam pembelajaran kosakata, peneliti beranggapan bahwa metode yang tepat 

untuk digunakan dalam pembelajaran kosakata adalah metode” Bursa Kata”. 

Dengan metode bursa kata, siswa dapat bereksplorasi sendiri dalam memaknai kata. 

Setelah siswa mencoba bereksperimen dengan berbagai kata, guru memberikan 

penjelasan mengenai makna yang sebenarnya dari kosakata yang telah dimaknai 

oleh siswa. Dengan begitu, makna dari kumpulan kata yang telah dimaknai akan 

terus melekat diingatan siswa, karena selain siswa memaknai sendiri kata-kata 

tersebut,guru juga memberikan penjelasan yang benar mengenai kosakata yang 

dimaknai oeh siswa. 

Oleh karena itu, metode bursa kata sebagai salah satu metode yang dapat 

dijadikan alternatif penunjang pembelajaran kosakata siswa, karena metode ini 

sifatnya menarik, merangsang, dan memotivasi siswa dalam pembelajaran sehingga 

siswa tidak cepat merasa bosan dan jenuh dalam belajar dan hal tersebut tentunya 

dapat meningkatkan penguasaan siswa dalam memaknai kosakata. 

Dari pemaparan diatas menjadikan alasan bagi peneliti untuk melakukan 

peneliti tindakan kelas yang berjudul “Peningkatan Penguasaan Kosakata Melalui 

Metode Bursa Kata Siswa Kelas IVB SDN 1 Gunungsari Tahun Pelajaran 

2017/2018 ”. 

 

 

2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 

untuk untuk meningkatkan penguasaan kosakata siswa kelas IVB SDN 1 Gunungsari 

tahun pelajaran 2017/2018 melalui metode bursa kata. Subyek dalam penelitian ini 

adalah guru dan siswa kelas IVB yang berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 8 siswa 

perempuan dan 12 siswa laki-laki. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yang 

memuat beberapa tahapan untuk setiap siklusnya, tahapan-tahapan tersebut meliputi 

tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi atau pengamatan dan refleksi. Siklus I 

dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2017 dan 11 Agustus 2017, sedangkan siklus II 

dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017 dan 18 Agustus 2017. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi dan tes. Observasi adalah Serangkaian  kegiatan pengamatan untuk 

mengumpulkan data mengenai seberapa jauh efek tindakan yang telah mengenai 

sasaran. Data yang dikumpulkan dengan metode observasi adalah berupa data 

aktivitas guru dan aktivitas siswa. Sedangkan tes adalah serangkaian pertanyaan atau 
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latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

dan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 

2010). Adapun instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah tes 

hasil belajar yang berupa tes objektif (pilihan ganda) dan essay (isian) untuk 

mengukur hasil belajar siswa dalam penguasaan kosakata. 

Instrumen pengumpulan data penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaan lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah untuk 

diolah. Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi siswa 

dan lembar observasi guru untuk mengetahui kegiatan guru dan siswa pada saat 

aktifitas pembelajran berlangsung. Adapun untuk mengukur hasil belajar 

penguasaan kosakata siswa digunakan instrumen tes berisi tes hasil belajar yang 

dibuat dalam bentuk tes tertulis berupa pilihan ganda dan isian yang dikerjakan 

siswa sebagai evaluasi dan dilaksanakan setiap akhir siklus. Tes hasil belajar ini 

dibuat guna mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswa memahami materi 

yang telah diberikan 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilakukan untuk meningkatkan penguasaan 

kosakata siswa kelas IVB SDN 1 Gunung Sari tahun pelajaran 2017/2018 dengan 

menggunakan metode bursa kata. Dalam penelitian diperoleh dua jenis data yaitu  

data kualitatif dan kuantitatif dimana data kualitatif di peroleh dari hasil pengamatan 

yang berlangsung selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir siklus, 

sedangkan data kuantitatif  merupakan data yang diperoleh dari skor yang didapat 

oleh siswa SDN 1 Gunungsari dalam mengerjakan evaluasi. 

 

Deskripsi Hasil Analisis Penelitian Siklus I 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Gunungsari yang terdiri atas dua siklus. 

Pada siklus I dilaksanakan pada tanggal  9 dan 11 Agustus 2017. Adapun hasil 

observasi aktivitas guru yang telah dilakukan pada siklus I disajkan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.1 : Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

No. Indikator Skor 

1. Perencanaan dan persiapan penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran 

5 

2. Pelaksanaan perencanaan kegiatan 

pembelajaran 

5 

3. Membentuk kelompok 5 
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4. Memberikan bimbingan kepada kelompok 

siswa dalam kegiatan bursa kata 

4 

5. Pemberian umpan balik dalam pembelajaran 3 

6. Mengakhiri atau menutup pembelajaran 4 

Jumlah Skor 26 

Kategori Sangat 

Baik 

Dari tabel di atas diperoleh jumlah skor kegiatan 26 termasuk dalam kategori 

sangat baik, dengan mengacu pada pedoman penskoran kegiatan guru yakni sangat 

baik diperoleh apabila X ≥ 22,5. 

Selain melakukan observasi terhadap aktivitas guru, peneliti juga melakukan 

observasi terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran. Hasil obervasi aktivitas 

siswa yang telah dilakukan pada siklus I disajikan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 4.2 : Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No. Indikator Skor 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 

10 

2. Aktivitas siswa dalam mengikuti seluruh 

kegiatan pembelajaran 

9 

3. Aktivitas siswa dalam melaksanakan 

langkah-langkah kegiatan bursa kata 

14 

4. Interaksi siswa dalam kelompok 10 

5. Interaksi siswa dengan guru secara klasikal 7 

6. Aktivitas siswa pada akhir pembelajaran 5 

Jumlah Skor 55 

Kategori Cukup 

Aktif 

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa skor aktivitas 

siswa adalah 55. Sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada teknik analisis 

data maka aktivitas siswa pada siklus I tergolong pada kategori Cukup Aktif yakni 

40 ≤ X < 56. 

Adapun hasil evaluasi siklus I yang diperoleh siswa yang dilakukan pada 

tanggal 11 Agustus 2017 disajikan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 4.3 : Data Hasil Evaluasi Belajar Siswa Siklus I 

No. Indikator Skor 

1. Jumlah siswa yang mengikuti evaluasi 20 

2. Jumlah siswa yang tuntas 14 

3. Jumlah siswa yang tidak tuntas 6 

4. Nilai tertinggi 83,125 
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5. Nilai terendah 37,5 

6. Nilai rata-rata 68,525 

7. Ketuntasan klasikal 70 % 

 

Pada tabel 4.3, menunjukkan bahwa jumlah siswa di kelas secara keseluruhan 

berjumlah 20 orang. Tes evaluasi pada siklus I ini sebanyak 20 butir soal yang terdiri 

dari 10 butir soal pilihan ganda dan 10 butir soal essay. Evaluasi dilaksanakan 

dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Dari analisis hasil evaluasi siklus I diperoleh 

jumlah nilai keseluruhan 1370,5 sehingga diperoleh nilai rata-rata 68,525 dengan 

nilai tertinggi 83,125 dan nilai terendah 37,5. Persentase ketuntasan klasikal 

mencapai 70% dengan jumlah siswa yang tuntas 14 orang dan 6 orang siswa yang 

tidak tuntas.  

Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus I ini belum 

mencapai indikator kerja yaitu persentase ketuntasan klasikal minimal 85%.  Oleh 

karena itu, penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya yaitu ke siklus II.  

 

Deskripsi hasil  analisis penelitian siklus II 

 

Siklus II dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 16 dan tanggal 18 

Agustus 2017 setiap pertemuan pada  siklus II berlangsung selama 2x35 menit. Pada 

pertemuanan pertama pada siklus II ini digunakan untuk menyampaikan materi 

tentang proses daur air. Pada  pertemuan kedua  digunakan untuk menguji 

pemahaman siswa tentang materi yang telah dipelajari dengan cara mengerjakan tes 

evaluasi pembelajaran. Adapun hasil observasi kegiatan oleh observer pada siklus II 

disajikan dalam tabel berikut:  

 

Tabel 4.4 : Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II 

No. Indikator Skor 

1. Perencanaan dan persiapan penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran 

5 

2. Pelaksanaan perencanaan kegiatan 

pembelajaran 

5 

3. Membentuk kelompok 5 

4. Memberikan bimbingan kepada kelompok 

siswa dalam kegiatan bursa kata 

5 

5. Pemberian umpan balik dalam pembelajaran 3 

6. Mengakhiri atau menutup pembelajaran 5 

Jumlah Skor 28 

Kategori Sangat 

Baik 
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Dari tabel di atas diperoleh jumlah skor kegiatan 28 termasuk dalam kategori 

sangat baik, dengan mengacu pada pedoman penskoran kegiatan guru yakni sangat 

baik diperoleh apabila X ≥ 22,5. Berdasarkan pengamatan observer dan hasil lembar 

observasi aktivitas guru dalam siklus II terdapat peningkatan. Hal ini disebabkan 

karena kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I sudah dilakukan perbaikan. 

Sedangkan hasil data observasi aktivitas siswa dapat dilihat dari tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.5 : Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No. Indikator Skor 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 

11 

2. Aktivitas siswa dalam mengikuti seluruh 

kegiatan pembelajaran 

11 

3. Aktivitas siswa dalam melaksanakan 

langkah-langkah kegiatan bursa kata 

15 

4. Interaksi siswa dalam kelompok 11 

5. Interaksi siswa dengan guru secara klasikal 8 

6. Aktivitas siswa pada akhir pembelajaran 7 

Jumlah Skor 63 

Kategori Aktif 

 

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa skor aktivitas 

siswa adalah 63. Sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada teknik analisis 

data maka aktivitas siswa pada siklus II tergolong pada kategori Aktif yakni 56 ≤ X 

< 72. Hal ini menunjukkan bahwa siswa pada sikls II telah mengalami peningkatan 

dari siklus I.  

Setelah dilaksanaknnya proses kegiatan pembelajaran maka yang selanjutnya 

dilakukan adalah proses evaluasi pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat pemahaman siswa serta untuk mengetahui adanya peningkatan 

hasil belajar siswa. Adapun data hasil belajar siswa disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 : Data Hasil Evaluasi Belajar Siswa Siklus II 

No. Indikator Skor 

1. Jumlah siswa yang mengikuti evaluasi 20 

2. Jumlah siswa yang tuntas 17 

3. Jumlah siswa yang tidak tuntas 3 

4. Nilai tertinggi 96,875 

5. Nilai terendah 53,75 

6. Nilai rata-rata 77 

7. Ketuntasan klasikal 85 % 
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Pada tabel 4.6, menunjukkan bahwa jumlah siswa di kelas secara keseluruhan 

berjumlah 20 orang. Tes evaluasi pada siklus I ini sebanyak 15 butir soal yang terdiri 

dari 10 butir soal pilihan ganda dan 5 butir soal essay. Evaluasi dilaksanakan dengan 

alokasi waktu 2 x 35 menit. Dari analisis hasil evaluasi siklus II  diperoleh jumlah 

nilai keseluruhan 1411,25 sehingga diperoleh nilai rata-rata 77 dengan nilai tertinggi 

96,875 dan nilai terendah 53,75. Persentase ketuntasan klasikal mencapai 85% 

dengan jumlah siswa yang tuntas 17 orang dan 3 orang siswa yang tidak tuntas.  

Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus II mengalami 

peningkatan sesuai dengan indikator kerja yaitu persentase ketuntasan klasikal 

minimal (KKM) 85% dan sudah tercapai dengan baik.  Oleh karena itu, tidak 

diperlukan lagi mengulang tindakan dalam arti dapat dihentikan sampai siklus ini.  

Adapun ringkasan dari data hasil penelitian pada siklus I dan II yang memuat 

tentang rata-rata skor prestasi siswa, ketuntasan klasikal, aktivitas serta kegiatan 

guru pada saat proses pembelajaran  dan aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.7. Ringkasan Analisis Data Hasil Evaluasi dan Hasil Observasi 

Dalam Pembelajaran Penguasaan Kosakata Melalui Metode Bursa Kata 

Siklus Rata-Rata Skor 

Hasil Belajar 

Siswa 

Ketuntasan 

Klasikal 

Aktivitas Siswa Kegiatan Guru 

Skor Kategori Skor Kategori 

I 68,525 70% 55 Cukup Aktif 26 Sangat Baik 

II 77 85% 63 Aktif 28 Sangat Baik 

 

 

4. PENUTUP  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dalam penelitian tindakan kelas 

dengan menerapkan metode pembelajaran bursa kata dapat meningkatkan hasil 

belajar penguasaan kosakata siswa. Melalui kegiatan bursa kata, siswa menjadi lebih 

terampil dalam mengemukakan pendapat dan menyampaikan pemikiran mereka 

dalam mengartikan kosakata. Banyak kata yang tadinya sering didengar oleh siswa 

tetapi tidak mengetahui arti dari kata tersebut, namun setelah belajar menggunakan 

metode bursa kata banyak kata beserta artinya yang telah dipelajari oleh siswa. 

Peningkatan penguasaan kosakata juga dapat dilihat dari kalimat yang dibuat oleh 

siswa dari kosakata yang didapatkan oleh siswa lebih runtun dan terstruktur, hal 

tersebut menunjukkan bahwa penguasaan kosakata siswa meningkat. Peningkatan 

ini dapat dilihat dari perolehan nilai rata-rata kelas siswa pada siklus I adalah  

68,525 meningkat menjadi 77 pada siklus II dengan persentase ketuntasan klasikal 

pada siklus I adalah 70% meningkat menjadi 85% pada siklus II.   
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B. SARAN   

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan, meliputi :  

1. Sekiranya kepada guru kelas IV SDN 1 Gunungsari maupun guru yang lainnya, 

apabila terjadi permasalahan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya pada pembelajaran kosakata, guru sebaiknya dapat menerapkan 

metode bursa kata sebagai salah satu alternatif strategi yang dapat 

meningkatkan penguasaan kosakata siswa. 

2. Sekiranya, guru dapat lebih mengoptimalkan pembelajaran menggunakan 

metode bursa kata dengan lebih memperhatikan langkah-langkah 

pembelajarannya serta memperluas pengetahuan guru dalam meningkatkan 

kemampuan siswa agar dapat memaksimalkan pencapaian hasil belajar siswa. 

3. Pada saat menggunakan metode bursa kata, guru juga dapat mengolaborasikan 

metode lain dengan metode bursa kata agar proses dan hasil belajar siswa lebih 

maksimal.  

4. Bagi siswa agar terus belajar dan meningkatkan penguasaan kosakata, karena 

kosakata merupakan hal terpenting dalam berkomunikasi dengan orang lain. 

Selain itu, dengan penguasaan kosakata yang baik, nantinya kalian akan dapat 

menghasilkan karya-karya tulisan yang baik dan menarik untuk dibaca 

5. Bagi sekolah agar meningkatkan potensi yang dimilik oleh guru-guru maupun 

siswa-siswi SDN 1 Gunungsari agar dapat bersaing dan berkompetensi dengan 

sekolah lainnya yang lebih maju sehingga dapat meningkatkan citra sekolah di 

mata masyarakat dengan cara menggunakan berbagai metode pembelajaran 

guna meningkatkan proses dan hasil belajar. 
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