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 Penelitian ini dilatarbelakangi masih rendahnya kemampuan siswa SD 
Negeri 03 Ngadirgo dalam membaca puisi, siswa kurang aktif sehingga tidak 
terjadi interaksi, guru selalu mengunakan sistem mengajar konvensional yang 
berpusat pada guru saja dalam pembelajaran, dan tidak ada media pembelajaran 
yang digunakan sebagai alat bantu. Oleh karena itu, diadakan PTK untuk 
mengatasi masalah yang dihadapi di kelas V. Adapun cara yang digunakan adalah 
dengan menggunakan video pembelajaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah 1) Apakah dengan menggunakan video pembelajaran, hasil belajar siswa 
kelas V SD Negeri 03 Ngadirgo Mijen Semarang dalam pembelajaran membaca 
puisi dapat meningkat ?; 2) Apakah dengan menggunakan video pembelajaran, 
aktivitas siswa kelas V SD Negeri 03 Ngadirgo Mijen Semarang dalam 
pembelajaran membaca puisi dapat meningkat ?; 3) Apakah dengan menggunakan 
video pembelajaran, aktivitas guru dalam mengajarkan membaca puisi dapat 
meningkat ?.  
 Hasil penelitian menunjukkan peningkatan perolehan hasil belajar. Pada 
siklus I rata – rata nilai membaca puisi sebesar 66,1, pada siklus II sebesar 74,4, 
dan pada siklus III sebesar 81,9. Artinya penggunaan video pembelajaran mampu 
meningkatkan keterampilan membaca puisi siswa kelas V. Hasil penelitian ini 
juga menunjukkan peningkatan aktivitas siswa dari siklus I, siklus II dan siklus 
III. Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I aktivitas siswa rata – rata 
mendapat kriteria baik, pada siklus II rata – rata mendapat kriteria sangat baik, 
dan pada siklus III mendapat kriteria sangat baik. Demikian halnya dengan hasil 
pengamatan aktivitas guru juga mengalami kenaikan setiap siklus. Pada siklus I 
persentase aktivitas guru 75% dengan kriteria baik, sedangkan pada siklus II 
persentasenya 85,5% dengan kriteria sangat baik, dan pada siklus III 
persentasenya 92,75% dengan kriteria sangat baik. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
video pembelajaran efektif untuk meningkatkan keterampilan membaca puisi 
siswa kelas V SD Negeri 03 Ngadirgo. Disarankan dapat dimanfaatkan sebagai 
masukan atau bahan pertimbangan bagi guru khususnya pada mata pelajaran 
bahasa Indonesia, bahwa penggunaan video pembelajaran perlu dikembangkan 
dan diterapkan karena dapat meningkatkan keterampilan membaca puisi. 
 
 


