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ABSIRACI

The aim of this research were: (1) describing problems in using the
method of begining reading, (2) describing problems in using teaching learning
medias of begining reading, (3) describing problems of teaching and learning
material resources of begining reading at state elementary schools of the Bantul
district.

The research population were all state elementary school at the Bantul
Dstrict. Sampling technique was by using proporsionalrandom sampling. Sample
size determination followed the vockel procedure ( Darmiyati zuhdl1990:8-9),
that was 70%o of the suns of first and second grade teachers of state elementary
schools at the Bantul Dstrict. Data gathering was by using observation and
angkute, where as data analyzis was by using description.

The research findings were : (1) some problems using begining reading
namely (a) SAS method: difficulties in using letters (25yA, difficulties in using
syllabies (25yo0, difficulties in using words (87o), difficulties in using sentences
(8%o);(b) eclective methods of SAS and sound namely: difficulties in using letters
(4%o), syllabies (87o), words (8%o), sentences (14%o); (2) problems in using media
aids were (a) lack of media aids especially about finding (50%), problems about
no person who made the aids (30%), other factors (160/o), (b) problems about
using media namely lack of time (33,337o), boringness (16,667o), (3) problems
about raw materials in begining reading teaching and learning coused by:
reference books were limited (41,66n, unsuitableness with the curricullum
(333301), and students memorazation tentdency (25%o).
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Pendahuluan

Pembelajaran membaca mempunyai peranan penting dalam

membekali anak didik sekolah dasar. Dalam pembelajaran membaca guru dapat

memilih wacana- wacana yang memudahkan penanaman nilai- nilai

keindonesiaan pada peserta didik. Anak didik melalui pembelajaran membaca

dapat dikembangkan nilai- nilai moral, kemampuan bernalar dan kreativitasnya(

Akhadiah, 1992:29).



Pembelajaran membaca anak di kelas I, II SD merupakan pembelajaran

tahap awal. Kemampuan yang didapat pada membaca permulaan akan sangat

berpengaruh terhadap kemampuan membaca lanjut. Kemampuan ini mendasari

kemampuan membaca berikutnya, maka kemampuan membaca permulaan

benar- benar memerlukan perhatian guru, sebab jika dasar itu tidak kuat, tahap

membaca berikutnya akan mengalami kesulitan untuk dapat memiliki

kemampuan membaca yang baik( Darmiyati, 1997: 50). Pelaksanaan

pembelajaran membaca permulaan secara baik, memerlukan perencanaan baik

mengenai materi, metode, maupun media ata:u alat bantu pembelajaran.

Semenjak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 dunia pendidikan ikut

terpuruk. Keterpurukan akibat dampak krisis ekonimi itu berdampak ke segala

bidang di Indonesia. Dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan SD terlihat

harga- harga kebutuhan pendidikan. Buku- buku teks, alat bantu pembelajaran,

alat- alat pelengkap lain dalam dunia pendidikan melonjak naik , sehingga

kemungkinan tidak terjangkau oleh orang tua siswa.

Hal tersebut di atas memungkinkan dalam proses pembelajaran di SD

khususnya kelas I, II, dalam pembelajaran membaca permulaan pasti terkena

dampaknya. Walaupun krisis ekonomi sudah membaik tetapi peningkatan mutu

pendidikan masih di bawah negara- negara ASEANI. Keberhasilan pembelajaran

sangat tergantung kemampuan guru dalam memilih materi, metode, dan media

pembelajaran yang baik. Faktor guru sangat menentukan sebagai perilaku dalam

menerapkan metode, hal itu akan menentukan keberhasilan metode yang

dianggap baik. Demikian ketersediaan alat bantu / media dan bahan/ materi

pembelajaran juga menentukan keberhasilan pembelajaran membaca

permulaan( khususnya).

Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, bencana alam, dan

timbulnya berbagai korupsi oleh aparatur negara tentu menimbulkan

permasalahan yang berimbias pada dunia pendidikan juga. Demikian pula

permasalahanyang dialami oleh guru dan siswa dalam rangka menempuh dan

melaksanakan pembelajaran di sekolah. Permasalahan- permasalahan yang yang

akan ditemukan berkaitan dengan pembelajaran membaca permulaan di sD



Negeri Bantul khususnya berkaitan dengan pengungkapan permasalahan di

bawah ini: (1) bagaimanakah permasalahan- permasalahan dalam menggunakan

metode membaca permulaan?, (2) bagaimanakah permesalahan- permasalahan

penggunaan media pembelajaran membaca permulaan?, (3) bagaimanakah

permasalahan- permasalahan sumber bahan dalam pembelajaran membaca

permulaan?

Manfaat penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat

teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berkaitan dengan keilmubahasaan

yaitu membaca permulaan. Data penelitian ini menunjang pembicaraan

membaca permulaan dan memberikan sumbangan kepad a yang berkepentingan

dalam meningkatkan pe mb elaj aran memb aca permulaan.

Manfaat praktis penelitian ini berupa masukan yang bermanfaat dalam

pengambilan kebijaksanaan untuk meningkatkan pembelajaran membaca

permulaan. Hasil penelitian ini dapat untuk menghimbau bagi yang

berkepentingan agar memperhatikan kemampuan mengajar membaca

permulaan bagi guru SDdiKecamatan Bantul.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Membaca

Membaca dari segi linguistik adalah suatu proses penyandian dan

pembacaan sandi( recording and decoding proces), berlainan dengan berbicara

dan menulis yang justru melibatkan penyandian ( encoding). Sebuah aspek

pembacaan sandi (decoding) adalah menghubungan kata- kata tulis( written

word) dengan makna bahasa lisan ( oral language meaning) yang meliputi

pengubahan tulisan menjadi bunyi yang bermakna.Istilah- istilah linguistik

decoding dan encodirug tersebut di atas akan lebih mudah dipahami atau

dimengerti apabila didasarkan pada pengertian bahasa adalah sandi (code) yang

dibawa untuk mengandung makna (meaning) (Andersen, 1972). Pembaca adalah

" bringing meaning to and getting meaning from printed or written material",

memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahan

tertulis. Dengan demikian jelas bahwa membaca adalah suatuproses yang



bersangkut paut dengan bahasa. Oleh karena itu maka para siswa harus

memahami lambang - lambang visual yang mmenggambarkan tanda- tanda

editori yang sama sebelum melaksanakan proses membaca. Dengan kata lain

bahwa pemahaman terhadap lambang- lambang visual merupakan langkah awal

dalam belajar membaca. Kegiatan menyimak dan berbicara haruslah mendahului

kegiatan membaca. Dalam membaca kita membuat bunyi dalam kerongkongan,

dan ketika membaca cepat harus tahu bagaimana cara mengatakan dan

mengelompokan bunyi- bunyi tersebut.

kbih lanjut, Tarigan ( 1987) mengemukakan dua aspek penting dalam

keterampilan membaca, yaitu keterampilan yang bersifat mekanik dan

keterampilan yang bersifat pemahaman. Keterampilan yang bersifat mekanik

yang dianggap berada pada urutan yang paling rendah, terdiri dari aspek-

aspek: (1) pengenalan huruf, (2) pengenalan unsur- unsur linguistik ( fonem,

kata, frase, klausa, kalimat), (3) pengenalan hubungan pola ejaan dan bunyi (

kemampuan menyuarakan bahan tertulis), (4) kecepatan membaca bertaraf

lamban.

Keterampilan yang bersifat pemahaman yang dianggap urutan yang lebih

tinggi( higher order) terdiri dari aspek- aspek: (1) memahami pengertian

sederhana, (2) memahami signifikansi atau makna, (3) evaluasi atau penilaian(

isi, bentuk), dan (4) kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudan disesuaikan

dengan keadaan.

Aspek- aspek keterampilan di atas dalam pembelajaran membaca

permulaan menekankan pada aspek keterampilan mekanis. fupek ini

menekankan pada belajar mengenal bentuk huruf, unsur linguistik dan

pengenalan hubungan bunyi dan huruf. Sehubungan dengan aspek ini juga

sangat di tentukan dengan adanya faktor - faktor penentu kesiapan membaca.

kbih lannjut Greene (1971) kesiapan membaca anak dipengaruhi oleh :

(1) faktor fisik yang mencakup kemampuan untuk melihat dan mendengar

dengan jelas, (2) faktor mental, kemampuan mengikuti perintah sederhana, (3)

faktor sosial, kemampuan bekerjasama dan menerima pengarahan guru, ( 4)



faktor psikologis,kemampuan menyesuaikan diri terhadap tugas dari guru, dan

(5) faktor pengalaman, pengetahuan konsep dan informasi dalam membaca.

Berdasarkan hal tersebut untuk belajar membaca permulaan, guru perlu

mempersiapkan siswa dengan mengembangkan kemampuan- kemampuan

tersebut di atas.

Metode Membaca Permulaan

Beberapa metode membaca permulaan dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Metode abjad memiliki ciri- ciri seperti: (1) mengajarkan huruf menurut

urutan abjad, (2) melafalkan huruf sesuai nama huruf dalam abjad, dan

(3) huruf dirangkai menjadi suku kata, kata dan kalimat.

b. Metode bunyi merupakan pengembangan dari metode abjad yaitu

melafalkan abjad sesuai bunyinya.

c. Metode sAs ( struktural Analitik sintetik) mmemiliki pengertian,

pembelajaran berbahasa berdasarkan pendekatan berpikir Struktural-

Analitik- Sintetik.

Selanjutnya prinsip- prinsip pembelajaran menggunakan metode SAS

sebagai berikut: (1) pembelajaran membaca permulaan dimulai menampilkan

struktur kalimat, (2) struktur kalimat harus berkonsep jelas pada anak, (3)

konsep jelas tersebut untuk merangsang timbulnya hasrat ingin tahu bagian-

bagian struktur kalimat, (4) hasrat ingin tahu segera ditunjang analisa struktur

kalimat, ke dalam unsur kata, (5) unsur kata akan di analissa ke dalam unsur

suku kata, kemudia suku kata dianalisa menjadi huruf (6) unsur- unsur itu

dikembalikan lagi atau disintesakan ke bentuk semulao tujuannya agar anak

menemukan sendiri fungsi dan relasi unsur- unsur dalam membangun struktur,

dan (7) sturktur yang dipelajari hendaknya merupakan pengetahuan, pengertian

, pemahaman anak sehingga anak dapat menggunakan dalam berbagai situasi.

Media Pembelajaran Membaca Permulaan

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima

pesan ( fuif S. Sadiman, 1986), sedangkan Ahmad Rohani (1986) mengatakan



bahwa media adalah segala benda yang dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca,

atau dibicarakan beserta instrumen yang digunakan untuk kegiatan

pembelajaran. Kemudian Sultan (1991) mengemukakan juga bahwa media

adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa

untuk belajar, contoh: buku, film, kaset.

Adapun batasan tersebut yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang

dapat digunakan menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sehingga proses

belajar terjadi. Dalam pembelajaran membaca permulaan memerlukan media

yang terdiri dari: (1) gambar, (2) kartu kalimat, kartu kata, kartu suku kata, dan

huruf, dan (3) papan planel beserta kartu untuk klasikal.

Pembelajaran membaca permulaan sangat memerlukan media yang tepat

dan menarik. Media menarik akan menyebabkan siswa antosias mengikuti

proses pembelajaran membaca permulaan. Media yang menarik disertai bahan

pembelajaran yang tepat sesuai makan akan menghidupkan pembelajarannya-

oleh karena itu, bahan- bahan pembelajaran membaca permuraan dapat

diambil dari bacaan- bacaan yang sesuai dengan tingkat siswa, baik kemampuan

maupun usia. Bahan- bahan pembelajaran membaca permulaan untuk SDNegeri

sangat tergantung pada buku teks yang dimiliki guru ataupun siswa @armiyati,

re96).

Pemilihan bahan membaca permulaan sangat menentukan, disamping

penggunaan metode, alat bantu pembelajaran yang tepat. Hal ini kedudukan SD

Negeri Bantul yang tersebar di wilayah kota kecamatan, pinggiran wilayah

kecamatan Bantul. Situasi dan kondisi sangat beragam. Kepemilikan buku teks

yang sesuai GBPP, ada SDNegeri yang lengkap, ada yang kurang lengkap.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Ex post Facto. penelitian yang

memusatkan diri pada permasalahan yang ada pada masa sekarang, yaitu

terungkapnya permasalahan guru dalam membaca permulaan. populasi

penelitian ini adalah guru- guru SDN kelas I, II, di Kecamatan Bantul. Kemudian



penyampelan penelitian mengikuti prosedur Vockel ( dalam Darmiyati, 1990: 8-

9).Interval kepercayaan dalam penelitian ini adalah l0% atau tingkat

kepercayaannya 9UYo.Perbandingan besar sampel dan besar populasi sebesar

70%. Perbandingan ini kita konsultasikan dengan tabel Vockel, interval

kepercayaan awal bagi sampel 44 adalah kurang lebih l4Yo, sedangkan faktor

pembetulan sampel 70o/o dari populasi adalah 0,5S%.Hasil perkalian interval awal

dan faktor pembetulan adalah 7,7%o. Angka ini jauh lebih kecil dari interval

kepercayaan yang diinginkan, yaitu l0o/o atau tingkat kepercayaan lebih besar

dari 90o/o.

Teknik pengambilan sampel adalah proposional random sampling.

Proposional, sampel yang terdiri atas 70%o dari jumlah populasi guru kelas I, II,

SDN di Kecamatan Bantul. Penentuan sampel secara random dengan bantuan

undian.

Tabel 1: Populasi dan Sampel Penelitian

Pengumpulan data untuk menjaring permasalahan menggunakan teknik

angket. Sedangkan analisa datanya menggunakan analisa statistik deskiptif (

modus dan prosentase). langkah- langkah pengumpulan data sebelum dianalisis

sebagai berikut: (1) checking adalah pencocokan hasil angket, (2) editing adalah

penyusunan data dari responden, (3) labelling dan coding adalah pemberian

tanda dan kode tertentu, (4) perekaman data yaitu data- data yang direkam

dalam tabel dan dikonversikan dalam tabel konversi prosentase.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dapat dikemukakan sesuai permasalahan yang telah

ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Permasalahan- permasalahan dalam menggunakan metode membaca

permulaan dapat dilihat pada tabel ini.

Jumlah Populasi Jumlah Sampel Proporsi

62131SD 44122SD 70%



T abel 2: Prosentase p ermasalahan- permasalahan dalam m enggunakan

metode membaca permulaan pada SDN diKecamatan Bantul

No. Variasi Metode Permasalahan Frekuensi %
I Metode SAS a. Kesulitan

mengenalkan suku
kata

b. Kesulitan
mengenalkan huruf

c. Kesulitan
mengenalkan kata

d. Kesulitan
mengenalkan kalimat

1l

1l

4

4

25

25

8

8

2. Metode SAS

dan Metode
bunyi

a. Kesulitan
mengenalkan suku
kata

b. Kesulitan
mengenalkan huruf

c. Kesulitan
mengenalkan kata

d. Kesulitan
mengenalkan kalimat

4

J

4

6

8

4

8

t4

Guru - guru yang menerapkan metode SAS memilikikesulitan dalam: (1)

mengenelkan huruf (25n, (2) mengenalkan suku kata (25o/o), (3) mengenalkan

kata (8 %), (4) mengenalkan kalimat (8 %). Kemudian guru- guru yang

menggunakan perpaduan metode SAS dan metode bunyi mengalami kesulitan

dalam: (1) mengenalkan huruf (4 %), (2) mengenalkan suku kata (8 yo), (3)

mengenalkan kata (8n, (4) mengenalkan kalimat (14%o).

b. Permasalahan penggunaan media I alat bantu pembelajaran

membaca permulaan adalah ; (a) kekurangan media I alat bantu pembelajaran

membaca permulaan yaitu kekurangan dana (50%o), ketersediaan media (30yo),

faktor lain (16%); (b) masalah penggunaan yaitu individual dan kekurangan

waktu (3 3,33yo), faktor kebosanan dan keterb ata san alat (l 6,66yo).

c. Masalah buku teks dalam pembelajaran membaca permulaan di

SDN kecamatan Bantul disebabkan (a) keterbatasan kepemilikan buku teks



(41,66yo), (b) ketidaksesuaian dengan GBPP (3333oA, (c) kecenderungan siswa

menghafal buku teks Q5n.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh permasalahan yang

berupa kesulitan atau kekurangan dalam menggunakan metode membaca

permulaan, kekurangan menggunakan media pembelajaran membaca

permulaan, dan permasalahan- permasalahan dalam sumber bahan

pembelajaran membaca permulaan.

Temuan permasalahan atau kesulitan itu akan dibahas sebagai berikut.

Permasalahan pertama yaitu kegagalan guru dalam menerapkan metode SAS

dampaknya:(l) siswa ada kecenderungan menghafal kalimat. Dalam bentuk

kalimat siswa dapat membaca, tetapi dihadapkan pada suku kata atau pola lain

walaupun dalam unsur yang sama anak tidak mampu membaca, (2) siswa

mengalami keterlambatan dalam mengenal huruf perhuruf, (3) adanya

kejanggalan lain dalam menerapkan metode SAS yaitu ketidakserasian antara

metode di raman Kanak- kanak yang cenderung menggunakan metode bunyi

dan Sekolah Dasar menggunakan metode SAS.

Guru- guru yang mengajarkan membaca permulaan dengan

menggunakan metode perpaduan antara SAS dan metode bunyi sering

mengalami kesulitan dalam analisa dan sintesa kata, suku kata dan huruf. Gejala

- gejala yang tampak, guru mempunyai kecenderungan menggunakan cara

metode bunyi untuk tahap analisa dan sintesa kata, suku kata, dan huruf. Hal ini

merupakan kesalahan dalam penerapan metode SAS secara murni dalam

pembelajaran membaca permulaan.

Kemudian permasalahan kedua yaitu permasalahan penggunaan media

pembelajaran membaca permulaan memang sangat kompleks tetapi sebagian

besar guru menyatakan menggunakan media atau alat bantu pembelajaran

membaca permulaan yaitu 90%o. Hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak

menggunakan media pembelajaran membaca permulaan yaitu l0oz. Guru- guru

tidak menggunakan media pembelajaran membaca permulaan tersebut

disebabkan oleh tidak tersedianya media (70yo), kemudian alasan lain alat sudah

tidak sesuai dengan buku teks (29/o).



Sedangkan mengenai permasarahan buku teks ditemukan data bahwa :

(1) siswa dipinjami buku teks oleh sekolah (3353yA, disebabkan kemampuan

pemerintah untuk memberikan bantuan buku teks masih rendah, (2) usaha

sendiri(66,660/o), menunjukkan orang tua sangat kompeten terhadap pendidikan

anak- anak mereka. Kemudian kesulitan- kesulitan guru dalam memanfaatkan

buku teks, hal utama disebabkan oleh: (1) keterbatasan kepemilikan buku teks
(41,66ya disebabkan juga bantuan buku teks dari pemerintah terbatas,

kesadaran membeli buku teks masayarakat masih rendah, (2) ketidaksesuaian

dengan GBPP dengan prosentase(33s3y) , hal ini menunjukkan bahwa
penyusunan buku teks kadang kurang sesuai dengan kurikulum yang berlaku,

dan (3) kecenderungan siswa menghafal disebabkan keterbatasan buku teks dan

media pembelaj aran membaca permulaan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa data hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Permasalahan dalam menggunakan metode membaca permulaan di kelas I, II
sD N di Kecamatan Bantul adarah: (a) kesulitan- kesulitan guru

menggunakan metode SAS diantaranya: (l) kesulitan mengenalkan huruf
(25n, Q) kesulitan mengenarkan suku kata (z|ya, (3) kesuritan

mengenalkan kata (8%1, dan (4) kesulitan mengenalkan kalimat( g%o); (b)

kesulitan- kesulitan guru menggunakan perpaduan SAS dan metode bunyi
antara Iain: (1) kesulitan mengenalkan huruf (4%o), (2) kesulitan mengenalkan

suku kata (8%o),(3) kesulitan mengenalkan kata (g%o),dan (4) kesulitan

m enge nalk an kalimat( I 4o/o).

2. Permalahan penggunaan media atau arat bantu pembelajaran membaca

permulaan di sDN Kecamatan Bantul adalah: (a) penyebab utama

kekurangan media yaitu masalah dana 5002, masalah tidak ada yang buat
(30w, faktor lain (160/o); (b) masalah penggunaan media yaitu : penggunaan

10



individual dan kekurangan waktu 33,33oA, faktor kebosanan dan

keterbatasan media (l 6,66YA.

3. Permasalahan sumber bahan( buku teks) dalam pembelajaran membaca

permulaan disebabkan oleh: (a) keterbatasan buku teks (41,66o/"), (b)

ketidaksesuaian dengan GBPP (33,33%), (c) kecenderungan menghafal buku

teks (25%o).
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