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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan

keterampilan membacabahasa lnggris peserta didik setelah mengikuti

pembelajaran dengan menggunakan pendekatanwhote Language pada

Siswa Kelas lV Sekolah Dasar Labschool Setia Budi Jakarta Selatan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian

tindakan kelas dengan menggunakan model stephen Kemmis dan

MC.Taggart. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui tahapan

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pengumpulan data

dilakukan dengan menggunakan instrumenttes kemampuan membaca,

instrumen pendekatan whole language serta catatan lapangan. uji
validitas dan reabilitas instrumen ditempuh melalui expert judgement.

Dengan menggunakan pendekatan whole language pada siswa Kelas lV

sD diharapkan strategi pembelajaran membaca ini dapat mengaktifkan

peserta didik dalam keterampilan berkomunikasi dalam bahasa lnggris

serta aktif dan termotivasi mengikuti pelajaran Bahasa tnggris di kelas

khususnya pelajaran membaca ( reading)

Key words:Keterampilan membaca, pendekatan whore language, teknik

komunikatif



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah sM, atas segala rahmat

dan karuniaNya yang telah memberikan kesehatan dan hikmat kepada

penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai

dengan waktu yang telah direncanakan. Dalam menjalankan penelitian

ini, tim peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan yang

terbaik sesuai dengan informasi yang didapatkan. Namun demikian, tim

peneliti menyadari masih banyak kekurangan pada penyajian laporan ini.

Dengan penuh rasa hormat, tim peneliti menyadari sepenuhnya

bahwa penelitian ini dapat diselesaikan atas kerjasama dan pihak-pihak

yang membantu penelitian ini. Untuk itu timpeneliti mengucapkan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah

membantu selesainya penelitian ini demi terlaksanaya salah satu kegiatan

Tri Darma Perguruan Tinggi, diantaranya;

1. Dr.Ucu Cahyana, M.Si, Sebagai Ketua Lembaga Penelitian UNJ

2. Prof. Dr. Asmawi, M.Pd Selaku Direktur Program Pasca Sarjana UNJ.

3. Prof. Yumna Rasyid, M.Pd sebagai Ketua Program studi Pendidikan

Bahasa 52 UNJ

4. Kepala Sekolah Dasar Laboratorium PGSD FIP UNJ tempat

dilaksanakannya Penelitian

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyetesaian

penelitian ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik

dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik

dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan

penelitian ini.

Jakarta, Oktober 2016



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan
Daftar lsi
Abstrak
Kata Pengantar

BAB I. PENDAHULUAN

A..Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C.Pembahasan Fokus Penelitian

D. Perumusan Masalah Penelitian

E. Tujuan Penelitian

E. Urgensi Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA/ROAD MAP PENELITIAN

A. Pengertian Reading Comprehension
B. Keterampilan Membaca
C. Pemahaman Kosa Kata Bahasa tnggris
D. Pembelajaran Kosa Kata Bahasa lnggris
E.Latar Belakang Whole Language
F. Komponen Pendekatan Whole Language
G, Ciri-Ciri Kelas Whole Language
H. Pembelajaran Bahasa lnggrisw Di Sekolah Dasar
l. Pengembangan Kontekstual
J. Penelitian Tindakan Kelas
K. Road Map

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A.Tempat dan Waktu

B. Metode dan Desain Tindakan/Rancangan ..............

a. Metode Penelitian
b. Desain Tindakan

C. Subjek Penelitian

I

ii

iii
iv

5

5

6

6

8

8
11

12
14
15
16
21
22
24
26
29

30

30

30

30
30
33



D. Peran dan posisi Peneliti dalam Penelitian

E. lntervensi Tindakan yang Diharapkan
F. Data dan Sumber Data

a. Data
b. Sumber Data

G. Teknik Pengumpulan Data
H. lnstrumen Pengumpulan Data
l. Teknik Analisis Data
J. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data
B. Analisis Data
C. lnterpretasi
D. Keterbatasan Penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
lmplikasi
Saran

DAFTAR PUSTAKA

33

34
35
35
35
36
37
38
38

40

40
41
43
44

46

46
47
47

A.
B.
C.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di lndonesia, bahasa lnggris merupakan mata pelajaran yang

dibelajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar

sampai perguruan tinggi. Di sekolah-sekolah dasar di lndonesia bahasa

lnggris dipelajari sebagai bahasa asing (English as a foreign language)

dalam mata pelajaran muatan lokal (mulok). Dalam kurikulum 2013 yang

baru diterapkan - sama seperti dalam kurikulum 2006 - kedudukan Bahasa

lnggris di sekolah dasar adalah sebagai mata pelajaran muatan lokal

(mulok). Hat ini dicantumkan dalam lampiran ll peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia no 81 A tahun 2013

tentang implementasi kurikulum 2013 pedoman pengembangan muatan

lokal. Dalam peraturan tersebut pada pasal lV dinyatakan bahwa muatan

lokal dapat diberikan pada tingkatan sekolah dasar sebagai bahan kajian

pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran

tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk

pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Sedangkan pasal V menyatakan ruang lingkup/ jenis rnuatan lokal dapat

berupa bahasa lnggris, bahasa daerah dan lain-lain yang disesuaikan

dengan kebutuhan daerah setempat. Khusus untuk bahasa lnggris,

pemberian muatan lokal Bahasa lnggris dalam perundangan tersebut

dimaksudkan untuk peningkatan penguasaan Bahasa lnggris untuk



keperluan peserta didik dan untuk mendukung pengembangan potensi

daerah seperti potensi pariwisata dan meningkatkan kemampuan

benruirausaha.

Tujuan pembelajaran bahasa lnggris di sekolah dasar adalah untuk

membekali para siswa sekolah dasar dengan keterampilan-keterampilan

berbahasa lnggris yailu listening, speaking, reading dan writing skills.

Kebanyakan siswa sekolah dasar di lndonesia merupakan pemelajar

Bahasa lnggris pemula (beginners). Dan umumnya pemelajar pemula

mereka banyak mengalami kesulitan dalam mempelajari keempat

keterampilan berbahasa lnggris tersebut. Salah satu keterampilan yang

sering sulit untuk dipelajari oleh para pemelajar pemula adalah

keterampilan membaca (reading sk//s). Di sekolah dasar kesulitan ini

timbul karena para limitasi perbendaharaan kosakata Bahasa lnggris

(vocabulary) para siswa sekolah dasar. Untuk mengatasi permasalahan di

atas, diperlukan guru-guru yang terampil yaitu guru-guru yang memiliki

kemampuan berbahasa lnggris yang memadai dan terlebih lagi yang

dapat merancang pembelajaran dengan metode/ tehnik yang tepat bagi

siswa sekolah dasar untuk dapat membantu para siswa sekolah dasar

dalam melatih keterampilan membaca (reading skt//s) sekaligus

meningkatkan jumlah perbendaharaan dan pemahaman kosakata

(vocabula4z) mereka.

Salah satu metode/pendekatan yang dapat diterapkan oleh guru

dalam upaya meningkatkan keterampilan membaca sekaligus



Australia, Malaysia dan lndonesia. Di lndonesia pendekatan bahasa

menyeluruh ini sudah digunakan dalam berbagai jenjang persekolahan

terutama di Taman Kanak-kanak dan di sekolah-sekolah dasar'Dari

pengamatan yang dilakukan pada pembelajaran Bahasa lnggris pada

kelas lV SDS Labschool Setiabudi Jakarta selatan, didapati bahwa para

sisura sekolah dasar tersebut kurang menguasai keterampilan membaca

(reading skrTls). Ketika diidentifikasi, didapati fakta bahwa hal tersebut

disebabkan limitasi jumlah dan pemahaman kosakata bahasa lnggris

(vo c ab u I aries) m e reka.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian kaji tindak (classroom action research) pada siswa kelas

lVSDSLabschol setia Budi Jakartaselatan dengan menggunakan

pendekata n whole tanguagedalam pembelajaran keterampilan membaca

(readingskitts learning).Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu upaya

untuk meningkatkan keterampilan membaca Bahasa lnggris (reading

skrT/s) siswa kelas lVSDSlabschool setia Budi Jakarta selatan. Hasil

penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya

meningkatkan keterampilan membaca Bahasa lnggris (reading ski//s)

siswa kelas lV SD secara signifikan.

B. ldentifikasi Area dan Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat

beberapa masalah yang timbul dalam pembelajaran Bahasa lnggris

diantaranya: siswa kurang motivasi dalam belajar bahasa inggris



khususnya metode yang digunakan oleh guru sehingga suasana kelas

menjadi tidak kondusif untuk melakukan kegiatan belajar mengajar,

metode pembelajaran yang digunakan belum dilaksanakan dengan

maksimal, sehingga siswa tidak dapat mengembangkan ketiga aspek

(kofnitif, psikomotor, dan afektif ) kurangnya pemahaman guru terhadap

karakteristik siswa, pendekatan pembelajaran yang diterapkan belum

mencapai hasil yang maksimal, sehingga hasil belajar siswa cenderung

rendah.

C. Pembatasan Focus Penelitian

Dari banyaknya masalah yang ada, dosen bersama-sama guru

berdiskusi untuk menentukan masalah mana yang paling penting dan

yang paling mendesak untuk dicarikan pemecahannya. Akhirnya diambil

keputusan untuk membatasi masalah pada metode/ tehnik pembelajaran

yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan membacaBahasa lnggris

(reading skr//s) pada siswa kelas lV kelas lV SDSlabschol Setia Budi

Jakarta Selatan.

D.Perumusan Masalah Penelitian

Dari identifikasi dan pembatasan masalah tersebut di atas, dosen

bersama guru merumuskan masalah sebagai berikut: "Bagaimanakah

penggunaan pendekatan whole languagedapat meningkatkan

keterampilan membaca Bahasa lnggris (readingskills) pada siswa kelas lV

SDS Labschool Setia Budi Jakarta Selatan? Setelah dihasilkan rumusan

masalah di atas, dosen bersama-sama guru membahas langkah-langkah



apa yang akan dilakukan. Dosen memberikan informasi tentang adanya

bentuk penelitian tindakan kelas (PTK), dengan harapan setelah

dilakukannya PTK nanti, kualitas pembelajaran keterampilan membaca

(Reading Sk//s) yang dilaksanakan dengan penggunaan pendekatan

whole languagedi kelas lV SDS Labschool Setia Budi Jakrta Selatan

akan meningkat. Digunakannya pendekatan whole languagepada

penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan ini tepat

digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca (Reading SktT/s)

pada pembelajaran Bahasa lnggris di sekolah dasar.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalahuntuk meningkatkan kemampuan

keterampilan membaca bahasa lnggris peserta didik di kelas lV SD

Labschool Setia Budi Jakarta Selatan melalui pendekatan whole

language.

F. Urgensi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik

secara praktis maupun teoretis. Secara teoretis hasil penelitian ini dapat

digunakan khususnya pembelajaran membaca.Secara praktis. Penelitian

ini sekurang-kurangnya memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dan

meningkatkan pemahaman bagi praktisi pendidikan khususnya

para pengajar bahasa lnggris dengan menggunakan pendekatan



2.

whole language dengan teknik dapat meningkatkan kemampuan

keterampilan membaca Bahasa lnggris.

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian pendukung untuk

merefleksikan berbagai macam model pembelajaran atau teknik

yang lebih baik terutama dalam upaya membantu meningkatkan

keterampulan bahasa lnggris bagi para pesefta didik..

Sebagai bahan informasi kepada para pengajar bahasa Inggris

tentang pentingnya pemilihan model pembelajaran agar siswa

lebih apresiasif, dengan demikian kualitas pembelajaran dan hasil

belajar juga diharapkan dapat meningkat.



BAB !I
KAJIAN PUSTAKA DAN ROAD MAP PENELITIAN

A. Pengertian Rea dingComprehension Ability

Reading Comprehension Ability merupakan suatu kemampuan

yang mutlakdibutuhkan dalam hal meningkatkan kemampuan

membaca.Menurut Lerms, Miller and Soro,(2010; h. 170)say thatreading

comprehension is the ability to construct meaning from a given written

fexf" Kemampuan ini merupakan produk utama dari kegiatan membaca

pada umumnya yaitu menghasilkan pemahaman dari tulisan yang

diberikan.Seperti yang dikemukakan oleh Klingner, Vaughn, dan

Boardman (2007: h. 8)"Reading comprehension is a multicomponent,

highly complex process that involves many interactions between readers

and what they bring to the text (previous knowledge, strategy use) as well

as variables related to the text itself (interest in text, understanding of text

types). Reading comprehension ability melibatkan banyak interaksi antara

pembaca dengan pengetahuan dan strategi yang digunakannya untuk

menggali pemahaman.Ketertarikan pada teks yang dibaca serta

kemampuan untuk mengerti jenis teks yang berbeda juga mempengaruhi

kemampuan ini.Maka dari ilu, reading comprehension ability berkaitan erat

dengan kemampuan koginitif yang dimiliki seorang pembaca.

Almasi dan Fullerton (2012: h.1 13)mendeskripsikan reading

comprehension sebagai berikut "Comprehension is seen as a constructive

process that involves consfructing a textbase and integrating it with prior



knowledge to create situation model, but we a/so acknowledge that

comprehension occurs in a social setting."Reading comprehension

abilitydiperoleh ketika pembaca dapat mengintegrasikan pemahaman

dengan pengetahuan sebelumnya untuk kemudian menciptakan

gambaran situasi yang tepat dari teks yang dibaca.Reading

comprehension bukan hanya sebagai aktivitas antara indra penglihatan

dengan deretan huruf melainkan ada proses berpikir yang terkandung di

dalamnya. Westwood (2008),h.32) mengemukakan bahwa secara umum,

reading comprehension ability dapat diukur dari 3 tingkatan pemahaman

dan biasanya digunakan untuk menilai sejauh mana seorang pembaca

memahami bacaan secara keseluruhan.Ketiga tingkatan itu terdiri dari

pemahaman literal, inferential dan critical.Pemahaman literal merupakan

tingkatan yang pertama dan paling mendasar untuk dikuasai dimana

pembaca mampu menyebutkan informasi faktual yang disajikan penulis

secara eksplisit di dalam teks.Contohnya seperti karakter utama atau

benda yang sedang dibicarakan dan secara langsung dinyatakan dalam

teks. Seperti misalnya terdapat pernyataan seperti berikut di dalam teks

"Adi is sweeping the floor." Maka pertanyaan yang merupakan tingkat

literal adalah "What is Adi doingl" atau"Who is sweeping the floor?".

Tingkatan yang kedua yaitu pemahaman inferential.Pada tingkatan

ini pembaca mampu memahami lebih dalam dari sekedar kata-kata dan

menyimpulkan ide pokok atau gagasan utama suatu bacaan.Penguasaan

pada tingkat inijuga ditandai ketika pembaca dapat menemukan informasi
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tersirat dari bacaan dan menangkap maksud penulis yang

sebenarnya.seperti contohnya menentukan letak suatu benda

berdasarkan penjelasan mengenai lokasi yang dimaksud. "You can find

Sasha's bag in a place you usually read and borrow the books"

Pertanyaan yang meliputi pemahaman literal contohnya "Where should we

go if we want to find Sasha's bag?" Ketika pembaca menguasai tingkatan

ini, dengan mudah pembaca akan menjawab "Sasha's bag is in the

libra4/'.

Tingkatan yang terakhir yaitu pemahaman critica{ dimana pada

level inilah pembaca dapat dikatakan menguasai reading

comprehensionabilityyang sebenarnya. Pembaca dapat menilai teks yang

sudah dibacanya dengan memahami sudut pandang penulis, mengenali

kesalahan atau informasi yang tidak sesuai dari teks yang dibaca,

menentukan moral yang ada di dalam teks, maupun membandingkan

informasi dari teks dengan informasi dari teks lain yang pernah

dibacanya.Pada tingkat pemahaman ini contohnya siswa diberikan

wacana tentang musim yang ada di Indonesia. Wacana tersebut berisi

kondisi dan situasi pada saat musim hujan dan musim kemarau namun

tidak dituliskan aktivitas apa saja yang biasanya dilakukan pada musim

tersebut. Untuk menilai kemampuan pembaca pada tingkatan

pemahaman ini, pertanyaan yang bisa diajukan contohnya "Write 2

examples of activities during rainy season and dry season/"



L1,

B. Keterampilan Membaca (Reading Sktl/s)

Di sekolah dasar, keterampilan membaca bahasa lnggris selain

bertujuan untuk melancarkan bacaan (fluent reading), memperoleh

pengucapan kosakata bahasa lnggris yang benar (the right

pronounnciation) juga memperoleh pemahaman dari bahan yang dibaca

(reading for comprehension). David Nunan (2003; h.68 ) mengatakan

bahwa reading is a fluent process of readers combining information from a

text and their own background to bulid meaning. Keterampilan membaca

(reading skfi/s) merupakan kelancaran proses kombinasi antara informasi

dari bacaan dan latar belakang untuk membangun sebuah makna bacaan.

Makna bacaan yang terkandung menjadikan intisari dari sebuah bahan

bacaan. Bagaimana proses seseorang membaca bahan bacaan dan

mengerti maksud si penulis ini didasarkan atas kemampuan dirinya untuk

mencerna apa yang ada dalam bacaan. Jika makna yang disampaikan si

penulis dapat dicerna pembaca.

William G. and Fredica (2002.h.9) menyatakan bahwa: reading

skrTls is as fhe ability to draw meaning from the printed page and interpret

th is i nfo rm atio n a p p ro p ri ately.Keleram pilan mem baca meru paka n sebagai

penggambaran rnakna dari bahan bacaan dan menterjemahkan inforrnasi

secara tepat. Seiring dengan uraian tersebut berbagai bahan bacaan

dapat disajikan untuk mengasah reading skil/s.Hal di atas sesuai dengan

pendapat Finochiaro and Bonomo dalam Guntur Tarigan (2008; h.9) yang

menyatakan bahwa: reading skil/s is binging meaning to and getting
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nmning from printed or witten material.Keterampilan membaca yang

mernbawa dan memperoleh makna dari bahan bacaan atau materi tulisan.

Bahan bacaan dapat berupa wacana, nyanyian, tulisan pendek, cerita

bergambar, dialog, puisi, dan surat kabar.

C. Pemahaman Kosakata Bahasa lnggris

Secara etimologis, kata pemahaman berasal dari kata paham yang

memiliki arti berpengetahuan, tahu benar, pandai dan mengerti.

Sedangkan pemahaman memiliki arti (1) proses, (2) perbuatan, (3) cara

memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham).

Menurut Kamus Besar Bahasa lndonesia, kata paham sebagai asal kata

dari pemahaman diartikan sebagai mengerti benar atau tahu benar. Jadi,

pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara untuk

mengerti benar atau mengetahui benar. Seseorang dapat dikatakan

paham mengenai sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti benar

mengenai hal tersebut.

Brewster (2003; h.81) memiliki pendapat yang berbeda dalam

pemahaman kosakala (vocabulary), beliau mengatakan bahwa terdapat

empat cara untuk memahami kosakata yakni form, pronounciation, word

meaning and usage. Form adalah mempelajari: 1) Listening and

repeating, 2) Listening for specific phonological information (consonant,

vowelsounds, sumber syllable, sfress pattern), 3) Looking at or obseruing

the written for shape, first and last lefters, letters clusters, spelling, 4)

Noticing grammatical information, and 5) Copying and
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organizing.Pronounciation merupakan pengucapan atau pelafalan.Word

meaning yaitu mempelajari arti kosakata (vocabulary) dan bagaimana

hubungannya dengan konsep materi serta kosakata (vocabulary) lainnya.

lJsage adalah mempelajari bagaimana penggunaan kosakata (vocabulary)

itu sendiri.serupa dengan pendapat sebelumnya, Harmer, 2002 h. 29)

juga menyatakan cara memahami kosakata (vocabulary) adalah word

meaning, form, usage ditambah dengan words combine dan grammar of

word.Word combine ialah mempelajari bagaimana kombinasi kosakata

(vocabulary), sedangkan grammar of word berarti mempelajari tata

bahasa dalam menggunakan kosakata (vocabulary).

Anderson dan Krathwohl dalam Tomei (2010 h. 10), membagi tiga

ranah taksonomi untuk mengetahui tingkat kriteria keberhasilan belajar

diantaranya; aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.Ranah kognitif

(cognitive domain) berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek

intelektual.Sedangkan pada ranah afektif (affective domain) berisi

perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi.Terakhir,

pada ranah psikomotor (psychomotor domain'1 berisi perilaku-perilaku

yang menekankan aspek keterampilan motorik.

Mengacu pada pemahaman kosakata yang yang telah dijabarkan

oleh beberapa ahli, maka peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman

kosakata atau vocabulary comprehension merupakan kemampuan untuk

mempelajari, mengetahui dan menguasai benar berbagai kosakata
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bahasa lnggris baik secara lisan maupun tulisan melalui aspek remember,

understand, apply dan analYze.

D. Pembetaiaran Kosakata Bahasa lnggris di sekolah Dasar

Pembelajaran kosakata (vocabulary) bahasa lnggris akan lebih

efektif dan menyenangkan apabila ditunjang dengan metode yang tepat

sesuai dengan kebutuhan siswa. Kosakata (vocabulary) yang diajarkan di

sekolah dasar identik dengan benda-benda atau hal-hal yang bersifat

nyata atau konkret. Sesuatu yang dekat dan diketahui oleh siswa. Oleh

karena itu, alangkah lebih baik jika pengenalan kosakata (vocabulary)

diawali dengan langsung menunjukkan dan memperlihatkan benda

konkret atau melalui media gambar berwarna yang dapat menarik

perhatian siswa agar materi yang diajarkan dapat dicerna sekaligus

dipahami dengan tebih mudah oleh siswa.

Dalam penerapan pembelajaran kosakata (vocabulary) terdapat

perbedaan mendasar pada setiap jenjang kelas. Pembelajaran kosakata

untuk kelas awal (tower c/ass) yaitu untuk kelas I sampai dengan kelas lV

lebih banyak menggunakan teknik listen and repeaf atau listen and poin

fo.Sedangkan untuk kelas tinggi (upper c/ass) yaitu untuk kelas V dan Vl,

teknik untuk memperkenalkan kosakata dapat lebih bervariasi, misalnya

dengan memberikan definisi sederhana, memberikan padanan kata atau

lawan kata, memberikan sejumlah contoh melalui kalimat sederhana,

menggambar atau memberikan ilustrasi dan memberikan arti dalam

bahasa pertama atau menerjemahkan.Menurut Suyanto Secara
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sederhana pembelajaran kosakata dapat dilakukan melalui empat tahap,

yaitu:

Gambar 1.1 Tahap Pengajaran Kosakata

l.lntroducinng: Guru memperkenalkan kata baru dengan ucapan

danpelafalan yang jelas dan benar, gunakan media

gambar atau benda nyata.

2.Modelting: Guru memberi contoh dengan bertindak sebagai model.

3.Practicing: Guru melatih siswa untuk menirukan dan berlatih.

4..Apptying:Siswa menerapkan dalam situasi yang tepat dengan bantuan

guru.

E. Latar Belakang dan Hakikat Pendekatan Whole Language (The
Whole Language Approachl.

Routman dalam Bobbi Fisher(199'1:h.23) mengemukakan bahwa,

Pada awalnya pembelajaran Bahasa lnggris di negara asalnya sendiri

yaitu lnggris dan beberapa negara pengguna Bahasa lnggris sebagai

bahasa nasionalnya seperti Australia, New Zealand, Kanada dan Amerika
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Serikat mengajarkan bahasa secara terpisah-pisah. Sejak sekitar tahun

1980-an mulai menerapkan pendekatan Whole Language pada

pembelajaran bahasa.Edelsky (1991), Froese (1990), Goodman (1986),

dan Weafer dalam Santosa (1992; h.25),WholeLanguage adalah suatu

pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran bahasa

secara utuh atau tidak terpisah-pisah.Oleh karena itu, pembelajaran

keterampilan berbahasa dan komponen bahasa seperti tata bahasa dan

kosakata disajikan secara utuh bermakna dan dalam situasi nyata atau

autentik.

F. Komponen-komponen Pendekatan Whole Language

Menurut Routman (1991: 67-70 ) dan Froese (1990) di dalam

Fisher,ada delapan komponen Whole Languageyang jika kita perhatikan

iuga sesuai untuk pembelajar pemula seperti pembelajar di sekolah dasar

sepertiMembaca Nyaring(Reading Aloud), Menulis Jurnal (Journal

Witing), Membaca dalam Hati Berkelanjutan (Susfarned Silent Reading),

Membaca Bersama (Shared Reading), Menulis Terbimbing (Guided

Witing), Membaca Terbimbing (Guided Reading), Membaca Mandiri

$ndependent Reading) dan Menulis Mandiri (lndependent Writing).

Jabarannya sebagai berikut;

* Membaca Nyaring (Reading Aloud)

Membaca nyaring (reading aloud)adalah kegiatan membaca yang

dilakukan oleh guru untuk siswanya, tujuannya untuk meningkatkan

lceilerampilan menyimak, memperkaya kosakata, membantu meningkatkan
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rnernbaca pemahaman, dan menumbuhkan minat baca pada siswa.

Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya manusia mempunyai

kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri. Sedangkan

pertimbangan aksiologisnya adalah kegiatan pembelajaran ini ditujukan

kepada para siswa agar mereka dapat meningkatkan kemampuan

didiknya seoptimal mungkin. Adapun teknologi pembelajaran yang bisa

dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran membaca nyaring ini adalah

media pembelajaran visual diam contohnya buku atau teks, media audio

contohnya tape recorder, dan media audiovisual contohnya compact disc

(2) Menulis Jurnal( Journal Writingl

Menulis jurnal (journalwriting) adalah sarana yang aman bagi siswa

untuk mengungkapkan perasaannya, menceritakan kejadian disekitarnya,

menceritakan hasil belajarnya, dan kesempatan menggunakan bahasa

dalam bentuk tulisan. Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya

manusia mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri,

berkembang sesuai dengan faktor hereditas dan faktor lingkungan, dan

mempunyai keluwesan untuk mengubah dan membentuk keperibadinnya.

Sedangkan teknologi pembelajaran yang dipergunakan adalah media

visual diam contohnya buku atau teks.

(3) Membaca dalam Hati Berkelanjutan (Susfained Silent Readingl

Membaca dalam hati secara berkelanjutan(Susfarned silent

reading) adalah kegiatan membaca dalam hati yang dilakukan oleh siswa

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dalam hati
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@n jangka waktu yang cukup lama. Dalam kegiatan pembelajaran ini

para siswa diberikan kesempatan untuk memilih buku atau materi yang

akan dibacanya. Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya

manusia mempunyai keluwesan dan kemampuan untuk mengubah serta

membentuk kepribadiannya. Sedangkan pertimbangan epistemologinya

adalah siswa diberikan kebebasan untuk memilih bahan bacaan yang

disukainya. Adapun pertimbangan aksiologisnya adalah siswa mampu

meningkatkan kemampuannya membaca dalam hatinya. Teknologi

pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran ini adalah media

visual diam contohnya buku atau teks.

(4) Membaca Bersama (Shared reading)

Membaca bersama(shared reading) adalah kegiatan membaca

bersama antara guru dan siswa, di mana setiap orang mempunyai buku

yang sedang dibacanya yang bertujuan agar siswa terampil dalam

membaca dengan guru sebagai contohnya dan tidak lupa guru

menggabungkan keterampilan membaca dan berbicara sebagai kegiatan

berbahasa yang utuh dan nyata. Pertimbangan ontologisnya adalah pada

dasarnya manusia mempunyai kemampuan utnuk belajar dan

mengembangkan dirinya, berkembang berdasarkan pengaruh hereditas

dan lingkungannya, dan mempunyai keluwesan dan kemampuan untuk

mengubah dan membentuk keperibadiannya. Adapun teknologi

pembelajaran yang dipergunakan adalah media visual diam dan gerak

contohnya buku dan video.
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(5) tenulis Terbimbing (Guided writing)

Menulis terbimbing (guided writing)bertujuan untuk membantu siswa

menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana menulisnya dengan

jelas sementara guru berperan sebagai pemotivator bukan sebagai

pengatur artinya guru disini hanya sekedar memberikan saran bukan

memberikan petunjuk. Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya

manusia mempunyai kamampuan untuk belajar dan mengembangkan

dirinya dan mempunyai keluwesan dan kemampuan untuk mengubah

serta membentuk keperibadiannya. Sedangkan teknologi pembelajaran

yang dipergunakan adalah media pembelajaran berupa media visual diam

seperti buku, media media serba aneka seperti bahan dari internet, dan

media belajar pada masyarakat yaitu pengalaman.

(6) Membaca Terbimbing (Guided reading)

Membaca terbimbing (guided reading) adalah kegiatan membaca

yang bertujuan agar siswa mampu meningkatkan keterampilan

membacanya dan guru hanya sebagai pengamat dan fasilitator.

Pertimbangan ontologisnya adalah pada dasarnya manusia mempunyai

kemampuan belajar dan mengembangkan dirinya dan manusia

mempunyai keluwesan dan kemampuan untuk mengubah serta

membentuk keperibadiannya. Sedangkan teknologi pembelajaran yang

dipergunakan adalah media visualdiam seperti buku atau teks.



(7) Membaca Mandiri (lndependent reading)

Membaca mandiri (independent reading) adalah kegiatan membaca

bebas di mana siswa mempunyai kesempatan untuk menentukan sendiri

bahan bacaannya yang bertujuan agar siswa mampu meningkatkan

pemahamannya terhadap unsur intrisik dan ekstrisik dari buku yang

dibacanya. Pertimbangan ontologisnyaadalah pada dasarnya manusia

mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengembangkan dirinya dan

mempunyai keluwesan dan kemampuan mengubah serta membentuk

keperibadiannya. Sedangkan teknologi pembelajaran yang dipergunakan

adalah media visual diam contohnya buku atau teks.

(8) Menulis Mandiri (lndependent writing)

Menulis mandiri (independent writing) adalah kegiatan menulis

bebas yang bertujuan agar siswa dapat meningkatkan kemampuan

menulis, berpikir kritis, dan kesempatan menulis tanpa adanya tekanan

dari pihak lain. Pertimbanganontologisnya adalah pada dasarnya manusia

mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengembangkan dirinya dan

manusia mempunyai keluwesan dan kemampuan mengubah serta

membentuk keperibadiannya. Sedangkan teknologi pembelajaran yang

dipergunakan adalah media visual diam contohnya buku, media visual

gerak contohnya video, media belajar terprogram contohnya computer,

ataupun media belajar pada masyarakat berupa pengalaman.
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G. Ciri-ciri Kelas Whole Language

Ken Goodman (2005; h.69) Ada tujuh ciri-ciri yang menandakan

kelas Whole Language yaitu:1) Kelas yang menerapkan pendekatan

Whole Language penuh dengan barang cetakan.Barang-barang tersebut

berada dalam kabinet atau sudut belajar. Poster hasil kerja siswa

menghiasi dinding dan bulletin board. Karya tulis siswa dan chart yang

dibuat siswa menggantikan bulletin board yang dibuat oleh guru. Salah

satu sudut kelas diubah menjadi perpustakaan yang dilengkapi berbagai

jenis buku (tidak hanya buku teks), majalah, koran, kamus, buku petunjuk

dan berbagai barang cetak lainnya.2) Siswa belajar melalui model atau

contoh.Guru dan siswa bersama-sama melakukan kegiatan membaca,

menulis, menyimak, dan berbicara.3) Siswa bekerja dan belajar sesuai

dengan tingkat perkembangannya.4) Siswa belajar berbagi tanggung

jawab dalam pembelajaran.Peran guru di kelas Whole Language hanya

sebagai fasilitator dan siswa mengambil alih beberapa tanggung jawab

yang biasanya dilakukan oleh guru.S) Siswa terlibat secara aktif dalam

pembelajaran bermakna.Dalam hal ini interaksi guru-siswa adalah multi-

arah.(6) Siswa berani mengambil risiko dan bebas bereksperimen.Guru

tidak mengharapkan kesempumaan, yang penting adalah respon atau

jawaban yang diberikan sbrm dapat diterima.(7)Siswamendapat balikan

(feed back) positif baik dari guru maupun temannya.

Dari ketujuh ciri tersebut @at terlihat bahwa siswa berperan aktif

dalam pembelajaran. Guru ffiak perlu berdiri lagi di depan kelas
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meyampaikan materi. Sebagai fasilitator, guru berkeliling kelas mengamati

dan mencatat kegiatan siswa. Dalam hal ini guru menilai siswa secara

informal.Guru juga berperan sebagai mediator, pengarah, dan pembanhr

siswa belajar. Dengan demikian, peranan guru semakin ringan, ffidr

capek karena alur lalu lintas proses pembelajaran didominasi oleh prees

belajar siswa.

H. Giri-ciri Khusus Pendekatan Whole Language

Setiap pendekatan pembelajaran memiliki karakter atau ciri-cii

khusus yang terjadi dan tampak di kelas. Ciri khusus pendekatan L,lh*

Language sebagai berikut: (1) Belajar bahasa akan berlangsung dergm

mudah karena sifatnya padu, nyata, relevan, bermakna, dan berfrmgFf

dalam konteks berbahasa yang sebenarnya. (2) Para siswa fur
mempelajari unsur kebahasaan secara simultan atau serempak s*
pembelajaran keterampilan berbahasa berlangsung dalam konEb

pemakaian bahasa yang sebenarnya. (3) Para siswa mempelajari bd a

sama dengan membangun makna sesuai dengan konteks $l
Perkembangan bahasa siswa merupakan suatu proses pemberfrHn

kemampuan personal sosial.

Pendekatan pembelajaran whole Language rnenr#r
pendekatan yang menuntut proses pembelajaran keterampilan bd,rce

terpadu dengan aspek-aspek lainnya. Pendekatan yang mengacu pffi
learning to do belaiar sambil bekerja serta keterpdaq,

keautentikanmendasari penddratan whole Language. Ada oeterry
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langkah strategis yang dapat diterapkan guru dalam pembelajaran Bahasa

lnggris di sekolah dasar dengan menggunakan pendekatan Whole

Language diantaranya adalah: (1) Mempersiapkan rancangan

pembelajaran membaca dengan menulis atau menyimak dengan menulis

atau berbicara dengan menulis. (2) Melakukan apersepsi atau rangsangan

terhadap siswa mengenai materi pembelajaran yang disajikan.

Rangsangan bisa dilakukan dengan cata menyampaikan tujuan

pembelajaran dan tanya jawab sekitar materi yang akan disajikan. (3)

Memberikan kebebasankepada siswa secara individu atau kelompok

dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. (4) Memberi kesempatan

kepada siswa untuk berdiskusi dengan teman atau kelompoknya

mengenai masalah yang ditemukan selama belajar. (5) Memperbaiki dan

meluruskan hasil pemecahan masalah yang dikemukakan siswa. (6)

Melakukan evaluasi proses selama proses pembelajaran berlangsung.

Hasil pekerjaan siswa bisa diperiksa oleh guru atau siswa, atau oleh siswa

bersama guru. (7) Memberikan pengayaan/refleksi kepada siswa,

terhadap hasil belajar siswa.

Dalam kelas Whole Language guru memberikan penilaian pada

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selain penilaian

informal, penilaian juga dilakukan dengan menggunakan portofolio.

Portofolio adalah kumpulan hasil kerja selama kegiatan pembelajaran.

Dengan portofolio perkembangan siswa dapat terlihat secara autentik.
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l. Pembelajaran Bahasa lnggris Berbasis Pendekatan Whole
Language di Kelas-kelas Sekolah Dasar

Seperti yang telah dijelaskan di atas, metode whole language

mempunyai banyak keunggulan. Hal ini menyebabkan metode ini cocok

diterapkan pada pembelajaran Bahasa lnggris di sekolah dasar, karena di

masa inilah anak mengalami "golden age" dalam pembelajaran bahasa.

Salah satu keunggulan pembelajaran yang berbasis pendekatan whole

language adalah keterpaduan antara keempat keterampilan berbahasa

(integrated English language skil/s)dan juga bisa diintegrasikan dengan

mata pelajaran-mata pelajaran lain yang diberikan secara utuh dan

bermakna dalam situasi yang nyata dan autentik. Maka pembelajaran

bahasa lnggris dapat juga disajikan sekaligus dengan materi pelajaran

lain, umpamanya bahasa-matematika, bahasa-lPS, bahasa-sains,

bahasa-keterampilan.

Materi untuk pembelajaran berbasis pendekatan whole language

bisa dikemas dalam satu tema (tematik) yang melibatkan bahan bacaan.

Bredekamp mengemukakan gagasan tentang pembelajaran yang sesuai

dengan perkembangan anak yaitu DAP (Developmentally Appropriate

Practice). Konsep DAP berpijak pada dua kesesuain yaitu kesesuaian

dengan usia dan individu. Kesesuaian dengan usia memperhatikan

pertumbuhan dan perkembangan anak secara sekuensial yang sifahya

universal.
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Gambar 2. Empat Tahap Perkembangan Kognitif Anak Usia
Sekolah Dasar.MuLyana,(20 06; h. 2121

Perbedaan individu ini berpengaruh besar pada cara anak belajar.

Perbedaan individu anak dipertimbangkan sebagai landasan untuk

merancang program pembelajaran untuk kelompok usia tertentu. Melalui

pikiran dan pengalamannya anak belajar berinteraksi dengan teman

sebaya, orang dewasa dan benda-benda yang ada di lingkungannya.

Pengalaman anak sebagai hasil interaksi aktif ini hendaknya sesuai

dengan tingkat minat dan perkembangannya, kemampuannya, dan

kebutuhannya. Pembelajaran terhadap siswa sekolah dasar hendaknya

menyesuaikan dengan perkembangan yang sedang mereka alami.

Sue Bredekamp, (1987: h.18) megatakan bahwa, keterampilan

membaca Bahasa lnggris (reading sk//, adalah suatu proses yang
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dipergunakansipembacauntukmemperolehpesanyanghendak

disampaikan penulis melalui bahasa tulis. untuk dapat meningkatkan

penguasaanketerampilanmembacaBahasalnggrisdiperlukan

pembelajaran keterampilan membaca yang menerapkan metode/

pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa

sekolah dasar. Pendekatan whole languagedapal digunakan dalam

pembelajaran keterampilan membaca Bahasa lnggris karena dilakukan

sesuaidengankonteks.Whotelanguagemerupakanpengajaran

keterampilan berbahasa disajikan secara terintegrasi antara berbicara

(speaking), menyimak (/isfenrng), membaca (reading) dan menulis

(writing)yangdigunakanuntukmenanggapiataumenciptakanWacana

dalam kehid uPan bermasYarakat'

DengandemikianpenggunaanpendekatanWholeLanguagedalam

pembelajaran keterampilan membaca Bahasa lnggris (reading skrTls) pada

siswa kelas lVSDNakan dapat meningkatkan keterampilan membaca

Bahasa lnggris (reading sk//s)parasiswa'

J. Pengembangan Konseptual Perencanaan Tindakan

Berdasarkan analisis teori yang telah diuraikan sebelumnya dapat

dijelaskan bahwa Keterampilan membaca Bahasa lnggris (reading sk//s)

adalah suatu proses yang dipergunakan si pembaca untuk memperoleh

pesan yang hendak disampaikan penulis melalui bahasa tulis' whole

tanguage merupakan pengajaran keterampilan berbahasa disajikan

secara terintegrasi antara berbicara (speaking), menyimak (listenirry




