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ABSTRAK 

 

Tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  peneliti  yaitu  untuk  mengetahui  efektifitas  

pembelajaran  membaca  menulis  permulaan Bahasa  Indonesia  siswa kelas  1  di  

SDN  Mertasinga 4 Cilacap.  Metode  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu  metode  

kualitatif  yang  bersifat  deskriptif artinya  penelitian  mengacu  pada  pengumpulan  

data  yang  dilakukan  wawancara  secara  langsung oleh informan. Jumlah informan 

yang diambil oleh peneliti yaitu 1 Kepala  Sekolah, 2 Guru, 1 Siswa dan 1 Orang Tua. 

Cara untuk memperoleh data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan   

dokumentasi   (Triangulasi). Dalam   analisis   yang   terdapat   pada   penelitian   ini   

meliputi pengumpulan   data,   reduksi   data,   penyajian   data   triangulasi   data   dan   

kesimpulan.   Hasil  dari penelitian  di  lapangan  secara  langsung  dapat  disimpulkan  

bahwa  dalam  proses  pembelajaran  yang dilakukan  saat  ini  cukup  efektif  meskipun  

ada  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam pelaksanaannya,  seperti  yang  sudah  

dipaparkan  oleh  peneliti  dalam  analisis  data  terutama  faktor penghambat  sebagai  

pemicu  efektifitas  pembelajaran  jarak  jauh  salah  satunya  tidak  semua  siswa 

mempunyai  teknologi  ini  yang  melatarbelakangi  proses  kegiatan  belajar  saat  

berlangsung  banyak yang tertinggal informasi saat guru memberikan materi 

pembelajaran. 

 

Kata kunci : pembelajaran Bahasa Indonesia, Membaca Menulis Permulaan, Siswa 

Sekolah Dasar 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Sebelum pembelajaran jarak jauh diadakan guru menyampaikan materi 

pembelajaran dengan metode ceramah agar mudahdipahami oleh siswasecara 

langsung. Sehingga dalam pelaksanaan PJJ yang  masih  terbilang  baru  ini,  

pastinya  akan  timbul  kendala-kendala  yang  akan  dihadapi  oleh guru dan  

siswa.  Pada  kelas  rendah  biasanya  guru  menyampaikan  materi  pembelajaran  

dengan  metode ceramah  agar  mudah  dipahami  oleh  siswa.  Sehingga  dalam  

pelaksanaan  pembelajaran PJJ yang masih  terbilang  baru  ini,  akan  timbul  

kendala-kendala  yang  akan  dihadapi  oleh guru  dan  siswa. Pelaksanaan  

pembelajaran jarak  jauhyang  belum  maksimal  di  sekolah,  atau guru  yang  

hanya memberi tugas  tanpa menjelaskan materi kepada siswa akan memberikan 

dampak  terhadap siswa. Dalam   keadaan   pembelajaran   dengan   situasi   seperti   

ini,   guru   lebih   aktif   memahami   cara berkomunikasi dengan siswa 

menggunakan bahasa dan alat yang jelas berbeda, karena siswa kelas 1 Sd 

memulai pendidikan langsung secara PJJ dan belum bertemu langsung secara face 

to facedengan guru.  

  Dalam  proses Kegiatan  Belajar  Mengajar  (KBM) di  SDN  Mertasinga 4 

Cilacap memiliki hasil  belajar rendah,  di  karenakan  siswa  kurang  memahami  

bacaan atau  huruf yang  dibaca  dan  siswa  kurang memahami  setiap  pertanyaan  

yang  telah  di  sediakan.  Bukan  hanya  sekedar  membaca  siswa  kelas rendah 

pun belum bisa memanfaatkan media pembelajaran dan metode pembelajaran blm 

dapat mengikuti  secara  maksimal. Metode  membaca  dan  menulis  permulaan  

di  landasi oleh  pembelajaran  kecapakan  Bahasa  Indonesia  guna  sebagai  alat  

dalam  berkomunikasi  satu  sama lain,  oleh  karena  itu,  guru  dan  orang  tua  

akan  bekerja  sama  membantu  siswa  melancarkan  belajar dalam hal membaca 

menulis permulaan, agar siswa tidak tertinggal dengan meteri pelajaran. 

 Pembelajaran bahasa Indonesia di SD meliputi   empat   aspek   yaitu   
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keterampilan   menyimak, keterampilan   berbicara, keterampilan membaca  dan  

keterampilan  menulis(Zulela,  2014). Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 

awal sekolah dasar dikenal dengan istilah membaca menulis permulaan. 

Pembelajaran membacamenulis permulaan yang merupakan bagian pembelajaran 

keterampilan berbahasa Indonesia menjadi dasar utama   dalam   usaha   

meningkatkan   kompetensi   budaya   membaca   menulis,  serta   kompetensi 

penguasaan  ilmu  pengetahuan  teknologi  ekonomi  seni  budaya,  kompetensi  

kepribadian  mental spiritual, sosial, dan karya siswa.Kegagalan  penguasaan  

membaca  menulis  permulaan  menyebabkan  kesulitan  dan  hambatan proses  

belajar  siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran membaca menulis permulaan, 

guru sering dihadapkan pada siswa yang mengalami kesulitan, baik yang 

berkenaan dengan hubungan bunyi huruf, suku kata, kalimat   sederhana,  maupun   

ketidakmampuan   siswa   memahami   isi   bacaan. Mengajar siswa untuk dapat 

membaca dan menulis merupakan kegiatan yang sulit dilakukan. Apalagi untuk 

mengajar membaca menulis  permulaanpada  anak-anak  usia  kelas  awal  yang  

masih berada  dalam  usia  bermain  dan  belum  memungkinkan  untuk  

menghadapkan  mereka  pada  situasi pembelajaran  yang serius. Sesuai dengan 

data di lapangan, diperlihatkan bahwa pada proses menguasai kemampuan 

membaca menulis permulaan  sangat sulit.  

 Siswa mengalami kesulitan yang berbeda-beda antara yang satu dengan 

yang lain. Jumlah siswa kelas I di SDN Mertasinga 4 Cilacap sebanyak dua puluh 

empat siswa.Dari jumlah total siswa tersebut, beberapa siswa diantaranya telah 

mengalami kesulitan kemampuan membaca menulis permulaan. Salah satu contoh 

kesulitannya adalah kesulitan mengenal huruf. Ada siswa yang belum mengenal 

beberapa huruf dengan baik, bahkan tidak mengenal sebagian besar bentuk huruf. 

Membaca merupakan salah satu keterampilan terpenting bagi siswa. Namun 

banyak anak-anak tidak  mendapatkan  pembelajaran membaca  secara  memadai 

Karena  belajar  membaca  merupakan awal  bagi  mereka  mengenal  proses  

belajar  mengajar  yang  sistematis.  Oleh  karena  itu  sudah sepatutnya  ada  

dorongan  dari  guru  maupun  orang  tuauntuk  mendorong siswa belajar  membaca 

dan   menjadikan siswa menjadi   anak   yang   gemar   membaca. (St.Y.Slamet,   
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2008) Karena   jika seseorang  memiliki  hobi  membaca  maka  ia  akan  menjadi  

orang  yang  berwawasan  luas  dan  akan memiliki    pemikiran    yang    luas    

pula.  

 Kemampuan    menulis    pada    tingkat    dasar/permulaan, pembelajaran 

menulis  lebih  diorientasikan  pada  kemampuan  yang  bersifat  mekanik. 

(St.Y.Slamet, 2008)Pada  tahap  ini, siswaakan  dilatih  untuk  menuliskan  

lambang -lambang  yang  akan  memiliki sebuah  makna  dan anak  juga  dilatih  

untuk  menuangkan  gagasan  atau  pikiran  serta  perasaannya kedalam  bentuk  

tulisan. Membaca Menulis permulaan  merupakan  kepanjangan  dari  MMP.  

Sesuai dengan kepanjangannya itu, MMP merupakan program pembelajaran yang 

diorientasikan  kepada kemampuan  membaca menulis  permulaan  di  kelas-kelas  

awal  pada  saat  peserta  didik  mulai memasuki bangku sekolah. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana keadaan pembelajaran membaca menulis permulaan dilakukan di 

kelas rendah? 

2. Bagaimana efektifitas pendampingan orang tua terhadap pembelajaran 

membaca menulis permulaan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui keadaan pembelajaran membaca menulis permulaan di kelas 

rendah 

2. Mengetahui efektifitas pendampingan orangtua terhadap pembelajaran 

membaca menulis permulaan siswa SD 

D. Urgensi Penelitian 

 Urgensi penelitian ini adalah bahwa siswa di kelas rendah sangat penting 

untuk menguasai membaca menulis permulaan supaya dapat membekali setiap 

siswa di kelas rendah dapat menguasai semua maple dengan bekal membaca dan 

menulis lancar, untuk peran orangtua disini sangat penting mengingat masih 

diterapkannnya pembelajaran jarak jauh yang snagat membutuhkan peran 

orangtua dalam pendampingan siswanya belajar.
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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

A. Membaca Menulis Permulaan 

1. Hakikat MMP 

MMP merupakan kependekan dari Membaca Menulis Permulaan. Sesuai dengan 

kepanjangannya itu, MMP merupakan program pembelajaran yang diorientasikan 

kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat 

anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Pada tahap awal anak memasuki 

bangku sekolah di kelas 1 sekolah dasar, MMP merupakan menu utama. Mengapa 

disebut permulaan, dan apa sasarannya? Peralihan dari masa bermain di TK (bagi 

anak-anak yang mengalaminya) atau dari lingkungan rumah (bagi anak yang tidak 

menjalani masa di TK) ke dunia sekolah merupakan hal baru bagi anak. Hal 

pertama yang diajarkan kepada anak pada awal-awal masa persekolahan itu adalah 

kemampuan membaca dan menulis. Kedua kemampuan ini akan menjadi landasan 

dasar bagi pemerolehan bidangbidang ilmu lainnya di sekolah. 

Kemampuan membaca permulaan lebih diorientasikan pada kemampuan membaca 

tingkat dasar, yakni kemampuan melek huruf. Maksudnya, anak-anak dapat 

mengubah dan melafalkan lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi 

bermakna. Pada tahap ini sangat dimungkinkan anak-anak dapat melafalkan 

lambang-lambang huruf yang dibacanya tanpa diikuti oleh pemahaman terhadap 

lambang bunyi-bunyi lambang tersebut. Kemampuan melek huruf ini selanjutnya 

dibina dan ditingkatkan menuju pemilikan kemampuan membaca tingkat lanjut, 

yakni melek wacana. Yang dimaksud dengan melek wacana adalah kemampuan 

membaca yang sesungguhnya, yakni kemampuan mengubah lambang-lambang 

tulis menjadi bunyi-bunyi bermakna disertai pemahaman akan lambanglambang 

tersebut. Dengan bekal kemampuan melek wacana inilah kemudian anak 

dipajankan dengan berbagai informasi dan pengetahuan dari berbagai media cetak 

yang dapat diakses sendiri. Kemampuan menulis permulaan tidak jauh berbeda 
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dengan kemampuan membaca permulaan. Pada tingkat dasar/permulaan, 

pembelajaran menulis lebih diorientasikan pada kemampuan yang bersifat 

mekanik. Anak-anak dilatih untuk dapat menuliskan (mirip dengan kemampuan 

melukis atau menggambar) lambang-lambang tulis yang jika dirangkaikan dalam 

sebuah struktur, lambang-lambang itu menjadi bermakna. Selanjutnya, dengan 

kemampuan dasar ini, secara perlahan-lahan anak-anak digiring pada kemampuan 

menuangkan gagasan, pikiran, perasaan, ke dalam bentuk bahasa tulis melalui 

lambanglambang tulis yang sudah dikuasainya. Inilah kemampuan menulis yang 

sesungguhnya. 

2. Strategi Pembelajaran MMP  

Metode Pembelajaran MMP Berdasarkan ilustrasi percakapan yang 

diketengahkan pada bagian awal modul ini, dapatkah Anda menunjukkan dan 

membedakan bermacam-macam metode MMP yang digunakan oleh Bu Imam, Bu 

Sigit, Mbak Yanti, dan Bu Mimin dalam mengajari putra atau adik mereka 

membaca? Keempat orang itu menggunakan metode MMP yang berbeda, bukan? 

Coba Anda temukan perbedaan-perbedaan tersebut dengan jalan mempelajari 

hakikat dari berbagai macam metode MMP dalam uraian berikut ini. Metode Eja 

Coba Anda perhatikan kasus putra Bu Imam, Gina, dalam ilustrasi percakapan di 

atas. Sebelum memasuki SD, Gina sudah mengenal dan hafal abjad. Namun, dia 

belum bisa merangakai abjad-abjad tersebut menjadi ujaran bermakna. Gina sudah 

mengenal lambanglambang berikut: /A/, /B/, /C/, /E/, /F/, dan seterusnya sebagai 

[a], [be], [ce], [de], [e], [ef], dan seterusnya. Bu Imam mengajari anaknya membaca 

dengan Metode Eja atau biasa disebut Metode Abjad atau Metode Alpabet. 

Mungkin Anda bertanya, bagaimana prinsip dasar Metode Eja tersebut? 

Pembelajaran membaca dan menulis permulaan dengan metode ini memulai 

pengajarannya dengan memperkenlkan huruf-huruf secara alpabetis. Huruf-huruf 

tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. 

Sebagai contoh A/a, B/b, C/c, D/d, E/e, F/f, dan seterusnya, dilafalkan sebagai [a], 

[be], [ce], [de], [ef], dan seterusnya. Kegiatan ini diikuti dengan latihan menulis 

lambang, tulisan, seperti a, b, c, d, e, f, dan seterusnya atau dengan huruf rangkai a, 

b, c, d, dan seterusnya. Setelah melalui tahapan ini, para siswa diajak untuk 
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berkenalan dengan suku kata dengan cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah 

dikenalnya. Misalnya : b, a, d, u menjadi b-a ba (dibaca atau dieja /be-a/  [ba ]) d-

u du (dibaca atau dieja /de-u/  [du]) ba-du dilafalkan  /badu/ b, u, k, u menjadi b-

u bu (dibaca atau dieja /be-u/  [bu] ) k-u ku (dibaca atau dieja / ke-u/  [ku] ) Proses 

ini sama dengan menulis permulaan, setelah anak-anak bisa menuliskan huruf-huruf 

lepas, kemudian dilanjutkan dengan belajar menulis rangkaian huruf yang berupa 

suku kata. Sebagai contoh, ambillah kata ‘badu’ tadi. Selanjutnya, anak diminta 

menulis seperti ini: ba – du  badu Proses pembelajaran selanjutnya adalah 

pengenalan kalimat-kalimat sederhana. Contoh-contoh perangkaian huruf menjadi 

suku kata, suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat diupayakan mengikuti 

prinsip pendekatan spiral, pendekatan komunikatif, dan pengalaman berbahasa. 

Artinya, pemilihan bahan ajar untuk pembelajaran MMP hendaknya dimulai dari 

hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak, dari hal-hal yang mudah, akrab, 

familiar dengan kehidupan anak menuju hal-hal yang sulit dan mungkin merupakan 

sesuatu yang baru bagi anak. Melihat kasus putra Bu Imam dalam proses 

pembelajaran MMP, tampaknya terdapat kelemahan yang mendasar dari 

penggunaan Metode Eja ini. Dapatkah Anda menemukan kelemahan itu? Benar! 

Meskipun putra Bu Imam sudah mengenal dan hapal abjad dengan baik, namun dia 

tetap mengalami kesulitan dalam mengenal rangkaianrangkaian huruf yang berupa 

suku kata atau pun kata. Anak yang baru mulai belajar membaca, mungkin akan 

mengalami kesukaran dalam memahami sitem pelafalan bunyi /b/ dan /a/ menjadi 

[ba], bukan [bea]. Bukankah huruf /b/ dilafalkan [be] dan huruf /a/ dilafalkan [a]. 

Mengapa kelompok huruf /ba/ dilafalkan [ba], bukan [bea], seperti tampak pada 

pelafalan awalnya? Hal ini, tentu akan membingungkan anak. Penanaman konsep 

hafalan abjad dengan menirukan bunyi pelafalannya secara mandiri, terlepas dari 

konteksnya, menyebabkan anak mengalami kebingungan manakala menghadapi 

bentukan bentukan baru, seperti bentuk kata tadi. Di samping hal tersebut, hal lain 

yang dipandang sebagai kelemahan dari penggunaan metode ini adalah dalam 

pelafalan diftong dan fonem-fonem rangkap, seperti /ng/, /ny/, /kh/, /ai/, /au/, /oi/, 

dan sebagainya. Sebagai contoh, kita ambil fonem /ng/. Anakanak mengenal huruf 

tersebut sebagai [en] dan [ge]. Dengan demikian, mereka berkesimpulan bahwa 
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fonem itu jika dilafalkan akan menjadi [en-ge] atau [neg] atau [nege]. Bertolak dari 

kedua kelemahan tersebut, tampaknya proses pembelajaran melalui sistem tubian 

dan hafalan akan mendominasi proses pembelajaran MMP dengan metode ini. 

Padahal, seperti yang Anda ketahui, pendekatan kontekstual merupakan ciri utama 

dari pelaksanaan Kurikulum SD yang saat ini berlaku. Prinsip „kebermaknaan dan 

menemukan sendiri,‟ sebagai cerminan dari pendekatan tersebut dalam proses 

pembelajaran menjadi terabaikan, bahkan terhapus dengan penggunaan metode ini. 

Metode Bunyi Para mahasiswa D2PGSD, masih ingatkah Anda dengan 

pengalaman pertama belajar membaca dan menulis, dulu waktu di kelas I SD? 

Apakah Anda punya pengalaman yang sama seperti Gina, putranya Bu Imam, atau 

mungkin seperti saya? Sebelum memasuki SD, saya diajari membaca untuk 

pertama kalinya oleh ibu saya sendiri. Beliau hanyalah seorang ibu rumah tangga 

biasa. Beliau tidak mengenal istilah metode atau istilah didaktik-metodik. Akan 

tetapi, proses pembelajaran membaca permulaan yng beliau tanamkan kepada saya, 

mampu menjadikan saya sebagaimana keadaannya sekarang ini. 

Metode Suku Kata Untuk memahami konsep Metode Suku Kata saya 

persilakan Anda untuk meneliti kembali kasus Mbak Yanti seperti dalam contoh 

ilustrasi percakapan di muka. Andri memperoleh keterampilan membaca melalui 

Metode Suku Kata atau Metode Silaba. Proses pembelajaran MMP dengan metode 

ini diawali dengan pengenalan suku kata, seperti /ba, bi, bu, be, bo/; /ca, ci, cu, ce, 

co/; /da, di, du, de, do/; /ka, ki, ku, ke, ko/, dan seterusnya. Suku-suku kata tersebut, 

kemudian dirangkaikan menjadi kata-kata bermakna. Sebagai contoh, dari daftar 

suku kata tadi, guru dapat membuat berbagai variasi paduan suku kata menjadi kata-

kata bermakna, untuk bahan ajar MMP. 

Metode Kata Proses pembelajaran MMP seperti yang digambarkan dalam 

langkah-langkah di atas dapat pula dimodifikasi dengan mengubah objek 

pengenalan awalnya. Sebagai contoh, 20 proses pembelajaran MMP diawali dengan 

pengenalan sebuah kata tertentu. Kata ini, kemudian dijadikan lembaga sebagai 

dasar untuk pengenalan suku kata dan huruf. Artinya, kata dimaksud diuraikan 

(dikupas) menjadi suku kata, suku kata menjadi huruf-huruf. Selanjutnya, dilakukan 

proses perangkaian huruf menjadi suku kata dan suku kata menjadi kata. Dengan 
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kata lain, hasil pengupasan tadi dikembalikan lagi ke bentuk asalnya sebagai kata 

lembaga (kata semula). 

Metode Global Sebagian orang mengistilahkan metode ini sebagai ‟Metode 

Kalimat‟. Dikatakan demikian, karena alur proses pembelajaran MMP yang 

diperlihatkan melalui metode ini diawali dengan penyajian beberapa kalimat secara 

global. Untuk membantu pengenalan kalimat dimaksud, biasanya digunakan 

gambar. Di bawah gambar dimaksud, dituliskan sebuah kalimat yang kira-kira 

merujuk pada makna gambar tersebut. Sebagai contoh, jika kalimat yang 

diperkenalkan berbunyi ‟ini nani‟, maka gambar yang cocok untuk menyertai 

kalimat itu adalah gambar seorang anak perempuan. 

Metode SAS Anda pasti sudah hafal benar kepanjangan SAS. Masih ingat? Ya, 

benar, SAS merupakan singkatan dari ‘’Struktural Analitik Sintetik’’. Metode SAS 

merupakan salah satu jenis metode yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran 

membaca dan menulis permulaan bagi siswa pemula. Pembelajarn MMP dengan 

metode ini mengawali pelajarannya dengan menampilkan dan memperkenalkan 

sebuah kalimat utuh. Mula-mula anak disuguhi sebuah struktur yang memberi 

makna lengkap, yakni struktur kalimat. Hal ini dimaksudkan untuk membangun 

konsep-konsep „‟kebermaknaan‟‟ pada diri anak. Akan lebih baik jika struktur 

kalimat yang disajikan sebagai bahan pembelajaran MMP dengan metode ini adalah 

struktur kalimat yang digali dari pengalaman berbahasa si pembelajar itu sendiri. 

Untuk itu, sebelum KBM MMP yang sesungguhnya dimulai, guru dapat melakukan 

pra-KBM melalui berbagai cara. Sebagai contoh, guru dapat memanfaatkan 

rangsang gambar, benda nyata, tanya jawab informal untuk menggali bahasa siswa. 

Setelah ditemukan suatu struktur kalimat yang dianggap cocok untuk materi MMP, 

barulah KBM MMP yang sesungguhnya dimulai. Pembelajaran MMP dimulai 

dengan pengenalan struktur kalimat. 

Model Pembelajaran MMP Pada bagian ini, kita akan berlatih bagaimana 

melaksanakan pembelajaran MMP dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas 

dengan mengambil salah satu metode tertentu. Tentu saja, model ini bukanlah satu-

satunya acuan yang terbaik, sebab mengajar itu adalah seni. Masing-masing orang 

mempunyai gaya dan seni tersendiri di dalam mengajar. Yang perlu Anda pahami 
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di sini, bukanlah persoalan teknik dan strategi mengajar, melainkan konsep-konsep 

pokok langkah-langkah pembelajaran MMP yang berlandaskan pada penggunaan 

metode MMP tertentu. 

B. Peran Orang Tua dalam Pembelajaran 

Peranan Orang tua Peran orang tua terhadap perkembangan anak-anaknya sangat 

diperlukan terutama pada saat mereka masih berada di bawah usia lima tahun. 

Memperhatikan situasi dan kondisi yang memungkinkan, sikap dan perbuatan yang 

dilakukannya sebagai teladan/contoh yang harus dipertimbangkan dengan baik, 

selektif, dan rasional. Hubungan dalam keluarga yang saling menghormati dengan 

jalinan komunikasi yang akrab dan kasih sayang di antara anggota keluarga, ayah-

ibu, anak serta anggota keluarga lainnya sesuai dengan fungsi yang harus 

dijalankan masing-masing.(Menurut utami Munandar 2009) mengasuh, membina, 

dan mendidik anak di rumah merupakan kewajiban bagi setiap orang tua dalam 

usaha membentuk pribadi anak. Dengan menjaga dan melindungi serta 

menanamkan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut dibekali dengan rasa 

kasih sayang terhadap sesamanya. Pendidik terutama orang tua perlu menciptakan 

iklim yang merangsang pemikiran dan keterampilan kreatif anak, serta 

menyediakan sarana prasarana. Tetapi ini tidak cukup. Di samping perhatian, 

dorongan dan pelatihan dari lingkungan, perlu ada motivasi pada anak. Motivasi 

pada anak di harapkan anak dapat menjadi mandiri dan berkeingingan kuat untuk 

menumbuh kembangkan kemampuannya dalam meraih impiannya, karena kalau 

hanya sarana dan prasarana saja tanpa adanya perhatian khusus serta ada motivasi 

dalam diri seseorang anak maka proses belajar itu sendiri akan berjalan dengan 

kurang maksimal. Sementara itu di dalam proses pengasuhan, pembinaan dan 

pendidikan terdapat beberapa masalah yang dapat menimbulkan kesulitan dalam 

pengasuhan anak. Ada tiga jenis sikap orang tua dalam keluarga menurut Utami 

Munandar dalam (Suherrman, 2000) yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang 

anak, yaitu sikap otoriter, sikap liberal, dan demokratis. Sejalan dengan pendapat 

ahli di atas maka orang tua itu harus memiliki konrol yang tepat di dalam 

melakukan pmbinaan atau pengawasan terhadap anaknya sehingga sikap yang 

dimiliki oang tua dapat berpengaruh dengan positif terhadap perkembangan anak 
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didik itu sendiri. Menurut Utami Munandar, menjelaskan beberapa sikap atau 

peranan orang tua yang menunjang tumbuhnya kreativitas, sebagai berikut: 

a. Menghargai pendapat anak dan mendorong anak untuk mengungkapkan. 

b. Memberi waktu kepada anak untuk berpikir, merenung, dan berkhayal. 

c. Membolehkan anak mengambil keputusan sendiri. d. Mendorong anak untuk 

menjajaki dan mempertanyakan hal-hal.  

d. Meyakinkan anak bahwa orang tua menghargai apa yang ingin dicoba, 

dilakukan, dan apa yang dihasilkan.  

e. Menunjang dan mendorong kegiatan anak. 

f. Menikmati keberadaannya bersama anak  

g. Memberi pujian yang sungguh-sungguh kepada anak.  

h. Mendorong kemandirian anak dalam bekerja. 

i. Menjalin hubungan kerja sama baik dengan anak. 

 Adapun peranan orang tua diantaranya yaitu:  

a. Membujuk anak untuk mencapai suatu tujuan tertentu  

b. Menumbuhkan rasa percaya diri pada anak  

c. Menumbuhkan semangat belajar anak 

d. Agar anak siap untuk mandiri 

Berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat bahwa peran orangtua sangat penting 

dalam mendmpingi anak belajar di rumah dalam pembelajaran jarak jauh 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. METODE 

Berdasarkan  latar  belakang  dan  tujuan,  maka  jenis  penelitian  yang  peneliti  

gunakan  adalah metode  Kualitatif  Deskriptif  dan yang  memiliki  sifat  

menuturkan.(Anggito,  2018)dalam  buku Metodologi  Penelitian  Kualitatif  

dijelaskan pengertian  metodologi  kualitatif  adalah  pengumpulan data  pada  

suatu  latar  alamiah  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  

dimana  peneliti sebagai   instrumen   kunci,   pengambilan   sampel   sumber   data   

dilakukan   secara   purposive   dan snowbaal dan menafsirkan data dalam suatu 

proses yang berlangsung.Dari  pengertian-pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  

bahwa  penelitian kualitatif  merupakan penelitian  yang  dilakukan  untuk  

memperoleh  data  dengan  hasil  akhir  berupa  penilaian  kualitas terhadap barang 

atau jasa dan bukan berupa angka. Pada penelitian kualitatif deskriptif dimana data 

kualitatif   adalah   data   yang   dinyatakan   dalam   bentuk   kata,kalimat   dan   

gambar.   Dengan menggunakan  metode    kualitatif  deskriptif,  ini  akan  

mendalami,  memahami  situasi  sosial  secara mendalam sehingga menemukan 

suatu pola yang baik kemudian akan memunculkan suatu hipotesis dan bermuara 

pada munculnya sebuah teori. 

Memilih  metode  kualitatif  deskriptif  karena  peneliti  akan  mengeksplor  lebih  

dalam  tentang Efektifitas pendampingan orang tua dalam belajar untuk 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Menulis Permulaan Bahasa  Indonesia  

Siswa  Kelas  1  di  SDN  Mertasinga cilacap. Sedangkan  prosedur  penelitian  

dalam pengumpulan   data,   peneliti   menggunakan   tehnik   observasi,   

wawancara,   dokumentasi   dan Triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, data yang 

diperoleh dari berbagai sumber baik dari informan melalui metode observasi, 

wawancara  dan dokumentasi kemudian disatukan sebagai 

dokumentasi.Selanjutnya dalam nelakukan analisis data, peneliti menggunakan 
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triagulasi data yang diperoleh dari observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  

sebagai  pemeriksaan  melalui  sumber  lainnya.  Dari  hasil wawancara   tersebut   

kemudian   peneliti   melakukan   pengecekan   kembali   terhadap   data   yang 

diperoleh  dengan  hasil  selama  observasi  dan  dari  dokumen  yang  diperoleh  

peneliti  selama  di  SDN Mertasinga 4 Cilacap untuk   mengetahui   bagaimana 

Efektifitas   pembelajaran   jarak   jauhdalam meningkatkan  membaca  menulis  

permulaan  (MMP)  Bahasa  Indonesia  Siswa  kelas  1  SD  di  SDN Mertasinga 

4 Cilacap 

 

B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA SERTA ANALISIS DATA  

1. Pengamatan (Observasi) Menurut Djumhur,  

Observasi adalah suatu tehnik untuk mengamati secara lansung maupun tidak 

langsung gejala-gejala yang sedang atau berlangsung baik di dalam sekolah 

maupun di luar sekolah.41 Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik 

atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan 

karena data yang diperoleh pada waktu penelitian perlu dibuktikan secara 

langsung melalui observasi di masyarakat, sehingga ada kejelasan antara hasil 

wawancara dengan kenyataan di lapangan. Adapun yang diobservasi adalah orang 

tua anak dalam proses meningkatkan membaca dan menulis bagi anak.  

2. Wawancara (Interview) Menurut I. Djumhur dan Muh Syrya, wawancara adalah 

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi 

dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) 

secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung.43 Menurut Enterberg, 

wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukat informasi dan 

ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topic tertentu.44 Wawancara penelitian ini digunakan untuk menguatkan data 

observasi, dan diharapakan agar dapat mengetahui serta mendapatkan data tentang 

peran yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan kemampuan membaca dan 

menulis. Adapun bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Menurut Esterberg, 
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wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan 

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan 

wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. 

sedangkan wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak menggunakan pedomanan wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Adapun wawancara dilakukan pada orang tua siswa di Desa jeranglah manna 

bengkulu selatan. 

3. Dokumentasi Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk melengkapi 

observasi dan wawancara. Dokumentasi dimaksud adalah catatan-catatan tertulis 

yang berisi tentang jumlah orang tua dan anak-anak serta dokumen-dokumen 

lainnya yang dapat menunjang penlitian ini. 

 

Teknik Keabsahan Data Peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan 

pertimbangan objektivitas hasil penelitian yang telah didapatkan. Ada tiga yang 

dipergunakan dalam penelitian ini sebagai konsep adalah sebagai berikut : 1. Uji 

validitas, yakni menguji kembali data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian. 2. 

Reliabilitas, yaitu pemantapan hasil data yang diperoleh dari lapangan 3. Objektifitas, 

yaitu mengenterprestasikan data / fakta yang telah diolah lalu dibandingkan dengan 

ketentuan-ketentuan teoritis dan normatif yang berlaku universal. Kemudian 

ditetapkan sebagai kesimpulan akhir.
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL ANALISIS 

Pelaksanaan  pembelajaran  jarak  jauh  siswa  tetap  melaksankan  proses  

pembelajaran  sesuai dengan  peraturan  Menteri  pendidikan  dan  kebudayaan  

yang  tercantum  dalam  isi  surat  edaran Nomor 4 Tahun 2020 mengenai 

pelaksanaan pendidikan dimasa penyebaran pandemic covid 19. Berdasarkan 

paparan di atas, peneliti mengambil judul efektivitas pembelajaran jarak jauh 

dalam kemampuan membaca dan menulis permulaan kelas 1 di SDN Mertasinga 

4 Cilacap bertujuan untuk mengetahui  perkembangan  proses  belajar  mengajar 

dengan  metode  jarak  jauh  menggunakan aplikasi  yang  mendukung  seperti 

Wa,  Zoom  meeting,  video  pembelajaran dll  agar  proses pembelajaran tetap 

berjalan dengan lancar.Dalam  penerapan  pembelajaran  jarak  jauh  ini  seluruh  

ssiwa  harus  beradaptasi  dan  mengikuti jalannnya proses belajar mengajar, 

terutama siswa kelas 1 yang baru duduk di Sekolah Dasar dan belum mengenal 

guru, teman, serta lingkungan sekolah, maka dari itu dalam pembelajaran jarak 

jauh tersebut harus di dampingi guru dan orang tua juga bertanggung  jawab 

sepenuhnya dalam mendidik anak selama belajar di rumah.  

Dalam  pelaksanaan  pembelajaran  jarak  jauh  terdapat  beberapa  faktor  

pedukung  diantaranya yaitu yang pertama siswa lebih banyak waktu untuk 

mengerjakan tugas yang di berikan oleh guru, kedua  guru  lebih  mudah  dalam  

menyampaikan  materi  melalui  aplikasi  yang  mendukung  seperti wa, zoom 

meeting dll. Yang ketiga guru menarik perhatian siswa dengan cara memberikan 

video pembelajaran  yang  beranimasi  agar  siswa  tidak  merasa  bosan  dan  

senang  melihat  gambar  yang unik  dari  video  tersebut  ini  merupakan  bentuk  

dan  cara  untuk  memotivasi  siswa  dalam  belajar jarak  jauh  dirumah.  Lalu  

yang  terakhir  siswa  jauh  lebih  aman  belajar dirumah  yang  bertujuan untuk 

menghindari virus corona di masa pandemic ini.Dari paparan di  atas  tersebut 

menjelaskan bahwa dalam pembelajaran jarak jauh mempunyai beberapa faktor 

pendukung yang sudah di  analisa dari berbagai pendapat   peneliti.  Oleh karena 
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itu  pembelajaran  jarak  jauh  dapat  di  manfaatkan,  selain  mencegah  virus  

corona  yang  sudah menyebar luas ini, siswa atau pun guru bisa mendapatkan 

sumber belajar bukan hanya dari buku tetapi bisa di akses melalui internet. Selain  

faktor  pendukung,  pembelajaran  jarak  jauh  mempunyai  beberapa  faktor  

penghambat diantaranya  yaitu  pertama  pemahaman  materi  kepada  siswa  

sangat  minim,  beberapa  siswa  ada yang  terkendala  dengan  pemahaman  materi  

melalui  pembelajaran  online  guru  juga  belum sepenuhnya  mengetahui  

pemahaman  siswa,  oleh  karena  itu  harus  ada  pendamping  saat  belajar yaitu  

orang  tua,  yang  kedua  tidak  mempunyai  teknologi/  handphone  guna  untuk    

menunjang pembelajaran  online  yang  optimal,  karena  pembelajaran  jarak  jauh  

ini  bergantung  pada  alat komunikasi, maka sangat berpengaruh bagi siswa yang 

tidak memiliki alat komunikasi, yang ketiga terkendala signal, ini juga 

mempengaruhi jalannya proses belajar online. Faktor terakhir berkaitan dengan  

cara  membaca  siswa  kelas  1  yang  masih  minim/belum  lancar  ini  sangat  

mempengaruhi kondisi belajar siswa dirumah.Dengan  terlaksananya  belajar  

secara  jarak  jauh,  dibutuhkan  adanya  peran  guru  dan  orang  tua bekerja   sama   

untuk   mencapai   tujuan   belajar.   Peran   orang   tua   di   rumah   mendampingi   

dan membimbing anak selama proses belajar jarak jauh berlangsung, dan peran 

guru membimbing siswa dalam  belajar  melalui  aplikasi WhatsApp  Group. 

B. PEMBAHASAN 

Sinergi/kerja  sama  guru  dan  orang  tua  terjalin dengan adanya komunikasi 

supaya belajar siswa terpantau dan terkoordinasi untuk menyelesaikan 

permasalahan  yang  ditemukan  pada  siswa,  dengan  terbentuknya  sinergi  

tersebut  dapat  membuat siswa  jadi  lebih  semangat  belajar  dan  dapat  mengatasi  

kekurang  pahaman  siswa  terhadap  materi yang  diberikan  oleh  guru. Dalam  

kemampuan  membaca  menulis  permulaan  siswa  kelas  1  masihminim  karna  

faktor  belajar  di  TK  belum  membawakan  hasil  yang  maksimal  oleh  karena  

itu,  Kepala sekolah  dan  Guru  bekerja  sama  untuk  mengadakan  les/tambahan  

belajar  di  sekolah  dengan menerapkan  protokol  Kesehatan.  Selama  proses  

belajar  les  berjalan  dari  situlah  guru  dapat memahami  kesulitan  yang  di  

miliki  anak,  mulai  dari  belum  mengenal  huruf,  terbatah-batah,  dan tidak  
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beraturan,  orang  tua  pun  juga  tentunya  mengetahui  kekurangan  yang  dimiliki  

anak  tersebut.Guru  mengajak  perhatian  siswa  dengan memberikan  video  

pembelajaran  yang  berupa  animasi. 

Triangulasi  dalam  keabsahan  data dilakukan  dengan  cara  mengecek  data  

yang  diperoleh  dari  sumber  yang  diwawancarai  yaitukepala  sekolah,  guru,  

komite  dan  siswa  dicek  dengan  observasi  yang  dilakukan  di  lapangan  dan 

dicek kembali dari data yang diperoleh dari  dokumen yang didapat peneliti di 

SDN Mertasinga 4 Cilacap. Kemudian diambil benang merah yang 

menghubungkan antara data yang satu dengan yang lainnya  sehingga  

memastikan  data  yang  dianggap  benar  dan    mana yang  dianggap  berbeda  

atau mungkin  semua  benar  karena  data  yang  diperoleh  selalu  menguatkan  

data  sebelumnya.  Lalu akhirnya peneliti dapat membangun jastifikasi yang 

berujung pada obyektivitas dan validitas hasil penelitian kualitatif. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN  

Guna untuk membuat anak  belajar  tambah  semangat  dan  merasa  tidak  

bosan  belajar  dirumah,  ini juga  sangat  membantu  untuk  siswa  yang  masih  

minim  dalam  membaca.  Dari  video  pembelajaran tersebut yang nantinya akan 

membantu siswa belajar membaca perlahan-lahan.Sebelum guru mengakhiri 

kegiatan pemebelajaran, guru selalu mengulang kembali materi yang  telah  

dipelajari  hari  ini  dan  menanyakan  kepada  peserta didik  adakah  materi  yang  

belum dimengerti. Dan tidak lupa guru selalu memberikan nasihat dan motovasi 

belajar kepada siswa agar senanantiasa   bersemangat   dalam   belajar   dan   dapat   

meraih   cita-cita   yang   diinginkan.   Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan 

pentingnya belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Guru juga memberikan 

tugas berupa buku tema dan video pembelajaran kepada siswa. Agar siswa 

dapatmengulang  kembali  pembelajaran  yang  telah  dipelajari  dirumah.  

Sehingga  siswa  lebih  memahami materi pembelajaran 

B. SARAN 

Peran orangtua memang sangat penting dalam pendampingan belajar siswa di 

rumah, Peran orang tua dalam melatih dan mendidik anak membaca dan menulis, 

yaitu dengan menjadi guru bagi anak-anaknya, untuk orang tuanya yang 

berkecukupan dapat memasukan anaknya ke tempat les, memberikan fasilitas 

yang cukup untuk anaknya dalam belajar, perhatian dan kasih sayang juga 

memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan juga dan orang tua juga dapat 

menyemangati anak dalam belajar dengan memberikan reward. Karena dimana 

masanya anak akan belajar setelah apa yang diinginkannya dapat dipenuhi oleh 

orang tua. Selain itu peran yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya seperti 

mendidik, membimbing, mengarahkan, mengayomi, dan yang terpenting yaitu 

sebagai contoh yang baik bagi anak-anaknya. Sehingga hasilnya perkembanagan 

dan kemajuan belajar peserta didik menjadi meningkat terutama dalam membaca 

dan menulis 
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