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BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN TSTTLAH 
i
I

Untuk menghindari salah pengertianl dan kesalahPa-

haman dalan menahani iudul di atas nak penu I is akan

nenberi pengertian istitah-istilah dan batasan judul

aElar lebih nenfokuskan pada obvek penelitian tentang

"Pengajaran ReadinEi di Sekotah l'renengah Pertana Huham-

nadiyah Condong Catur Yogyakarta", seba6ai berikut:

Pengaj aran

Berasal dari kata dasar "ajar" artinya

bahan atau aPa yang dikatakan oranEl lain supaya diketa-

hui. Hendapat iabuhan 'pe-an' neniadi Pengaiaran.

I,lenurut Ulih Bukit Karo-Karo altinya "Bahan yanB

disajikan atau proses penyaiian ba.han pela.ia-ran".1)

Jadi penEaiaran yang diraksud adalah

proses penyaiian atau proses penberian bahan dari

- seseorang kepada orang lain denEfan tujuan agar ia

nenerina, Denguasai dan DenElenbangkan bahan itu.

Dengan denikian pengajaran nerupakan aktifitas

dari. seseorang yang Eengaiarkan pengetahuan atau keah-

S".. ren Ulih Bukit Karo-karo, Suatu Penelsqlq! ke dalam
CV Saudara, Salatiga, 1975, hal. 8

a
I

NetdoloEi Pen4ai aran

1
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1ian. Lebih jelas lagi sebagai "suatu aktifitas DenEfor-

Elanisasi atau lrengatur i irrlikunElan sebaik-baiknya

sehinEEa teriadj- proses belaiar nendajar" '2)

Reading as an art or ski1I is not the wav to learn

how to understand and how to use neer vocabulary and nelr

patterns, but is, for the most part' fully the recogna-

tion in Printed svmbols of

speak. 3)

LATAR BELAKAIIG UASATAH

Dari sejak nanusia lahir bahasa telah neneElang

peranan Penting sebagai alat untuk berkonunikasi antara

4. Nu=.rtion,
1977), haI.8.

ar (Bandung : Jeumars,

uhat : ere want already

B

4.e, French C.B'E'
(London : Oxford Un iversity

ish AS

Press, 1966), haI. 53.
international

Sekolah !'tenengah PertaEa Condong Catur

ini adalah .tr+t&u leDbaga Pendidi'kan dibawah naunElan

Departemen Allana dan Departenen Pendidikan dan Kebu-

dayaan Republik Indonesia' Sekolah ini terletak di

desa Condong. Catur tePatnya di dusun KaranEfaseE Kecanai

tan DePok KabuPaten Slenan Daerah Istinewa Yiogyakarta'

Setelah aenberikarr Peng6asan ist'i iah tersebt!t'

diatas,Penulisnenberibatasanterhadapjudulpeneli-

tian ini, vaitu sebagai suatu Penelitian Pada PenEaialan

Reading di Sl'tP l{uhamnad iyah Condong Catur YoEyakarta'
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satu oranEl kePada orang lain.

, Bahasa sebagai alat untuk berkcnuniklsi akan

didqnakan untuk nenyanpaikan ide dan perasaan seseoranE

baid secara Iisan BauPun secara tertulis ' l{enurut

Robdrt Lado : "The units and Pattern of cultural-
I

neaninEl constitute the systen of coruunicating" '4)

Bahasa Inggris nerupakan bahasa yang diPerguna-

kan dalan forua internasional sePerti yang di-ungkaPkan

Muhannad AIi A1-Khu11i : "English is the foreign lan-

guage taught in laany cauntries aI1 over in the wortd" 'O

. JuBa bahasa Inggris dipakai dalan buku-buku ilni-

ah. Karena itulah naka bahasa Inggris senakin tunbuh

subur dan dikenbangkan terbukti dengan banyaknya ten-

pat-tenpat kursus bahasa Inggris.

Di indonsia Bahasa lngdris rerupakan bahasa

asinEl yanEl diaiarkon pada sekolah nenengah Peltana

sanpai Perguruan Tin88i. Dan bahasa Inggris ini ueruPa-

.kan bahasa ke dua setelah bahasa ibu yang sangat berbe-

da sekali baik ucapan DauPun tulisannya'

Pada sekolah l{enengah Tingkat Pertana bahasa

tnggris nerupakan aata Pelajaran yang pertana kali

diberikan sehingga pada tinEkat ini nilai dan pencaPai-

&obert Lado. La:,gua*e Teachin{ (USA : Hc 'Gravr HiIt' 1954) ha].
12.

*una"mua AIi Alk'rtul1i,
University, 1S76), ha1. 10.

ish As A Foreign Lat guage' Riyadh

t

EnEj
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an tuiuan bahasa InCiEllis belun daPat nencapai aPa yang'

d ihar aPkan

HenPelajari bahasa Inglfris bukanlah dinaksudkan

BengetahuiatauEenPelajarisebagqiilnuPengetahuan

saja, tetapi bahasa inggris adalah,bahasa yang diEuna-

kan di seluruh belahan dunia' l'laka dengan

demikian sebaElai hasil dari pengajaran Para guru harus

nanpu nelahirkan siswa yang tranpil nenbaca' nenulis'

aengucaPkan serta nenahaBi tulisan yang berbahasa

IngElris sePerti dikatakan Unar Assasudln Sokah tentang

pengaiaran bahasa asing adalah "AEtar siswa dapat nenE-

gunakan bahasa tersebut secara aktif naupun Pasi'f ''6)

Jadi tuiuan dari pada pengaiaran bahasa

asing adalah aElar siswa dapat nenliuasai euPat (4)

ketrarP i Ian berbairass Yair-u :

1. Sissa nanpu nendengar bahasa Inggris (Listening)

2. Siswa uanPu nenbaca denEan baik (ReadinE)

3. Sigea nanpu nenulis datau Bahasa InEgris' (tlri ting)

4. Sissa rIaDPu untuk berbicara dalan bahasa

IngEris ( SPeakinE ) '

HaI itu sesuai dengan apa y"ng dikatakan oleh l'luhannad

A1i A1kuhu1li :The teaching foreign language school

prograts usually has a variety of goals related to all

Qjnar Assasud ilr Sokah' lena tika
InFEtis. Nur Cahaya, YogYakarta, fS8Z, haf JJ

a-t9n



LanEluaEle skill,s : Listening, SpeakinE,

Reati.nE and I{ri ',tlrne" .?)

Untuk nencapai tujuan dari pengajaran bahasa

ingElris itu naka seorang guru bahasa inggris harus

dapat nenilih netode atau cara yanEl paling tepat dan

efektif sesuai dengan keadaan siswa, hal ini diuaksud-

kan aElar sislra dapat berhasil menguasai ke eupat ke-

t ramp i J.an berbahasa.

Pada penulisan ini .penulis nenglanbil salah satu

dari eupat kecakapan berbahasa yaitu Reading. Narun ini
tidak bisa Iepas dari kecakapan berbahasa yang lainnya.
Kesenuannya ini sangat berhubungan dan saling berkai-
tan .

Pengajaran Read j.ng di Sekolah ltenenEah Tingkat

Pertana sangat penting karena nerupaka.n pengenbangan

kenanpuan nenbaca dan kenanpuan nenahaui suatu teks

dalan Bahasa InEgris. llelalui pengajaran Reading ini
dapat neningkatkan kenaupuan ne[baca teks bahasa In6-
gris, nenanbah kosa kata bahasa Inggris sefta dalaE

neuahani teks bahasa inggris.
Nanun denikian hasil dari. pengajaran reading ini

kh'ususnya d j. Sl,lP belum seperti yang diharapkan. Banyak

faktor yang neDpenElaruhi, baik itu dari Eiuru Eaupun

dari siswa, yang menpunyai kenaupuan Denghafal k.,sa

'l'luhamad Ali Alkuhulli, Op.cit, ha]. 16
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kata terbatas khususnya pada siswa_sisri SLTp.Disanpin6
iLu seio<ie poengajaran reading yang kuraDg efektif.
sehingga penEajaran Reding berun dapat Dencapai hasil
yang diharapkan.

Denikian juga di Sekolah l{enengah pertaEa lluhan_
nadiyah Condong Ca_tur. Untuk itu penulis nengladakan
penyelidikan atau penelitian guna Eencari pernasalahan
yang tinbul cialaD penEajaran Reading ini dan kenudian
berupaya untuk nencari penecahan peraasalahan tersebut.
Agar nanti dapat nencapai hasil yang seperti diharap_
kan .

Denikian juEa di Sekolah llenengah pertana ltuhan_
nadiyah Condong Catur. Untuk itu penulis nengadakan
penyelidikan atau penelitian Efuna Eencar5. pernasalahan
y8.ng tirbul dalan penEiejaran F.eading ini dan kenuCi.an

berupaya untuk nencari perecahan pernasalahan tersebut.
Agar nanti dapat nencapai hasil yang seperti diharagkan
dalan, pengajaan bahasa inElgris khususnya Reading.

RU}IUSAN HASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang perDasaLahan

yang ada naka penulis dapat nenganbil beberapa peruasa-
lahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagainana proses dari pengajaran Reading di Seko_

lah llenengah pertana l{uhannadiyah Condong Catur
YoElyakarta.



lletode apa yang digunakan oleh guru bahasa

j.nggris dalan penga-j aran bahasa inggris
khususnya Reading (penahanan bacaan ) .

l{asa lah-nasalah apa yang ada dalan pengajaran
IReading dan bagainana usaha untuk nengatasi
I

pernasalahan yang ada itul.

?

D HIPOTESA

Hipotesa yang penulis ajukan adalah : Jika pengua-

saan kosa kata yang baik dan penberian wacana-Facana

yang seder.hana naka siswa akan nanpu dalau nenahani

bacaan bahasa Inggr is .

ALASAN PEHILIHAN JUDUL.

Ada beberapa alasan penulis Dengadakan penelitian

ini yaitu :

1. Sekolah l{enengah Pertaua nerupakan terbaga Pendidi-

kan yanE baru pertana kali nengenal pela_iaran bahasa

inggr is

2. Reading ueruFakan salah satu dari enpat kecakapan

dalan berbahasa inggris dan sebaEian besar siswa

enggan dan nerasa sulit dalan nenpelajarj. reading

dan nenahaninya.

3, Penulis llerasa tertarik dan bertangEfunE jaHab untuk

ikut aeuecahkan nasalah-nasalah yanE tinbul dalan

pengajaran bahasa khususnya dalan ReadinE atau

E
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penahanan bacaan.

Berdasaarkan penElaBatan dan inforuasi yang ada bahwa

Sekolah lienengah Pertana lluhannadiyah Condong Catur

i.ni belun ada penelitian yang bersangkutan dengan

nasalah tentang penElajaran Bahasa Inggris khususnya

dalan penahanan bacaan (Reading).

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Pene 1it ian

a. Untuk nengetahui proses dalan pen68-iaran read

inE.

b. Untuk Eengetahui netode yang dipakai dalan penga-

jaran Read inE.

c. Untuk nrengetahui kesu litan-kesu I itan yanll diha-
dapi sissa kelas II dalaa bela-iar Read i.nEi.

d. Untuk Dengetahui. usaha-usaha yang telah diteapuh

untuk nenanggulangi kesulitan.

e. Untuk Dengetahui hasil yang dicapai sissa dalan

. belajar Reading.
- Adapun kegunaan -dari pada penuiisan ini antara

lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan

sebagai pertinbanEan dalan nencapai tujuan penEajaran

bahasa inggris dan siswa dapat nenahaui, nengerti

dan nelisankan keabali isi dari. bacaan.

2. Adanya penelitian tentang pengajaran Reading ini

F

4
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dapat diupayakan adanya Penecahan terhadap Dasalah

nasalah yang ada.

Untuk nerberikan sedikit sunbangan vang berguna

baEi pengembanElan penglaiaran Bahasa Inggris di

Sekotah l'lenengah Pertana l'luhannad ivah Condong Catur

Yogyakarta khususnya dan di Sekolah t'[enengah Pertaua

pada umumnya, khususnya Pada Pengajaran ReadinEJ '

},IETODE . PENELITIAN

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan bebera-

pa netode yaitu :

1. Sumber Penenuan Data.

1. 1. Data Priner

Data priner yaitu data statistik yang

diperoleh atau bersuaber dari tangan PertaBa

( f irst hanc data).8

Data yang dinaksud adalah data-data yang

di.peroleh langsung dari hasil wawancara denEan

Kepala Sekolah, Eluru bahasa inEigris dan -siswa
siswi Sekolah Henengah Pertana l'luhannadiyah

Condong Catur Yogyakarta.

1.2. Data Sekunde r

Data sekunder adalah data statistik yang

hrs. Anas Sudiiono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta
Raiarlali,1987), haI. 17.

G
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diperoleh atau bersuuber dari tangan kedua

( second hand data; . 9)

Data :.:.i L d:.tcEukan dai]. buku-buku yan6 ada

kaitan dengan judul yanE penulis anbil yaitu
:

Pengajaran Readiing.

Hetode Pencarian Data
I

DaLam pengunpulan data penuLis nenElEiunakan

beberapa netode antara lain :

a. Het,ode Observasi

Hetode observasi adal.ah salah satu cara
untuk nenEunpulkan data, dinana pel.aku riset
Eengadakan suatu pengamatan dan pencatatan dengan

si.stenat ik fenonen a-fenoDena yanEl diseIidiki.l0
Dalan observasi ini penulis bernaksud untuk

trengetahui proses belajar Eengajar bvahasa ing_
gris khususn],a Reading adsinistras i
sekolah,lckasi sekolah, organisasi sekolah dan

segala sesuatu yang berkaitan,

b lletode Interview.

tf etode in i
wawancara d inin a

juga disebut dengan netode

seorang peneliti Dengadakan

*uia ha]. 17.

1%utrisro Had!, lletdojogi Resea-rch un tuk itian Paper
Skripsi
136.

Thesis dan serfasi ( Yogyakarta Andi OffsEt, 1989), hal.
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pawaneara. Dalan hal ini penulis akan nengadakan

lrawancara dengan KepaIa Seko-Iah, guru bahas'a

inggris,siswa-siswi dan seuua yang terlibat dalan

penelitian ini.

Hetode Angket.

Hetode anEiket adaLah suatu metode yang

I
I

I

I

,An "I

seorang peneliti menbuat berbagai

pertanyaan yanElh harus dijawab oleh

I'letode ini digunakan untuk nengetahui.

han yang dihadapi oleh responden.

pertanyadn-

responden.

pernasala-

d. l{e tode Dokunentasi

Hetode Dokuuentasi ad_alah suatu Eetode

penliuupulan data yang dilakukan penulis denEan

nencari dan neaeriksa dokuaen-dokunen serta

arsip-arsip yang ada hubungannya dengan nasalah

yand diteliti.

e. l,letode Tss.

-l{etode Tes adalah suatu Detode yang dilluna-

kan untuk uencari tahu knalitirs hasil dari obyek

yang diteliti setelah obyek itu nelaksanakan

keEliatan- kegiatan yang sesuai dengan petunjuk

yang diberikan oleh peneliti. Dalan netode ini
penulis akan neuberi serangkaian soal-soal yang

harus dijawab oleh responden.

l{etode Analisa Data
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Hetode analisa data adalah suatu cara pemeca_

han atau pendekatan masalah dengan menggunakan

metode-EetcCe untuk DengDr_Eikan dan renarik kesimpu_

1an dari data-data yang terkunpul. yang dimaksud

kesimpulan di.sini adalah penelitian terhadap kuali-
tas hasil penelitian.

Dal-am menganalisa data tersebut, penulis

roenEigunakan analisa diskriptif , dengan metode-metode

sebagai beri.kut :

a. Hetode Analisa Statistik.
Hetode analj.sa stati.stik dipergunakan untuk

nenganali.sa data-data kuantitatif, dengan menggu-

nakan tabel-tabe1 statistik. Dan analisa statis-
tik yang penulis perElunakan adalah statistik
diskriptif, yaitu :

Statistik yanEl EeDpunyai tugas [lengorganis-
asi dan nenganaLisa data angka agar dapat
nemberiksn gaBbalan secara teratur, ring-
kas dan jelas DenElenai suatu gejala, peris-
tir.ra atau keadaan sehingga dapg.t ditarik
nakna atau pengertian tertentu. rU

Adapun metode analisa statistik_yang penulis

Pe rElun akan adalah:
1. Tabel Distribusi Frekwensi Relatif, untuk nen-

persentasikan hasil dari angket yanEf diberikan

kepada sisera.

11Ar"= Sodijono,
R4j awali Press), hal. 4

Pengantar Stastik Pendidikan, (Jakarta
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t\t.l Ur.r -' I I.r : a x 100 z 12,

N

I

KeterdnE

P : arigka pe rs en tas e
I
IF : frekwensi yang dicari persentasenya

N : Number of cases (jumlah frekpensi,/banyak

nya i.rrd ividu ) .

TabeI perhitungan untuk menca!i Hean, yaitu

untuk Eengetahui hasil rata-!ata yang dicapai

sj.swa dalam pelajaran ReadinE- Adapun rumus

untuk mencari tlean adalah :

I

lr*
13)rrx

KeteranElan:

l{i. : llean yanEl dicari

t fx : jumlah dari hasil perkalian antara

mas ing-mas i.nEl skor dengan frekwensinya

N : junlah fre kwens i
l,letode Analisa Non Statistik.

l{etode analisa non statistik, penulis

N

b

, halanan 40.

Bbua., har. 78.
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1) Dedu kt i f

Hetode deduktif adalatr :

Proses berfikir yang bergerak dari pertanyaan-

per+.an'y'aan uDu.m ke pertanyaan-pertanyaan

khusus dengan penerapan kaidah-kaidah dari
togit<a. 14)

2) Indukr if
Hetode induktif ialah :

Proses berpikir untuk Denenukan penEletahuan

yang bersifat uDurr atau kesinpu Ian dengan

bersendikan penElamatan atau pengetahuan ]'ang

bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebeluu penulis nendiskusikan tentang .-f-spf k

skripsi ini, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan
yaitu berupa akt if itas-akt if i tas yang berhubungan

dengan penElaj ar bahasa asing.

1. Pengajaran Bahasa As ing

14\marn Barnad 1b, Dasar-Dasar Pendidikan Perbandinean, ( yog:ya-
karta : And i 0ffset, 1988), hal. 126.

H

pergunakan untuk nen6olah data dengan nenberikan

keteranEian atau penbahasan yang hersifat kualita-
trif denEan prosedur logika deduktif dan induk-
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Seperti telah kita ketahui bahwa pengajaran

nrenurui- Drs. IEln. S. lllih Br_1kj t Ka! o-karo Pengajaran

nerupakan proses penyaj ian bahan oLeh seseorang

kepada orang lain dengan tujuan agar orang Iain itu
neneri.na, Eenguasai dan nengenbanEfkan bahan itu. 15)

JP RonbepajunEl dalam bukunya pengajaran dan

Pembelajaran Bahasa Asing neaberi pengertian penga-

jaran:

Pengajaran adalah usaha untuk nembantu seseo-
rang dalam nenpelajari bagaimana nengerjakan
sesuatu melalui instruksi sanbil memimpinnya,
bagaimana mempelajari sesuatu, rnembekal i
dengan penggiBhuan serta nendorongnya untuk
nengetahui. ro/

Dari pengerti.an tentang pengajaran tersebut di
atas dapat penulis uenberikan suatu kesimpulan bahwa

penElajaran adalah suatu usaha untuk menberikan

sesuatu oahan dari seseorang kepada orang lain agar

dapat nengetahui sesuatu tersebut.

llenurut H. Douglas Brown dalan bukunya Princi-
ples of language learning and t_eaching menlqlikan

penEleltidn pengajafan sebagai berikut :

Teachi.ng is showing or helping soneone to
Iearn how to do soBething giving instructons,guiding in the study of something. Providing
with knowledge causing to know or understand.

1$.=.

16tP.

Igr. S. Ulih Bukit Karo-Karo, Op.cit., hal. 8.

ha] .25 .

Rombepa.jung. PenEai aran dan Pe.abe l 7 aran Bahasa As 1n
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L7)

Sementara itu D.S. l'tuljono memberi pengertian

t,entang pengajaran bahasa asing sebagfai berikur
Teaching a foreiEln language is set of activi-ties which is liteant to make the students learnthe foreign lanEluage, The teaching coverspresenting the material to the students forrptention, preparinEl the chance for the stu-dents to practice and naking the students usethe lanEluage to.Rlpress their ideas in thetarget language. ro/

Dari penj e lasan-penj e l asan tersebut maka

men6erti bahwa pengajaran adalah suatu proses
jar dan mengaj ar .

d apat

bela-

DaIam pengajaran Bahasa asing aspek-aspek

kebudayaan sangat penting karena tanpa nenperoleh
pengetahuan ini kita t j.dak dapat nenasuki

bahasa secara Eendalan. Aspek-aspek kebudayaan

harus diajarkan karena Denpunyai fungsi :

Fungsi Cross Cultural Connun icar: ionyang berarti bahwa tujuan belajar bahasa
asinEl i.aLah nenperoleh kenanpuan berbahasa
asing sebagai alat konunikasi dengan ne-
nangkap dan nengungkapkan diri secara lisan
dan tertulis melalui sisten istilah-istilah
dan ungkapan -ungkap an yanEl nerupakan ciri
khas yanE d ipe 1aj ar i
Fungsi Cross Cultural Understand ing
yang berarti bahwa antar bangsa yang baha-sanya kita pelajari akan terjalin salingpengertian yang dapat dibangkitkan j ikakita nendapat penEietahuan tentdng kebu-
dayaannya yang dihubungkan denElan sejarah,

J 1HA

ini

2

''tH. Douglas Brown,
irr6- Second Itlition. hal. 6

Princio le of lanPu

1$rs. DS Hu[ono. Def inition. hal. l

Learn in.e and Teach-

1



sosial ekononinya, kekuatan politik d
Iain- lain aspek kehidupan hasyarakatnya. 1B;

. 
Disauping harus nengetahui aspek-aspek kebu-

dayaan dalam pengajaran bahasa asinEi i ada faktor-
faktor yang Bempengaruhi dalan belajar lbahasa asing

khususnya bahasa inggris. I'lenu!ut rof. Dr. F.

1.

t

Sadj ono Faktor-faktor itu adalah

Faktor-faktor Linguistic yang mencakup :

a. Faktor kesukaran bawaan bahasa itu sendiri.
b. Faktor hubungan bahasa asing dengan bahasa

ibu.

c. Faktor penEfalaman belajar bahasa asing.

d. Faktor sistin tulisan, bunyi atau ucapan,

tata bahasa dan kosa kata.

Faktor-faktor non l inElu ist ik
2. 1. Sist.la

a. Bakat bahasa

b . l'(ot ivas i
c. Keu letan

' d. Daya ingatan

e. Kepr ibad ian

f. Emos i

El . Unur

h. Jenis kelanin

l$rof . Dr. Sartinah Hardjono. Prinsip Pengajaran Bahasa dan
Sasf,ra. (Depdikbud : Jakarta 198E). ha]. 28



,,

khu 11i

yaitu

1. The

2. The

3. The

4. The

e.

Da 1an

ada

!o

Gu ru

a. Hetode

b. Hateri atau bahan pelajaran

e. Haktu

d. Fas i 1i tas

Sosiat budaya. 2o)

pengajaran bahasa asing nenurut AIi AI

enpat pendekatan yang dapat dipergunakan

grannar-Trans l at ion approach

direct Approach

Aural oral approach

electic approach. 21)

2. Tu;uan Pen6ajaran Bahasa Asing

llenurut Prof. Dr. H.

nya pokok-pokok Pend id ikan

penEiertian :

}(ahnud Yunus dalan buku-

dan pengajaran nenber i kan

Tujuan Pengajaran adalah nenungtinXan nanusia
untuk menletahui dirinya dan alaE sekitarnya
dengan penge . f*22
tahuan yang be!dasarkan amal perbuatan, naka
amal perbuatan adalah tujuan yanbg hakiki dari

2$rot.Or. F. Sadtono. AnialoEi Penpaiaran Bahasa Asinl Khosus-
nya Baha.sa fnFEris (Depdikbud, 1987). hal. 17 - 25.

2*uframmaa Ali Alklulli. Op. cit. hal. 10.



pada ilnu perigetahuan. 22)

Tujuan pendidikan dan

neug:ikuti irama pengenbangan dan

P end

pengaj aran

tuntutan

1.9

harus

kat23)demikian diung;kapkan oleh Sarti.nah Hardjono.

Seaentara itu uenurut RA I'f oerjono tujuan dari
dikan dan pengajaran adalah :

1. Tujuan pend id ikan nasional

2. Tujuan institusional

3 . Tujuan kur iku ler

4. Tujuan instruksional

Tujuan Prndidikan Nasional adalah tujuan

pend j-dikan yang berdasarkan pada falsafah dari suatu

neEiara. Tujuan insti.tusional merupakan tujuan dari

atau tujuan yanEl berdasarkan atas suatu keberadaan

Ienbaga pendi.dikan. Tujuan kurukuler adalah tujuan

ye.ng teLeh +-crc"ntun dalam Garis-Gari-s Rcsar Pedonan

Pengajaran (GBPP). Tujuan Instruksional nerrrpakan

tujuan yang ada pada suatu nata pelajaran atau yanE

khusus pada suatu nata pelajaran.

Dalan pengajaran bahasa asing DS Huljono

menberi :

' 
The
is
Thi.s

goal of the teaching of foreign
to make the students naster the

neans that the students are no

language
l angu age .

fani l iar

4rof . Dr. H. Hahrm:d Yunus, Pokok-ookok Pendidikan dan Pen4a-
.iaran. (PI. Hldakarya Agung, Jakarta ) hal. 35.

Z*rof . Dr. Sartinah Harqjono. Op.cit. hal. 18



Henurut Donn Byrne tujuan seorang guru bahasa

asing adalah : tanguaEie teachers, is to develop the

ability of our students to use th4 language thev are

Iearning for the purPose of conmlnication. 2!)
I

Read ing

Reading atau membaca adaiah suatu aktifitas

dari enpat kecakapan dalan berbahasa Inggris selain

dari listening, sPeakinEl, dan writing.

Hembaca adalah aktifitas untuk nenvanpaikan

pesan nelalui media kata-kata sePerti yang dikemuka-

kan oleh Dr. Henry Guntur Tarigan dalan bukunya

llembaca sebagai suatu ketranPilan berbahasa sebagai

berikut

20

with expression in the target language in. such
that they can easily understand the meaninEis
of the expression and can easily exqlress their
ideas correctly and without doubt ' o?

iienbaca aCelair suatu proses yang ciiiakukan
serta diPergunakan oleh pembaca untuk BeEPero-
Ieh pesan yang hendax disampaikan oleh eenulfp
nelalui media kata-kata atau bahasa tulis' '"2

Reading bukan hanya krEli.atan untuk EenyanPal-

kan pesan atau menahani tulisan dalan teks' tetapi

Reading adalah suatu aktifitas Bengeia kata-kata

2$onn Bryne. Teachin* Oral EnElish (Hongkong

lirited, 1980). hal. 1.

2Ss. l'to.Uo., o. oP.cit., tp.L.l.

4". Henry Guntur Tarlgan.
Berbaha.sa (Angkasa, BandunEl) - haI.7.

Loongnan GrouP

l'!e.nbaca sebaeai atu Ke ilan

e



dalan

bacaan

c.B.E.

2t

dalan

French

teks dan menahani apa yang terkandung

diungikapkan oleh FG.tersebut, sepert i

se'oagai -*r ik,r.i

ReadinEl .as an art or skill is not the
Iearn how to understand and hoeT to
vocabulary and new patterns, but is,
nost pait, fully the recognation in
symbols of what He want already speak.

way
use
for
g5intea

to
new
the

Sementara itu Sukirah Kustaryo

-An ac E i.ve

uenberi

cogn i-

non itor-

Definisi

definisi tentang Reading yaitu

t ive

ing

prosece of interacting with pri.nt and

cnprehension to establish neaning.2S)

ini dicuplik dari pendapat Reinking dan Schemener.

Sedangkan Iikulecksy dalan buku A short Course ini

Teachingl ReadinE SkiIl Bengatakan bahwa Reading

adalah:

Z8lukirah Kustaryo,
(Jakarta Depdikbud, 1988 ) .

behavior which involve consious and
use of various strateEiies includ-
sol.ving strategies to hold a nodel

which the writertoto have i.ntenCed.

Read inp Teclnioues For Colleee Stude.nts
ha1. 2.

A conp 1ex
uncounsious
ing prob len

25i 
neanlng

Dari definisi diatas dapat disinPulkan bahwa

Reading nerupakan aktifitas yang dilakukan secara

sadar atau tidak sadar oI"h 
""suo"anEl 

untuk ,"nE.t"I

4G. French C .E .B . oa. cit , hat . 53

4eatrice S. Hikulecky, A Short Course in Teachino Read inp
s&i-l 7.s (USA : Mdison, iloslex Publiser Co@anv Inc., 1990) hal. 2.
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Hembaca merupakan suatu akt if i tas
dimana ada hubungan ti.mbal balik
pembaea dengan isi teks tersebut.

konunikasi
3olntutu si

Dari ini dapat dikatakan bahwa sebelun menbaca

seseoranEl pembaca telah nempunyai rasa tertarik
untuk menbaca teks itu dan ingin nengetahui isi dari
bacaan tersebut. Apabila hubungan tinbal balik ini
dapat berjalan baik naka pembaca akan lxendapatkan

hasil yuang baik, juga sebaliknya jika tidak ada

hubungan naka hasilnyapun akan jeIek. Dengan deni-

kian dapat dikatakan bahwa antara penbaca dan yang

dibaca itu saling nempengaruhi.

Dalam Eembaca atau nemahani suatu bacaan

seorang penbaca di.tentukan oleh :

a. Taraf pendidikan penbaca

b. Taraf in te legen s i
c. Sikap yang ditentukan oleh lingkungan

d. Kemanpuan berbahasa ibu yang diteatukan oleh

suatu sistin atau taraf sosial tertentu.
e. Kemanpuan berbahasa asing. 31)

3$rof . Dr.

3$rof . Dr.

SarLinah Hardjono. @.cit.,
Saltinah Har{iono. Loc. cit.

hal. 49.

hal. 49.

hui isi bacaan atau suatu teks yang dibaea.
' Henurut Sartinah Hardjono dalar buku p!insip-

prinsip Pengajaran Bahasa dan Sastra :



Faktor-faktor itu saling nempengaruhi' nenbantu

atau nenghanbar dan saling nelenEfkapi pada seoranSf

pembaca untuk msnahaj!'i suatu teks bgcaan '

Henurut Prof. Dr' F' Sadtono yang merupakan
i

cuplikan dari Cooper and Skonkoff seorang yang llahir

menpunyai strategj- membaca

a. Ia berusaha menenukan

cialam huruf, kata-kata dan arti kata'

b. Ia berani nembuat resiko dalan memahami teks

dan menebak arti kata '

c. Ia nenbaca untuk nengidentifikasi-kan makna kata'

d. Ia menebak arti kata yang ti'dak dikenalnva

dari konteks atau melamPauinYa '

e, Ia menakai Pengalamannya yang terdahulu untuk

menahani teks.

f. Ia nerbaca dengan harapan bahwa tek's itu selalu

nengandung arti.

g. Ia memahani kemubaziran ( redundancv) untuk

nenebak arti teks yang meraEiu U^n '32)

seba
I
I

ciri.

gai berikut :

-ciri yang nenonj o I

' Dari buku yang sama'dari cuplikan lleavon and

Skonkoff 1978 beliau nengatakan :

KeBanpuan membaca ndnpaknya tergantung pada-x"it"rpii"n aatan beLerapa konponen vaitu
p.ngunrlan fata, perbendaharaan-kata' pengala-
t"n"Vu"g terdahulu dan ketranpilan nengorganl-
sir ide. Guru yang baik ternyata mengajarkan

s&rot. Dr- F. Sadton o. OP'cit' hal 32'
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ketranp i 1an-ketragg$ Ian itu bersana-sana,
tidak berurutan. "/
Apabila kitEla dapat nencankan dan BeDp!aktekan

itu rnaktc dari irei,ajaran nenbaca atau Reading akan

tercapai has i l. yangl raksinal.

I'lenbaca diperlukan suatu ketranpilan yang kon

plek yang nelibatkan serangkaian ketranpilan yang

lebih keciI. Da1an nembaca diperlukan dua aspek yang

penting, Denurut Dr, Henry Tarigan dua aspek itu

adalah:

1. FetraDpilan yang bersifat nekanis (l'lechan-

ical SkiIls) nencakup :

a. PenEenalanben tuk huruf

b. Pengenalan unsur-unsur linguistik (fonen,

. kata, prase dan lain-lain).

c. ?engenalan hubungan atau korespondensi pola

ejaen dan bunyi.

d. Kecepatan ueubaca bertaraf rendah.

2. Ketranpilan yang t ersifat peuaharan (ConPrehen-

sion ski 1ls ) nencakup

a. - Henahani pengertian brbahasa

b . l{emahani s j.E nif ikansi atau Eakna

c. Evaluasi atau pen i laian

d. Kecepatan nenbaca yang fleksibel yanlE

fltoia haI JZ



Eudah disesuaikan dengan keadaan ' 34)

Dalar hal ini daPat dikatakan bahsa reading

yangdibahas Pada penulisan ini telah uenvanE*ut

pada comprehens ionnya ' Dengan reading penbaca dapaat

nengetahui dan memahanl apa isi darisuatu buku atau

teks. Dan definisi dari comPrehension itu sendiri

adalah : "Understanding in depttr" '35)

Jika kita nelakukan aktifitas neubaca selalu

berkaitan etat dengan Penahanan bacaannya atauy

c inpre hens j.onnya . SePerti yanE diungkapkan oleh

l{ i lga I'l . Rivers

4 . Jen is l{enbaca atau Read 1ng

Dalan ketramPilan nenbaca atar: akifitas dalan

Reading ada beberaPa jenis antara lain adalah

To be good re
r ecoSln ize so
graphic symbo
as lanEluage
phrase, c Iaus
d ist ingqiFh
other. Jo)

Intensive Reading

IntenJive reading adalah

tas nembaca Yang dilakukan di

ader, the readers must be able to
und Patterns rePresented bY the
i=-"-na identify thei'r combination--""it structural clause I ike
e, tenses and -he nust be able to
tne--i"iutionshiP a word with

saIahsatu aktif i-

dalan ke1as. Henu-

3Sr . Henry Gr:ngur Tarfian . Op . cit. hal . 11 - 12 '

3*ff . Burton, lla-sterirg En4llish Langpage,

Press LT, 1982), hal. 53.

(Hongkong Hacuillan

3$lifg. !,1 . Rivers, Teachino Eoreien LananEe Sk; 77 '

Toppan Coeanv Linited, 19?0) hal ' 220 '

(Tokyo
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rut Dr. Henry Tarigan :

Intensive Reading adalah study seksma' te1
u"n, t"f :.ti dan penanganan terPerinci vang
d i laksalrakr-o: d idalan kalas t erhadap sualt1
tugas vang pendek, kira;[ira dua sanpal
eniat halauan setiaP hari'"'/

Intensive -neadiire ini bertujuan untuk

nengaiar kata-kata bari: dan PoIa-Po16 kaIin:'at
I

yan baru. AIi AIhuIli h"ngataktn : "The Purpose

of intensive Reading is to teach nen worcis and

new pattern=. 38)

Extensive Reading

Kegiatan nenbaca sePerti ini bertuiuan

untuk uenperoleh infornasi ' Ini nenpunyai waktu

yang lebih banyak dibandingkan dengan intensive

reading. Extensive Reading neuPelajari vocabu-

lart, da.n Pcla-pola structure ' Dikatakan A1i

AlkhulLi : "its nain Purpose is enjoynent and

reinforceuent of Previously learned vocabulary

and granuatical structo'"l ' 39)

Silent Read ing

Silent Reading atau n-enbaca dalan

yaitu aktifitas nenbaca untuk conprehension

nenahani secara nendalar isi dari pada

hati,
untuk

te ks

5br. H.nry Guntur Tarigan ' 0p' cit'
3*uha:nmad AIi A1klul,1i, Oo ' cit' hal

flroro., h81. ?3.

ha]^. 72

c

72
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baeaan. Pada kegiatan ini seoranEl Penbaca uenbu-

tuhkan konsentrasi yanEf penuh untuk daPat nenaha-

ni suatu isi teks bacaan.

Readi.nEl Aloud

Salah satu kegiatan menbaca yang dilakukan

denElan nenbaca keras atau nyaring suatu baeaan

yang ada. Menbaca nyaring -.-.dituiukan pada suatu

ucapan atau Pronunciation dari pada ke pemahanan'

Skimming Reading.

Skinning Reading atau nenbaca sekilas

adalah seienis nenbaca yang nenbuat. Bata kita

bergerak cePat nelihat, nenPerhatikan bahan yang

tertulis untuk nencari serta nendaPatkan inforna-

si atau keterangan.

Scanning Re ad ittg

Adaiah suatu aktifitas terbaca sekilas

tetapi tel j'ti denElan uraksud untuk menenukanin-

fornasi khusus, infornasi tertentu dari bahan

bu.r"n. 4o)

Close RreadinEl

Disebut juEia comprehension Reading' Tujuan

dariclose reading ini adalah untuk memahani suatu

bacaan secara tengkaP. Jadi pembaca harus pelan

e

f.

e.

4$r. Henrv Guntur Tari€an , |lefuaca El<spresis (Bandung : AnElka-

sa, 1983). haI. 34.
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dan berhati-hati dalam nenbaca.

Tuiuan nembaca ini menurut Dr. Henry Guntur

Tarigan adalah:

1. I,lengingat dan menahami ide-ide Pengarang

2. t{enganalisa para tokoh

3. H ernaham i konsep-konsep

4. l'fe lukiskan hubungan -hubungan

5. Hencari po 1a-po Ia

6. Henganal isa gaya. 41)

Hetode Pengajaran Reading

Dalam pengajaran RreadinEl Eenurut AIi A1khu1-

ii ada enpat cara atau netode pengaiaran Reading

yaitu:

a. The letter method

b. The global nethod

c. The linguistic n'3thod

d . The EcVeLic method. 42)

The letter method adalah metode Pengaiaran

Reading dengan nengaiarkan kepada siswa badaiDana

nenbaca huruf-huruf (alphabet) kenudian dirangkai-

neniadi kata dengan dibaca secara diejo.

The G1oba1 Hethod .yaitu Detode pengaiaran

Reading dalan mengembanElkan kecepatan kita neubaca

aLbtra., har. 34.

a4krrhamaa Ari Alkhrtli. @.eit., hal. 7o - ?1.
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dan memahani teks bacaan yang dimulai dari kata deni

kata kenudian dikenbanEikan nenjadi kalinat deni

kalimat dan seterusnya.!he Linguistic llethod nerupa-

kan metode pengajaran Reading yang digunakan untuk
;

lnenyusun pola-poIa Readlng- dan nenperkecil kesalait

.an-kesalahan selama irenbaca. The E tt-eCtic- Hethod

merupakan metode ""rno"in dari Letter Iethod, GIobaI

method dan Linguistic nethod.

SISTIH PENULISAN

Dalan penulisan ini penulis menyusun secara

sistinatis agar penbac'a dapat mebaca dan uenahani

seca!a jelas dan mudah. Penulisan skripsi ini terdiri
dari enpat bab dan nasinE bab terdiri dari sub bab.

BAB L Pendahuiuan :. Dalan bab ini terdiri dari Sub

bab-sub bab tentang Penegasan Istilah, Larar

Belakang nasalah, Perumusan masalah, HipotesE,

Alasan Penilihan Judu1, Tujuan dan keelunaan

penelitian. l'{et od o log i penelitian, tinjauan
pustaka dan Sistim Penulisan.

BAB II. Gambaran Umum Sekolah Henengah Pertama Huham-

nadiyah Condong Catur Yogyakarta. Dalam bab

ini dijelaskan tentang Letak geografis,

Sejarah berdirinya, Struktur organisasi,

Keadaan siswa, Kepala Sekolah, guru dan karya-

wan Iainnya. Keadaan sarana dan prasarana. Dan
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Ganbaran tenatang pengajaran Reading di SUP

lluhanmadiyah Condong Catur Yogyakarta.

Yaitu tentang Proses PenElajaran Reading dalan

bab ini dijelaskan : Tujuan Pengajaran, l{ateri
Bahasa Inggris. Hetode dan Proses Pengajaran.

Hasalah-masalah Pengajaran Readinll. Kesulitan,

hanbatan dalam pengajarean ReadinE dan Peneca-

han nasalah. Hasil Pengajaran ReadinEl .

Penutup, terdiri dari : Kesinpulan, Saran-

saran, Kata penutup.
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BAB II
GAHBARAN U}lU!,I SEE.OLAH I,IENENGAH PERTAT'IA

},IUHA},I},{ADIYAH CONDONG CATUR

YOGYAKARTA

LETAK GEOGRAFIS

Sekolah l'lenengah Pe!tana lluhannadiyah Condong

Catur terletak di. desa Earangasen Kelurahan CondonE

Catur KecaEatan Depok KabuPaten Sleuan Daerah Istiaewa

Yogyakarta. Batas nilavah Sl'tP Huhaunadiyah ini adalah:

- Sebelah barat dibatasi oleh Perunahan Ilinonartani.

- Sebelah tinur dibatasi oleh Perunahan Penduduk

- Sebetah selatan perunahan Peru[nas Condong Catur.

- Sebelah utara dibatasi Perunahan Janbusari indah'

Sekolah I'lenengah PertaDa liuhanradiyah ini terletak

pada Lingkungan yangl aDan tentral dan tidak - terlalu

dicenari, baik oleh suara Daupun udara, sehingEa suar.a-

nanya nenguntungkan baBi si.s',.a un_tuk belaiar. €ekolah

ini iuga berdanpinElan dengan Sekolah l{enenElah Atas

Huhannadiyah Condong Catur. Diantara gedung tersebut

berdiri sebuah nasiid "Iilanic Centre".l)

lfeqgSrqq dengan Bapak Drs. Su!8nto selalnr peobina SHP

nadiyah Condong Catur tarElElal 13 Septenber 1993.

a1

Huhs.m-
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SEJARAH BERDIRINYA

YAH

SEKOLAH HENENGAH PERTAI{A I'IUHA}IHADI-

Sekolah ini mulai berdiri pada tanggal 15 JuIi

19?9. Sejak berdirinvd sHP ini berpindah lokasi sanPai
I

sekarang uenPunyai geiung sendiri ' Pada tahun 1979 Sl'tP

ini nenenpati sD NegeJi Sarikarya dan siswa-siswi nasuk

sore dan nasih berstatus terdaftar bersana-sana dengan

SuA.PadatahunlgSstelahmenenPatigedungsendiri
yang berdiri diatas tanah seluas 5500 n2 dan merupakan

tanahkasdesaCondongCatur.Dansekarangs}jPl{uhanna-
^\

diyah ini telah berstatus diakui'z/

Sekolah Menengah Pertana Huhannadiyah ini nenpunyai

I lokal uasing-nasing 6 lokal untuk Proses belajar

mengaiar, satu ruang untuk Eluru dan Kepala Sekolah'

satu ruang untuk tata usaha dan Perpustakaan'

Dasar pendidikan sekolah ini adalah ajaran agaEia

Islar, falsafah Pancasila serta Undang-undang Dasar

1945 yang diarahkan untuk nenbentuk Eanusia peBbangunan

Pancasila yang 'sehat iasnani dan rshaninya nelalui

ketrampilan, dapat uengenbangkan kreatifitas' tenggang

rasa, dapat aenyuburkan sikap dasar denokrasi yang

tinggi dan budi Pekerti vang luhu!' tsencintai bangsanya

serta nencintai sesana uanusia sesuai den6an ketentuan

{CIE!"gae dengan Bapak D1s. S1rralto 131aloa 
eeubina Sl{P

r"a ivaf, T[na6catur tsnEIElaI 13 SePtenber 1993'
uha-n-



yanEl terdapat dalala Undang-Undang Dasar 1945 dan

dengan janji pelajar Huhannadiyah yaitu :

1. l,tenjunjung tinEgi perintah agana Is1an

2. Hornat dan patuh kepada orang tua dan guru

3. Bersih lahir batin dan teguh hati.

4. Raj in belajar giat bekerja serta beranal

5. Berguna bagi nasyarakat dan negara

6. Sanggup nelangsungkan anal usaha Huhannadiyah.

sesual

3)

Dengan janji pelajar itu yanEf senantiasa dibaca pada

upacara bendera diharapkan pala siswa di Sekolah

Menengah Peltama l{uhannadiyah Condong Catur ini dapat

nenjadi nanusia-nanusia yang berguna baEii nusa, bangsa

dan agana.

Sedangkan latar belakng diciirikannya Sekolah

Henengah Pertana Huhannadiyah Ccndong Catur ini adalah

untuk BenanpunE! lulusan-luIusan dari Sekolah Dasar

Negeri ataupun Sekolah Dasar swasta atau lladrasah

Ibtidaiya5. Agar para lulusan itu dapat nelanjutkan

sekolah yanrl lebih tinEgi, dan khususnya sekolah ini

diperunntukkan lulusan yang bebteBpat tinggal di daerah

Condong Catur dan di sekitarnya,

t e!@!es1 Sekola} l'lenengah Pertana Huhamadiyah Condong
Catur tanggal 20 Septenber 1993.



C STRUKTUR ORGANISASI SEKOTAH

Seperti pada sekol ah-.-seko lah nenengah pertaEa yang

lainnya naka di sekolah llenenEah Pertalra lluhannadiyah

Condong Catur ini juEla nenpunyai struktur organisasi

sekolah dinana struktur ini dapat berguna untuk senua

yang ada di lingkungan sekolah aEiar Eereka dapat Eenge-

tahui kedudukan nas ing-nas ing .

STRUKTUR DASAR ORGANISASI

KepaIa Se ko 1ah
( Kasek )

Kepala Tata U saha

'**t."!r u".
Ke s i swaan

saklseL ur.
'Kurikulua

l{akase Ur. l{ak
Sarana-Pra-
sarana

flunas

Gu ru Guru

ase k Ur

BP /BK

Tugas dan keraj iban

1. Kepa1a Seko 1ah

I

s ili,.. a)

nas ing-mas ing komponen.

a. Kepa1a Sekol,ah nerupakan penanggung jawab peLak-

sanaan pendidikan di seko 1ah.

$epdikbud,
|tenengah, Jal<arta,

Pdonan Unua Penvel
1988, haI. 104

Mainistra.si sekolah
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b, Kepala Sekolah neuPunyai tuEfas nerencanakan'

nengorgan isas iiran , nengalras i dan nenElevaluasi

seluruh Proses pendidikan di sekolah'

2 . tlaki 1 XePala Se

a. Tugas dari

tugas kePal

ke luar bi

hadir.

akil kepala Sekolah adalah nenbantu

sekolah baik ke dalan nauPun tugas

a kepala sekolah be r ha langan/ t id ak

olahk
It
a
I

I

3. Urusan Kes iswaan

a. DitanElani oleh seorang Eluru binbinElan Penyuluhan'/

BP.

b. Ruang lingkup kerja adalah DeBbantu kepala

sekolah dalan keEiiatan :

- Penbinaan 0SIS.

- Birbingan Penyu luhan/B inb inean Karir

- l'{ engunPu l kan data-data si'swa

- l'tengisi buku LeEler-leEfer buku induk siswa

- llener i'na siswa baru

- l'lencatat adnin istrasi sislta '

4. Urusan Kurikulun

a. DitanElani oleh seoranEl bidang studi vang dinilai

lebih nenguasai segi teknis edukatif ' 
5)

b. Ruang lingkuP pekerjaannya adalah BeEbantu KePala

' Sekolah dalaa pengurusan keEliatan Proses belaiar

$toaa, nat. z-v.
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Dengaiar baik intrakur i'ku L er, kokurikuler' extra

kul il'.u ler nauPun kegiatan Peng'enbanEan kenanpuan

guru nelalui suPervisi atau latihan dalan kerja'

Tuglas itu antaa Iain:

- Henyusun i adwal

- !'f enyusun administrasi guru

- Henyusun adninistrasi s isPa

5. Urusan Sararra dan Prasarana

a. Tugas ini diPegang oleh seoranE gulu bidang study

b. RuanEl linE kuP kerjanya adalah :

- I'tenEladakan alat-alat sekolah

- Herehab alat-alat sekolah yanE suciah tidak bisa

d igunakan/rusak .

Urusan Hubvungan Hasyarakat

a. ?uEas ini dibebankan Pada seolanll Eluru yang supel

dan daPat berkorunikasi dengan Easyarakat unun'

b, Tugasnya adalah aengadakan hubunElan antar sekolah

dengan instansi lain. Dan hubungan denEan Dasya-

-rakat. Kediitan rtrusan HUHAS ini antara lain

adalah:

- Menielaskan kebijaksanaan sekolah' situasi dan

perkenbangan seko lah ' 6)

- l'lenaDPung saran-saran dan Pendapat dari Dasya-

rakat ,:ntuk nenajukan seko lah '

6

$epdikbud, inid, he.L. 7-14'
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- Henbantu newuiudkan keriasana dengan leubaga-

lenbaga yang berhubunEian dengan usaha dan

kegiatan pengabdian Basyarakat.

KEADAAN SISTIA, GURU, TEPALA SEKOLAH DAN trARYAIIAN LAIN

1. Keadaan Sisra

Junlah siswa di sekolah llenengah Pertana l{uhar-

nadiyah Condong Catur pada tahun akadenik 1993,,/19S4

ada 130 siswa kelas satu- sanPai kelas tiEla terdiri

dari Putra seiun]^ah 72 oranE dan Putri seiurlah 58

orang terbaEli dalaB kelas IA, IB, IIA, IIB, IIIA dan

IIIB. Untuk lebih ielasnva daPat dilihat dalan tabel

berikut:
TABEL I

JUI{LAH SISTA HETIURUT JENIS KELAITIN

NO. SISTIA KELAS PUTRA PUTRI JU},ILAH

1

2

3

I
II
III

24

25

11

t,

10

ao

46

44

40

JUHLAH 72 7)

7O-eto-"ntrsi, Papan data SHP l'(uhamadiyah CC, ditortip tanElgal

20 September 1993

37

130
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2. Keadaan Euru, KePala sekolah dan karyawan lain'

Guru-guru di Sekolah Henengah Pertana Huharaa-

diyah condonlt Catur ini terdiri' dari guru DPt ada 5

otanEf, guru DPB 1 orang, guru tetaP ada 3 orang dan

I

giru tidak tetap ada ? oranEl' Untuk lebih jelasnva
I

df.pat dilihat dalan tabel betikut :

TABEL II

KEADAAN GURU BERDASARKAN STATUS, PENDIDIKAN DAN

BIDANG STUDY

N0. I NAI{A STATUS IPENDIDIKAN I
BID. STUDI

01

o2

03

04

Sahari Tarso Su-
narto, B.A.
Drs. Suranto

Siti Kudiiiah
Drs. Si6it
Dj au har i
Syans iyat i
Hutarsih NST

Dra.Dwi Susilowati
sukij ah

Eni SupridiYati
Nuri annah

I'lusrifah
T idodo

H. Bachrowazi

Drs . Achiat l'[ui iono

Ninik Suhartati
AEfunEl SuPriyadi

IAIN

IKIP

PGSLP

51 IKIP

PGSI,P

PGSLP

IKIP

D2 IKIP

D2

PGSLP

PCA

PGSLP.

TaDanEluru

S1 IKIP

Sarwi

D2

Bhs.

Bhs.

Ind .

I nggr .

BioLogi
IFS

BP,/Pt{P

IPA

Ketranp ilan
l{atenatika
AE ana

IPA

Orkes

Orkes

Seni RuFa

Seni Hus ik

Peub ina

Pembina

Kep . Sek

T akase k
DPK

GTT

DPK

DPK

DPK

DPK

DPK

DPB

GTT

GTT

GTT

GT

GTT

05

06

o7

08

09

10

11

1.,

L4

15

16



L7

18

19

Drs.

Puj i
Hoh.

Sud armaj i
Liswanto

Darodj i

GT

GTT

GTT

s1

51,

PGA

IKIP

IKIP

?o

Hateuat ika
Pen . Pranuka

8)

Data khusus Eiuru Bahasa Inggris Sekolah llenengah Perta-

na Huhannadiyah Condong Catur

Naaa : Drs.

Tenpat,/Tg I . Lah ir : Kebunen, 2? lloveuber 1960

Alanat : Perunahan tlirokerten Indah

No. 138 BanEluntapan Yogyakarta

I

:

I
ISigit Dj auhar i

Pendidikan ;

-sD :

_ sl,{P :

- S},IEA :

- Dl Bhs.InEB.

TKIP !{eger i :

- 51 Bhs.InEg.

IKIP SADAR :

S_ep e rt i tersebut di

Pertana Condong Catur

kelas satu sanpai ke las

dalan nenEielola kel.as

Lulus tahun 1980

Lulus tahun 1986. s)

atas bahwa di Sekolah l{enengah

terdir'i dari enau . kelas dari

tiga. Untuk Benjaga ketert iban

naka di tiap-tiap kelas ada

Lu lus

Lu Ius

Lu Ius

tahun

t ahun

tahun

L972

1975

t97A/re?s

%-p**tr"i, papan data SHP l{uhamadiyah CC, dihrtip tanggal
20 Septenber 1993.

qt""*rr"r, dengsn guru bidang studi Balusa rnErEFis, Bap€]r Drs.
Stit Djauhari, tsnEgal. 20 Septetrer 1993.
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seoranEl guru bidang studi yang neniadi e'ali kelas ' llali

kelas ini nenPunyai tugas untuk nengelola kelas baik

teknis adninistrasj' Daupun teknis edukatif' juga waii

kelas dituntut untuk nenberi uasukan kePada guru BP

baEli siswa yang ada di bawah asuhannya'

TABEL III

DAFTAR TALI KELAS SI'IP I{UHAMI'IADIYAH CONDONG CATUR

Nomor I Ke1as I Nana TaIi Kelas

Eni SuPr idiYat i

Drs. Pui i L iswanto

Husrifah

Drs. Sudarnai i
Nuri annah

ilu larsi.h NST

10J

Keadaan Karyawan

Karyawan di Sekolah Henengah Pertana Huhannadivah

Condong Catur ueruPakan tenaga 
'rieubantu dalan penye-

lenggaraan Proses pendidikan dan Pengajaran' Karya-

wan di Sekolah Henengah Pertana Huhaunadiyah Condong

Catur itu adalah:

W-pk "*tgi, 
papan data SHP l'tuhamadivah CC, diloatip

1

.)

a

4

5

6

IA
IB

IIA
IIB
III
III

A

B

J

20 Septenber 1993.

tsnggal
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TABEL IV

KEADAAN KARYATIAN DI SHP UUHAI{}IADIYAH

CONDONG CATUR

No. I N a u a lStatus

1

Z

4

5

Rub i yah

Lis l{inarni

Totc SuPriYaCi

Jaiz

S am in gan

B end ahar a

Kepa1a TU

Tata Usaha

Peniaga Sek.

Hunas

_f,

11)

SARANA DAN PRASARANA

Dalam proses belaiar nenElajar di sekolah tidak

lepas dari sarana rian Prasarana yang nerrdukung Proses

belaiar tersebut. Fasilites-fasilitas sekolah vang ada

EeEpunyai. Peranan Penting' Sarana dan prasarana sekolah

ini berduna aElar daPat nenindkatkan siswa dalan bela-

jar.

Keberadaan sarana dan Prasalana di Sekolah

l'[enengah Pertana Huhannadiyah Condong Catur dalau

nenunjanEprosesbelajarnengajarsanE|atdiper].ukan,

sehingga telah semestinyalah apabila sarana dan Prasara-

lbogWtrr! paPan data Sl{P iluharomadivah CC' di}oltip
20 Septenber 1993.

tsnggal



na Sekolah itu neneElanE peranan penting.

Sarana dan prasarana yang ada di Sekolah llenengah

PertaDa l{uhanmadiyah Condong Catur Yogyakarta daPat

dilihat dalar tabel berikut:

TAB v

DAFTAR INVENTARIS SEKOLAH ilENENGAH PERTAMA

}IUHAHI'IADIYAH CONDONG CATUR

l

I

I

I

$L
:

No. I Tenpat,/Ruang I Jenis Barang Jum 1ah

01 Gedung Sekolah

Ruang Kep. Sek.

B angun an

RuanE Ke las

Perpustakaan

Ruang Tata Usaha

Kepala Seko lah

Ruang Guru
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F. PENGAJARAN

CATUR

BAHASA INGGRIS DI SI{P I{UHAI{I{ADIYAH CONDONG

1. Definisi Pengai aran

Banyak istilah Pengajaran yand dikenukakan oleh

Wtasi_epW,
tanEgal h-sePtenrer tggg '

tEnEfgal 15 Oktober 1992' dihrtip Pada
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para ahli pendidikan, tetapi naksud yang terkandunEl

dalan i.stilah PenEajaran Pada. intinya saroa' PenEaja-

ran dalan istilah Bahasa IngEris diterjenahkan

'teaching' yang Denurut Alvin ll' Hor'rard' "teaching

is an activities that tries to help soBeone to

acquire, change in develop skil1s attitude' ideas

and know1edge".13) Dari sini dapat kita ketahui bahwa

pengaiaran tidak hanya ne'ber'ikan Pelaiaran saia'

tetapi iuga neubantu siswa untuk nendapatkan Penga-

Iauan dan pengajar berusaha untuk Eengubah tinElkah

laku sislra dan DenEeDbangkan keahlian siswa'

Pengaiaran nerupakan suatu proses pertunbuhan

Dotivasi dan belaiar. JuEa Pengaialan nerupakan

pengorgan isas ian dari senua kondisi yang baik naupun

yang ielek yanE belhubungan denEan belajar nengajar'

Dengan gutu,/Pengaiar berperan sebagai organisator di

saupinEf sebagai Eotivator '

Jadi di sini Peran seorang clrru sangat PentinE

dalau proses belaiar [engaiar' Seorang Euru harus

dapat nenyukai Pekerjaannya sebaEai seorang guru'

Seperti diungkapkan oleh Hursell yaitu: "The teacher

'tsust also like what he teaches and like teachinE as

ffif,rot ti. Horard,
Interhational Textbook Cowanv, 1968 ' haI. 18

(PensYlvania
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Bahasa

llcGraq Hill

a Proffesion" '

?

Dalan hubunElannya dengan Pengaj aran

Ingg!is di Sekolah l'lenengah Peri:rua H u haa'asd iyah

yaitu untuk nenberikan bekal Pengetahuan Bahasa

Inggris kePada siswa yang teroasuk da1an enPat

kecakapan berbahasa yaitu: Listening' Speaking'

Reading dan ilritind '

Tujuan Pengaiaran Bahasa Inggris

Dalan Proses Pengajaran Pasti ada tuiuannya'

Karena tuiuan neruPakan target yang akan dicapai

dalan suatu pendidikan serta neniadi tolok ukut baEli

seorand Pendidik dalan Proses belaiar nengajar

sehingga nencapai keberhasilan yang baik sebagainana

yang diharaPkan '

Pengaiaran Bahasa Inggris iuEa uenpun:'ai tuiuan

yaitu untuh uengenbalikan penEaiaran Bahasa IngElris

kePada ke berkonunikasi dan fungsi konunikasi'151

Di sanping itu ada tuiuan kurik'uler dari penEfaiaran

bahasa Ingdris yang telah dirunuskan dalau Car-is-

Elaris Besar Pedonan PenEfai aran (GBPP) Sl{P vaitu:

Siswa neniliki uinat dan \:"1::""" 
berbahasa

rndEris t""t""^i';;;;;' a+ di'?llpins itu sissa

diharaPkan o"nit-iiiiiiitl uttuitara dan Eenurls

ltrtt=
Book Co@any,

L. Hurse1l,
Inc. 1954),

flt:cessfu 7 Teachitt{ (NewYork :

hal. 21.

1$tP""tentt'
(Jal<arta, DePdikbud'

Pend id i-katl dan Kebudrvaan '
1983), haf ii'

GBPP Bahasa Inggtis
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karangan sederhana dalan Bahasa Inqgfis, dengian

kosa kata daIaD tinEkatan 1500 kata' ^"'

Tuiuan khusus pengaiaran Bahasa Inggris di

Sekolah ltenenglah Pertdoa iluhaunadiyah Condong Catur

dituangkan dalam kurikulun tahun 1987'

Pada dasatnya pengaiaran Bahasa Inggris diuaksudkan

untuk nencaPai t ketranpilan berbahasa Inggr isenP a
I

yaitu: Listening, Speaking, Reading dan l{riting'

Dari Penielasan tersebut di atas naka jelas

bahwa tuiuan Pengaiaran bahasa Inggris agar siswa

dapat nenguasai bahasa Inggris denEfan baik, lenulis

d.l uenbaca serta nenahani teks bahasa Ingdris dan

Banpu berkouunil(asi baik secara tertulis ltauPun

secara lisan.

Untuk Dengetahui tuiuan siswa belaiar bahasa

Inggris di Sl'tP Huhannadivah Condong Catur Penulis

nenyai ikan tabe 1:

TABEL VI

TANGGAPAN SISTIA TERHADAP TUJUAN BELAJAR

BAHASA INGGRIS

lo. I TanggaPan S iswa

A

B

Agar dapat nenbaca dan nenul'is
Bahasa IngEr is

AElar dapat berbicara B.InEgris

2,3 Z

4,? Z

16;4i4. hat. 1

1

2



li isata

dan ber-

4S

17,6 'A

81 ,4 'l

l{enengah

kut iku lun

Pendid i-

c

D

Agar nenj adi Penandu

Kurikulun yang digunakan di Sekolah

Pertana l'luhannadiyah Condong Catur yai'tu

tahun 198? yang dikeluarkan dari Departenen

kan dan Kebudayaan Republik Indonesia'

Adar nenbaca, nenulis
bicara bahasa Inggr rs

I a3:Nl 100%

Sunber: Angket no' 20' 
r

Dari data tersebut di atas jelas bahwa tujrJ'an

sisera SHP Huhannadiyah HenPelajari Bahasa Ineetis

adalah nereka dapat nenbaca' nenulis dan berbicara

dalan Bahasa inggris ' Apabila nereka telah daPat

nenEluasai dan daPat nenggunakannya naka tujuan

pengajaran Bahasa InElgris akan daPat tercapai '

Kurikulun Pengajaran Bahasa Inggris

Seiuulah uata Pelajaran vang harus diseleshikan

tidak hanya dilewati tetaPi harus difahami untuk

nencaPai tuiuan PenEfaiaran itu yang dinaksud denElan

Kurikuluu. Dalan hubungan dengan bidang studi Bahasa

Inggris, kurikulun didef i'nisiP'an adalah seuua akti-

fitas siswa yang berhubunEan dengan keEfiatan penEla-

jaran Bahasa Inggris yanEf berisi beberapa aktifitas'

pengialanan dan kenanPudn !'anE diatur dan diarahkan

oleh Eluru untuk nencapai tujuan pengajaran Bahasa

Inggr is

l:,1



Sunber bahan Pelaiaran Bahasa InEgris di St'{P

l'tuhannadivah Condong Catur adalah Buku Paket Bahasa

InElgris dari Depdikbud dan Lunbat '{re8}atafi Sisna'

bahan ini Eerupakan bahan aeuan siswa dalan nening-

katkan kenanPuan berkonunikasi '

Untuk nencapai kenanPuan berkonunikasi' diper-

lukan pengetahuan dan ketrarPilan unun Bahasa Ing-

gris yang dijabarkan dalan bagj'an kurikulun ini

yaitu:

a) Unsur-unsur Bahasa

50

1afa1 terutana dl SHP dan eJaan

bentuk-bentuk frase dan kal ioat

1) LafaI/Ei aan

Hengaj atkan

Yang baik.

2) Struktur

l{engai arkan

yang ba-!k --aa blsa diterisa '

3) Kosa Kata

l'tengaj arkan kata-kata dari berbagai ranah ke-

bahasaan dalan juulah Yang Bininal diPer lukan

(f 1500 untuk SllP);' .

b) Kegiatan berbahasa

4 ) I'[enbaca

}lengaiatkan kenallpuan penahanan berbagal nacan

wacana dan y:^ng iuga nenaebah kosa kata siswa

dan Pen8alaman struktur Bahasa Inggris di sini

bukan isi bacaan yang diajarkan akan tetapi
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unsu! bahasa dan cara PenEEunaan Bahasa IngBe-

ris untuk EengungkaPkannya.

5) PercakaPan

l{enElaiarkan ketraDPilan nengEunakan Bahasa
I

InEEris lisan sederhana untuk BenEiunEfkaPkan

i

berbagai tiueas dan funElsi koaunikasi bahasa.

6) Henul islHengarang

Mengaiarkan kenanPuan ala kadarnya nenbuat

kalinat-kaliEat yEng baik dan benar dan Eera-

kitnya neniadi Paragraf dan berbagai lracana'

. Secara sinEkat bahwa nateri PenEaiaran Bahasa

Ingigris terdiri dari enan bagian yaitu lafal/eiaan

(Pronunciation), Structure, Kosa Kata (Vocabulary),

Menbaca ( Rea.ding) , PercakaPan (Conversation ) dan

l'lengararrg (ConPosition ) .

indikasi sisna nenEluasai Bahasa InEEris yaiEu

jika dapat DenEiuasai ke enaa bagian dari Bahasa InEI-

gris tersebut secala aktif.
4. Siswa

Dalan Proses belaiar nengaiar ' sisna sanEat

Eelregang Peranan pentinE, sisna tidak hanya sebaEai

obyek tetaPi iuga sebaEai subyek dalau Proses

belaiar Dengaiar tersebut. Dalau Proses ini ada

faktor-faktor yang llelPenEaruhi siswa vaitu faktor

intrinsik dan faktor ekstrinsik- Eaktor intrinsik

adalah faktor-faktor yanE datang dari dalan diri



sis$ta sendj'ri, Bisalnya faktor intelegensi' sikaP

ootivasi,ninat,kePribadiandansebaEainya'Sed'ang-

kan yanli dinaksud denEian faktor ekstrinsik adalah

faktor-faktor yang datandnya dari luar diri

tersebut sePerti. faktot keluarEa' lingkungan'

litas dan sebaElainya.

slswa

fasi-

Jika senua faktor tersebut daPat terPenuhi naka

seorang siswa akan daPat nenerina senua Pelajaran'

dengan senanEl . Dan s j'swa akan nendaPat hasil yang

naksinal .

Denikian iuEa dataE Pen6aiaran Bahasa Indgris'

jika seorang siswa menpunyai ninat' notivasi' in-

telegensi yang tinggi dan didoronEf keadaan keluarga

yang harnonis, lingkungan yang baik' naka pengaiaran

Bahasa IngEris akan berhasil dengan naksinal'

Eaktor yang telutana d'alan pengajaran Bhhasa

IngEris adalah adanya Einat yang tingEi dari siswa

tersebutdalanbelajarBahasalnggris.Sepertikita

ketahuibersanabahrral{ataPelajaranBahasa'Inggris

adalah yang baru neteka kenCl dan nereka ketahui'

Untuk itu jika seorang duru Bahasa Inggris dapat

nenutsbuhkanminatPadaanakdidiknyanakapenEajaran

Bahasa Inggris dapat berjalan sesuai dengan yang

diharaPkan.

Untuk Eengetahui seberapa besar ninat siswa

Sekolah l'lenengah Pertana l'tuhannadiyah Condong Catur



di

tabe 1

s1n1

di
terhadap bidanE studi Bahasa InEElris'

penulis nenberikan data tersebut dalan

bawah ini:
TABEL YII

I.{INAT SISTIA DAIA}I BELAJAR BAHASA INGGRIS

No. I Tanggapan S iswa

A

B

c

D

Henar ik

Kurang enar ik

Sangat I'lenarik

Tidak I'lenarik

t7

,

I

I 43 11002

Sunber: Angket no' 1'

Dari tabel di atas nanpak jBelas bahna minat sissa

sl{P I'luhannadiyah pada Pelai aran Bahasa IngEris besar

karenaalternaqtifyangketigaS3,5Znerupakanpili-

han yang terbanyak.

Dengan Binat yanEf besar itu Daka akan nenberi

kenudahan dalan pelaiaran Bahasa Inggrls sefaniutlya:

Di sauPing ninat yang tindgi Perasaan senanE

terhadap suatu Eata pelaiaran juga neupenEaruhi sisna

dalan nenerina'pelaiaran' Jika siswa tidak nenPunyai

perasaan senang pada suatu bidanE studi yanEl didapat

naka ia akan Eerasa keberatan nenerinanya' Deuikian

juga denEfan Pelajaran Bahasa Inggris jika nereka

lrlP
3S,5 Z

4,7 Z

s3,5 U

2,3 Z
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nenPunyai perasaan senang naka Eereka akan Eudah Eene-

rina Pelajaran itu' NaBun jika Perasaan tidak senanEf

telah aqa pada diri siswa naka PenEaiaran Bahasa

InElElris ltidak bisa berjalan dengan baik karena uereka

Derasa tlrbebani dalan nenerina Pelajaran tersebut'

Di ibawah ini akan disaiikan bagaimana perasaan

siswa Sekolah t'[enengah Pertama Huhannadiyah Condong

Catur dalan nenerima pelajararr Bahasa Inggris'

TANGGAPAN

BAHASA

TABEL VIII

SISI{A DALA},I }'IENERIHA PELAJARAN

INGGRIS DI ST,IP }'IUHAUHADIYAH

No. I TanggaPan Siswa f P

37,2 Z

0,0 :
55,8 /.

A

B

C

D

San!lat

Ku rang

S en ang

T idak

s en ang

senanEl

16

0

24

e 7,O 'lsenanEl

43: N 100 z

Suuber: Angket No ' 2 '

'Dari tabel tersebut di atas kita dapat nengetahui

bahwa di Sekolah Henengah PertaDa Huhannadivah Condong

Catur perasaan siswa dalan uenerina Pelaiaran Bahasa

Inggris itu senang terbukti denElan pilihan nereka pada

alternatif ke ti8a sebesar 55'8 Z'



Dalan kondisi sePerti ini guru Bahasa InElgris akan

lebih nudah dalan PenyanPaian nata Pelajaran Bahasa

Inggtis. Dengan adanya Perasaan seRang y-eng tilriiiki

maka perhatian terhadap Pelajaran Bahasa

akan lebih besar.

EenEietahui Perhatian siswP daPat dilihat
I

IX berikut ini :

TABEL IX

PERHATIAN SISIIA TERHADAP PELAJARAN

BAHASA INGGRIS

oleh siswa

I ngEr ispun

Untuk

pada tabe I

No. Tanggapan S iswa f

A

a

C

D

SeIalu l{enperhatikan

M eap e rhat i kan

frurang'Yeaperhs.r- i.kan

Tidak l{enperhat ikan

2t

22

0

0

48,8 Z

5L,Z Z

0,0 z

0,0 z

43:N 1002

Sunber: Angket- no. 18.

Dari data di atas ielas bahwa dalan belajar Bahasa

Inggris siswa neupunyai Perhatian yang besar 5L,2 Z

pada alternatif yang ke dua.

Dari keteranEan-ketelanEan di atas uaka nauPak

bahwa ninat, perasaan dan Perhatian terhadaP Pelqiaran

Bahasa IngEris yanE diDiliki siswa Sekolah Henengah

p
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Pertana l'tuhannadiyah sanBat tinggi, sehingga

keadaan seperti ini dapat menudahkan Eiuru bidang

dalan nenberikan arateri Felaiaian Bahasa InllEris.

Guru

dalan

stud i

Dalan proses belaiar nengaiar, seoranlt siswa Pasti

nenerlukan seorand guru. Da1an pengajaran seorang guru

berfungsi sebagai notivator, stabilisator, dinaoisator

dan nobilisator iuga guru yanE: akan neni.lih nateri

atau bahan pelaiaran yang akan disai ikan, langkah-

langkah kegiatan yanE akan dilaksanakan Eetode serta

alat-alat yang akan digunakan dalan nenEfaiar.

Guru harus daPat nengatur dan nengusahakan

Iingkungan yang baik sehinEga tercipta suasana ya9g

sebaik-baiknya bargi anak didik untuk belaiar. - Di

sanpinEl itu seoranEl guru halus neoPunyai pribadi yang

baik. Karena pribadi secran!, gluru daPat aenPenEaruhi

siswa dalat belajar pribadi Eluru adalah neruPakan

cerui.n atau ganbaran tuiuan pendidikan.

Dalan pengajaran Bahasa Inggris seoland lruru harus

dapat uenenuhi syarat-syarat seperti ' yang aiXatit<an

Uuar Assasudin Sokah Yaitu:

.a. Aura1 understand inE

b. Speaking

c. Reaj ing

d. I{!it ing

e. Lan6uaEe analysis



f. Cu lture
g. Proffesion preparation. 17)

Aural understanding yang diDaksud adalah bahwa seoranEl

gufu Bahasa IngEris harus dapat nenahani percakapan
I

daLam Bahasa Inggris, baik nelalui Radio, Televisi

atFupun filn-fiIn serta nedia Lainnya.
:

Speaking adalah bahwa guru Bahasa Inggris harus DaDpu

untuk berkonunikasi dengan nenakai Bahasa InEfgris atau

seoranE guru halus manpu berkorunikasi denElan native

speaker.

Readind dalam ha1 ini seorang guru Bahasa InEgris

dituntut untuk dapat nenbaca dan ueuahani dengan baik

dan benar isi teks dari suatu bacaan Bahasa Inggris.

tlriting adalah bahwa seorang guru harus dapat lreDperglu-

nakan Bahasa Inggris itu ke dalan kalinat-kalinat
sederhana uaupun konpleks secara bena! dan baik.

Language analysis yang dinaksud adalah bahwa seorang

guru Bahasa Inggris harus tahu cara penElucapan kata,

aturan-aturan graDnar, pola-poIa kalinat dan sebagai-

nya .

Culture seoranEl guru harus Dengetahui latar belakang

kebudayaan Bahasa Inggris, nisalny.a sejarah Bahasa

In86ris, sejarah Bangsa Inggris dan sebagainya.

Proffesional preparation yanEl diDaksud adalah bahwa

llJnar Assasr:d irl Sokah, b.cit. hal. 56-58.



seorang guru Bahasa IngE ris harus dapat EenE'uasai

berbaEai uetode Pengaiaran Bahasa InEgris '
' Syarat-syalat terssbug <i i 'r Li'+ rGEnFahan syarat

idealnya seorang guru Bahasa InEEris iika guru Bahasa

InEgris nemPunYai Persyaratan

Bahasa Inggris daPat berj alan

aencapai sePerti yang diharaPkan bqrsana'

Hubungan seoranEf guru dan siswa iuEfa sangat ber-

pengaruh dalao proses belaiar nengaiar' Pada tabel

berikut akan nanPak bagainana hubungan antara guru

Bahasa Inggris dan siswa di Sekolah Uenengah Pertana

l{uhannad iyah Condong Catur .

TABEL X

HUBUNCAN GURU BAHASA INGGRIS DEIIGAN SISIIA

No. I TanggaPan Siswa f p

I

i. t,u

d e4Ean
I

I

uaka Pengai aran

baik dan daPat

A

B

c

D

Baik Sekali

Baik

Kurang Baik

Tidak Baik

39,5 Z

60,5 z

o,o .t
o,o 't

t7

26

0

0

| 43:N | 100 z

Sunber: Angket No. 10

Dari tabel itu nanpak bahwa hubun6an guru

Inggris dan Siswa baik denElan prosentase 60'5 z

B ahasa

Kon -
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disi seperti ini dapat nenuniang keberhasilan dalan

pengajaran Bahasa InEEris

l{ateri yang disaDpalkan oleh seorang guru dapat

diterina denE:ah baik oleh siswa .apabila Euru tersebut

dalan nenyanpaikan nateri pelaiarannya baik dalan arti

penyanpaian nateri itu ie.Ias, dapat dipahani, nudah

diterima oleh s iswa.

Di Sekolah Herrengah Pertaua Huhaoaadivah Condong

Catur nenurut PenElanatan yan!, penulis lakukan

penyanpaian nateri yang disanPaikan sudah jelas dan

dapat diterina oleh siswa.

Nanun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

IABEL XI

TANCGAPAN SISTA TERHADAP PENYAI{PAIAN

I{ATERI BAfiASA TNGGRIS

No. I Tanggapan Siswa f P

A

B

c

D

Sangat Jelas
' Tidak Je las

JeIas

KuranEl Jelas

20

0

46,5 Z

0,0 z

4A,8 Z

43:N 
I

100 z

Sunber: AnElket No.6

Prosentase terbesar Pada alternatif ke tiga yaitu

4,7 '.t
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48,8 Z. Jadi ielas bahwa dalan uenyanPaikan. nateri

Bahasa Inggris guru itu dapat diterina dengan baik oleh

para siswalya.

Untuk EenEletahui aPakah siswa itu telah jelas dan

pahan tentanEl Eateri yang disaEPaikan oleh seorang EIuru

uaka perlu diadakan ulangan untuk dapat diketahui

seberapa besar penahauan siswa akan sebuah nateri

tersebut. Ulangan harian vang dilakukan oleh guru

Bahasa Inggris di Sekolah Henengah Pertana Huhannadivah

Condong Catur ini dapat dilihat pada tabel XII vang

Denuat tentang tanggaPan siswa terhadap frekuensi

ulangan yanE! dilakukan oleh guru bidang studi.

TABEL XII

TANGGAPAN SISI{A TENTANG FREKUENSI

ULANGAN BAHASA INGGRIS

p

It

B

C

D

Ser ing

Kad ang- kad ang

Sangat Ser ing

Tidak Pernah

13

30

0

0

30,0 z

?o,o z

o,o z

o,o z,

I 43:N 100 z

Sunber: Angket No.7

Dari tabel XII tersebut di atas nanPak ielas bahwa

No. I Tanggapan Siswa I f 
I
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di Sekolah l'lenengah Pertaua l{uhannadiyah Condong Catur

guru dalam menberi ulangan harian Eenurut data yanEl ada

jatuh pada alternatif ke dua sebesar ?0,0 Z yaitu

kadang-kadang. Yang dinaksud di sini adalah bahwa guru

Bahasa Inggris dalam nengadakan ulandan di setiap akhir

dari penbahasan dua atau tiia unit Pokok bahasan '
;Hetode 
I

Dalam pengaiaran Bahasa Detode sanEatlah berPeran

karena netode ini yanEi nenentukan isi dan cara Eenga-

jarkan bahasa. Hetode yang digunakan oleh seorang guru

Bahasa Ingg!is itu berbeda-beda tergantung dengan

situasi dan kondisi yang ada Pada lingkungan Sekolah'

Henurut Dr. !'tulianto Sunardi ada beberapa netode

yang dapat digunakan oleh seoranEl guru dalan nengaiar

Bahasa Inggris yaitu:

a. Direct Hethod

b. liatu raI l{e t hori

c. Psychological Hethod

d. Phonetic !'tethod

e. ReadinEl llethod

f- Grannar Hethod

El. Translation l'[ethod

h. Gramnar-Tr ans 1at ion Hethod

i. Ecleetic l'l e t hod

j. Unit Hethod

k. Langu age-Contro I l'lethod
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1. Hin-l{eu I'tethod

n. Practice Hethod

n. Cogni t.e Xethod

o . Dual Language l'tethod . 181

Hetode-netode tersebut di atas neruPakan pengen-

banEan dari beberapa netode vang ada dalau GBPP di Sl{P'

Untuk nenuniang keberhasilan dalan Pengajaran

Bahasa InElgris iuga PerIu adanya sePerti TaPe Recorder'

Radio, Over Head Proieetor (OHP), ganbar-gaEbar dan

sebagainya. Nauun Pengaiaran di Sekolah l'lenengah Perta-

na l'luhaunad ivah Condong Catur bisa dikatakan belun

DeBadai

Evaluasi

Evaluasi adalah suatu keEliatan atau Proses

penentuan nilai dari sesuatu yang teliadi di lapangan

pendidikan, sehinEfEa dapat diketahui nutu atau hasil-

has i lnya .

Evaluasi sangat Penting dalar suatu pengaiaran'

evaluasi berPeran dalan nenberikan infornasi tentang

ad+- tidaknya perubahari yang tEri ad i pada -siswa selta

berapa besarnya Perubahan itu '

Tujuan evaluasi pengajaran Bahasa adalah untuk

neningkatkan uutu pendidikan Pengaiaran Bahasa Daupun

18kou-to snnardi, Pet Eaiaran Bahasa 4?inE . s?bu?! Tiniauan

aari s"ei-ieiaoloPi (Jaladat Btilan Bintang, 1S74 ) hal ' 32 '
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hasilnya. Evaluasi dapat dilakukan dalan beberapa tahaP

yaitu:

1. Tahap Pernu laan

2. Tahap Pengaj aran

3' TahaP Akhir'191

Pada tahap pernulaan evaluasi digunakan untuk

nenEetahui tingkah PenEluasaan siswa atas kenanPuan yang

akan dicapai melalui program yang akan diikuti.
Tahap Pengajaran evaluasi berPeran dalaa neuantau

tentang kenajuan bela-iar siswa serta nendiaElnosis

kesu l itan-kesu l itan bel.aiar yanE dihadapi siswa.

Pada tahap Akhir evaluasi berPerar.an dalam nenberikan

inforaasi tentang tercapainya serta seberapa iauh hasil

belajar yang diinEinkan telah tercaPai.

Di Sekolah llenengah Pertana l{uhannadivah Condongl

Catur ada dua nacan evaluasi yanEl diPakai yaitu:

1. Evaluasi atau tes Suuatif.

2. Evaluasi atau tes Fornatif.

Tes Sunatif adalah tes yang dilaksanakan pada PertenEa-

han senester atau Pada akhir senester, biasa-disebut

dengan ulangan unun.

Tes Fornatif adalah ulangan harian yang biasa dilakukan

pada akhir suatu pokok bahasan.

1$r. Sabarti Akhadiah l'lK Departenen Pendidikan dan Kebudavaan,
Evafuasi daiaa Pen-Eaiaran Bahasa (Jakarta: 1388) hal. 2.
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Bentuk-bentuk

multiple ehoice,

itu ada berinacan-nacau seperti

benar-sa1ah, essay dan

sebagainya. Di Sekc.j.ah !{enen'Elah Pertaaa ini guru biciang

tes

nenj od o hkan ,

studi Bahasa Inggr is
pIe choice karena ini
dan EBTANAS.20)

iasa nenberikan tes dengan

disesuaikan dengan tes pada

i

b
I

I

I

nu 1t i-
EBTA

frH*il l{aerancare dengan Bapa} Si€it Dj auhari pada t8ngg&I 22
Septenber 1993.



PROSES BELAJAR HENGAJAR READING DI SEKOLAH

HENENGAH PERTAHA }''UHA}'IHADIYAH

CONDO.I.IG CATUR YOGYAKARTA

PenEfaiaran Reading nerupakan salah satu kouponen dalri
I

nata pelaiaran Bahasa IngElris di Sekolah l'lenengah Pertapa
I

danSekolahHenenE|ahAtas.UntukDengetahuipengajaran

Bahasa IngEris di Sekol'ah Henengah Pertana l'luhannadiyah

khususnya PenElajaran Readi.ng, di sini Penulis akan uernba-

has beberaPa hal sebagai berikut :

TUJUAN PENGAJARAN

Seperti telah disebutkan Pada bab terdahulu bahwa

di setiap pengajaran nenpunyai tujuan, denikian iuga

dengan pengaiaran Bahasa Inggris' Dalau pengaiaran

Bahasa Inggris khususnya pengajaran fteao'ing' Tuiuarr

dari pengaiaran Reading telah diteEaskan dalarn Garis-

Garis Pedoaan Pengaiaran (GBPP) tahun 198?' Pada pokok-

nya penElaiaran Reading dinaksudkan untuk :

1. AEar siswa dapat t"r6'C.a dengan'-benar dan baik juga-

lancar.

2. Ag,ar siseta dapat nenahami isi bacaan tersebut'

3. Agar siswa meniliki kenanPuan berbahasa InElgris yanE|

. dapat digunakan untuk nenbaca d"l nenahani isi

bacaan serta daPat nenafsirkan Bacana tersebut'

65
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Di Sekolah l'tenengah Perta[a l'luhaunadiyah Condong

Catur tuiuan dari penBaiaran ReadinEl iuga nengacu Pada

GBPP tersebut yaitu agar siswa daPat trenbaga ' renahaai

dan nenEluasai wacana tersebut. Di sanping i'tu tuiuan

dari pengaiaran Reading di Sekolah ini adalah agar

siswa dapat bertambah perbendaharaan kosakatanya

(vocabulary) juga aElar siswa daPat uengenali bentuk-

bentuk kalinat,/tense. 1l

HATERI PENGAJARAN BAHASA INGGRIS

Materi pengaj aran vang diberikan di' Sekolah

l{enengah Pertama l{uhanmadivah dianbil dari buku vang

nenEfacu pada GBPP SHP untuk Bata pe l aj aran Bahasa

Inggris.

Buku-buku yanEi diPakai dalan Pengajaran Bahasa Inggris

diSekolahl.{enengahPertaDaXuhannaciiyahcEndcnsCer.ur

sebagai berikut:

1. Buku Bahasa InEgris dari Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan penerbit Balai Pustaka '

Buku ini merupakan buku wai ib untuk sisera' Buku ini' '

disusundenganpendekatankoliunikatif.UasinEl-nasing

unit dalam penbahasan dalam buku ini terdiri dari

tujuh konPonen Yaitu:

ltlesiJ--ltawcsru" dengan gulu bidang studi Bahasa

eapak o;=Git Di""hari, tanElElal 22 September 1993 '
InEgris,

\
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Struktur

B ac aan

Ko sakat a

Percakapan

Kar angan

Lafal

E. ej aan .

2. Curr icu lum

. Buku . ini juEa dari. DeparteDen Pendidi.kan dan Kebu-

dayaan. l'lerupakan pelengkap dari buku wajib yang

. telah ditentukan.

3. Lenbar Kegiatan Siswa (LKS)

Buku ini uerupakan buku pegangan sisra yang neneakuP

tujuh konponen tersebut.

Hateri-nateri yang ada dalan pengaiaran Bahasa

Ingg!is itu banyak, denikian iuEa Pada Eateri wacana,

pokok bahasan yang harus dibahas iuga banyak, nallun

waktu yanEl disediakan tidak nencukupi untuk aenbahas

rateri Reading2l Rata-rata untuk pelrbahasan satu topik

pokok bahasan uendapat iatah waktu satu jaD pelaiaran.

Agar nateri-nateri itu dapat diselesaikan dengan b

aik dan juga untuk Eeningkatkan aktifitas sissa dr;] aD

betajar Bahasa Inggris khususnya pokok bahasan Reading

Daka . Eluru Bahasa Inggris di SekoLah Henengah Pertatra

a

b

d

e

f

2\Pi4 tarreeal 22 Septenber 1993,
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'lluhannadiyah ini nenberi tugas kokuri.kuler yakni peker_

jaan Runah (PR). Pada tabel berikut akan diketahui
If rekuensi guiu . bidang studi daLa6 wberri lran greke.qlaan

runah, I

TABEL XIII
FREKUENSI GURU BAHASA INGGRIS

DALAH I.IE}IBERI PEKERJAAN RU},IAH

No. Tanggapan S iswa p

Ser ing

Kad ang- kad ang

Sangat Ser ing

Tidak Pernah

20

4

1g

0

46,5 Z

9,3 Z

44,2 Z

o,o it

43:Nl 1002

Sumber: Angket no.8.

Dari. tabel di atas dapat diketahui bahra guru

bidang studi sering neaberi tugas pekerjaan runah, ini.
dinaksudkan agar proses belajar nenElajar dapat berjalan
dengan -lraik -dan lanear. Dan pohok bahasart di setiap
unit dapat tersetesaitan pada waktu yang telah ditenfu-
kan .

sISHa

tugas

s iswa

Keberhasilan dari pengajaran reading ini juga dari
dalan nenberi reaksi atau tanggapan terhadap
kokurikuler Pekerjaan Runah t,ersebut. Tanggapan

tentang pekerjaan.runah yanEf diberikan oleh Euru

L

A

B

t)
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dapat, dilihat pada tabel berikut ini

TABEL XIV

TANGGAPAN SISIIA DAIA},' }.IENGERJAKAN PEKERJAAN RU},IAH

No. Tanggapan S iswa f p

A

B

D

Ya, se 1aIu

Kad arrg - kad ang

Tidak pernah karena nalas

Tidak Pernah karena ti.dak bisa

JZ

10

1

0

74,4 't

23,3 't

2,3 %

o,o z

C

| 43:N 10 0;a

Sumber: Angket no.9

Dari tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan

bahwa siswa-siswa di SHP I'fuhamnadiyah Condong Catur ini
menpunyai. perhatian besar terhadap tugas yang diberikan

oleh guru, terbukti pada alternatif pertama prosentase-

nya sebesar ?4,4 'l

I.IETODF: DAN PROSES PENGAJARAN

Sebelun penulis Denentukan netode apa yang

digunakan dalan pengajaran ReadinE, penulis terlebih
dahulu akan roendeskr ips i kan tangkah-Iangkah yang dipa-

kai oleh luru dalan mbngajar ReadinEl . Langkah- l anEikah

itu adalah:

1. Guru nenyuruh siswa untuk menbaca sekilas atau
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skimming dan mencari gagasan atau ide kalinat pada

setiap paragraf .

Guru menyuruh siswa untuk membaca detailnya wacana

tersebut.

3. Sete lah

menyu ru

siswa nembaca wacana itu kemudi.an Eluru

siswa untuk menterienahkan setiaP paragraf

yang ada pada wacana itu.

4. Kemudian siswa disuruh untuk nenjawab pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan isi Pada racana

tersebut.

Langkah-langkah ini berdasarkan hasil interview

dan penElanatan yang Penulis lakukan.

Dalan Proses pengajaran Reading ini Buru mengguna-

kan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, hal ini diuak-

sudkan agar siswa lebih nengerti dan lebih nenahaoi

naksud yang terkandung dalan Hacana itu' Dan kenudian

siswa daPat oelisankan atau nenceritakan keubali isi

sacana itu dalau bahasanya sendiri. Di dalau proses

berajar nengajar ini kadang guru neneErur siswa yang

tidak Denperhatikan Pelaiaran, ini agar sisra dapet'

benar-benar nemperhatikan Pe1ai aran '

Dari deskripsi di atas Penulis dapat. nenganbil

suatu kesinpulan bahwa netode nenEajar Reading . di

Sekolah l'lenenglah Pertana Huhannadiyah Condong Catur ini

guru Benggunakan Eetode eclectice method' Yaitu netode

yang nerupakan canpuran dari unsur-unsur yanEi terdapat

I
I

'l
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dalan Direct Hethod dan Grannar Translation Hethod '

Kenahiran berbahasa dalar netode ini nenurut urut-

urutan: bercakap-cakaP, nenulis, nenahani dan nenbaca'.

Di. sanpinEl itu kegiatan belajar dalan kela* yang lain
I

berupa latihan lesan, nembaca keras' tanya jawab' iuga
I
I
I

I

ini sesuai dengan kondisi di
latihan menteriemahkan.

Penggunaan metode

Sekolah Henengah Pertama l'{uhanmadiyah' karena dengan

metode ini guru tidak hanya mengaiar Reading tetaPi

juga menElembangkan atau menanbah perbendaharaan kosaka-

ta atau vocab.

D. MASALAH_HA.SALAH PENGAJARAN READING

Dalan pengajaran Reading banyak dijumpai masalah-

masalah yang dl-hadapi baik oleh siswa senciiri atau oleh

guru Bahasa Inggris. Untuk dapat nengetahui masalah-

masalah yang ada dalam pengajaran Reading di Sekol'ah

Henengah Pertana Huhammadiyah Condong Catur ini' penu-

lis telah menEladakan wa.I,Ianeara dengan Eluru Bahasa

Inggris dan siswa, juga penuli-s telah men-vebar sngket

yang harus diisi oleh si'swa' pada angket tersebut

penulismintatanggapansiswatentangPengajaranRead.

ing. Kepada guru Bahasa Inggris penulis ingin mendapat-

kan informasi tentang materi, metode dan sebagainya' Dl

bawah ini akan penulis berikan tentang masalah-nasalah

yang ada yang berkaiLan denElan pengaiaran Reading yang
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dihadapi oleh siswa dan guru yang bersanElkutan.

1. Tanggapnn Siswa

Untuk lebih mengetahui. bagaimana tanElgapan

siswa terhadap pengajaran Reading di bawah ini
penul j.s memberikan data-data sebagai berikut :

a. Tentang l,{ateri.

l,tateri Read ing nenurut hasi I wawancara

dengan siswa i.tu sangat suIit. Dan untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut, ten-

tang tanggapan siswa terhadap tingkat kesukaran

dalam be Iaj ar Reading.

. TABEL XV

TANGGAPAN SIS}IA TENTANG },IATERI READING

No. I Tanggapan Si,swa f p

^

B

D

Hudah Se kal i

llud ah

Sulit

Sangat Sulit

0

14

27

o,o "t

12,5 't

62,4 Z

4,7 'A

43: N 1002

Sunber: Angket nb. 11

Dari tabel XV.di

Bahasa Inggris Read ing

bahwa pe laj aran

tingkat kesuka-

atas jelas

E eIlPUn ya 1

ran yang tinggi dalam tabel nanpak prosentase



tertinggi pada

pada ki.ta bahwa

1.7

alternatif ketiEla. HaI ini nenuniukkan

siswa dalan nenbaca dan nenahami bacaan

nasrn ,suiit.
Berbagai alasan yang ada dalam nempelajari Reading

:

ini rdisalnya banyak kosakata vang belum diketahui,
I

banyalq perubahan kata,/bentuk kalirnat dan sebagainya.
I

Pada tabel berikut ini penulis akan menyaiikan

data tentang aLasan sisr.ra mengalami kesukaran dalanr

belaj ar Read ing.

TABEL XVI

ALASAN S]S}IA TENTANG KESUKARAN DALAH HEHPELAJARI

. READING DI S},IP HUHA}{HADIYAH

No. Tanggapan Siswa f p

l

a

c

Banyak kosakata yg bIm diketahui

Banyak perubahan kata

PoIa kalinat yg berbeda dE B.Ind

L7

22

4

39,5 Z

5\.,2 7.

9,3 Z

143:Nl 1002

'Suuber: Algk:t no.12'

Helihat tabel di atas jelas bahsa alternatii vang

kedua yaitu banyak perubahan kata neruPakan kesulitan

yang paling banyak dirasakan oleh siswa.'

Dari keterangan di atas nenberi penjelasan kePada

kita siswa di Sekolah l'[enengah Pertaloa l'luhanmadiyah ini

nenpunyai kesulitan qenPelaiari Reading karena banyak
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perubahan kata, maksudnya adalah bahwa dalan pelajaran

Reading banyak sekali nenEiEunakan bentuk-bentuk kalinat
yang berlainan atau bentuk tenses yang berbeda-beda. Di
sanping nereka nerasa kesulitan kaqena perbendaharaan

I

kosakata yang masih ninin. I

!

b. Tanggapan Siswa tentang Guru Bahasa nggris.r
DaIan penElajaran Bahasa Inggris seperti telah

disebut terdahulu bahwa guru merupakan faktor yang

penti.ng. Untuk nengetahui tanggapan sisra Sekolah

I'lenengah Pertana Huhanmadiyah terhadap guru Bahasa

Inggris khususnya tentang cara nengajar di sini penulis
memberi data:

TABEL XVII

TANGGAPAN SISiIA TENTANG CARA }IENGAJAR GURU

BAHASA INGGRIS

No. Tanggapan S iswa f p

lI

B

D

l,[enarik

,KuranE! _1,[ en ar i k

Tidak l,lenaiik

Sangat I'lenar ik

31

0

0

o,o z

72,7 %

0,0 r
27,9 Z

43:Nl 1002

Sumber : Angket no. 13

Jadi jelas bahera tanElElapan

Eluru Bahasa InEEiris itu menarik

terhadap cara Bengaj ar

prosentase sebesar 72, 1
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Z Cara uengaiar guru Bahasa Inggris di SHP ini

sanEiat konunikatif, sehingEa sisna dapat belajar bahasa

Inggris khususnya ReadinSf menPunyai Perasaan v"ng 
'oiit

hanya sedikit sai a.

TangEapan s isera tentang Hetode.

Di Sekolah l{enengah Pertana I{uhannadiyah ini guru

dalan nenerangkan Reading nenggunakan netode eclectice

method yaitu metode caxPuran, netode yang toengElunakan

unsur-unsur nenbaca., nenahani dan nenerienahkan' di'

sanpinE Detode-netode yang lainnya.

Henurut guru untuk nemilih salah satu netode itu

sulit sehinggla guru nenElgunakan metode ini karena

netode ini dirasa nudah siswa untuk nengerti dan nenah-

ami. JuEa dengan netode penEiaiaran ini siswa lebih

nudah uenerina Pelaiaran Reading. I'tetode yang digunakan

oleh Eluru di Sl'lP ini sangat dilinati oleh siswa-

siswanya. Untuk lebih ielasnya lihat tabel berikut:

TANGGA?AN

YANG

TABEL XVIII

SISTA TERHADAP UETODE-

DIGUNAKAN GURU

No . l' Tanggapan S iswa f p

A

B

C

Sangat nudah d iPahani

lludah d ipahani

SuIit dipahami

2

4

86,0 z

4,7 Z

9,3 %



D Sangat Sulit Dipahani 0 o,o %

43: N | :l 002

Sumber: Angket no. 16

Dari tabel di atas dapat dilihat batiwa metode yang
I

digunakan oleh guru Bahasa Inggris niudah dipahanj.
denEian bukti. prosentase tertinElgi pada al.]ternatif kedua

sebesar 86,0 Z

Setelah tadi penuiis menglemukakan metode yang

digunakan oleh guru nendapat tanggapan yang baik dari
siswa, maka dj. bawah ini penulis akan nenyajikan data
tentang cara menerangkan guru Bahasa Inggris dengan

metode campuran tad i:

TABEL XIX

TANGGAPAN SISiIA TERHADAP CARA GURU

},IENERANGKAN READING DI SI,fP HUI{A}{},IADIYAH

No. Tanggapan Siswa pf

Henbaca dan Henterj enahkan

Henbaci saj a

Henterjenahkan saj a

Tidak pernah d ibaca

QO

4

0

0

90,7 't

o,o 't

s,3 I

o,o '/.

Sunber: Angket no. 14.

l'{elihat tabel XIX

eaDpuran atau ec I ect ice

di atas nanpak

method nerupakan

bahwa netode

netode yang

A

B

c

t)

| 43:Nl 1002
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mudah untuk diterapkan pada pengaj aran Reading di

Sekolah l1enengah Pertama Huhammadiyah Condong Catur.

' Prosentase guru menggunakan metode ini yaitu nembaca
: dan menLerjemahkan sebesar gO,7 "l .

I

Tanggapan Guru

Tanggapan Guru tentang Hate! i .

l,lateri pengajaran Bahasa Inggris sangat banyak,

karena satu topik penbahasan itu mencakup tujuh

konponen yang: diajarkan. Demikian juga Reading yang

merupakan salah satu dari tujuh kouponen tersebut.

Hasil dari erawancara dengan Efuru Bahasa IngEris pada

tanggal 22 Septenber 1993 nenperoleh infornasi bahwa

nateri yang banyak itu tidak bisa diberikan sekali-

Elus, karena alokasi r.raktu yang begitu singkat. I{aktu

yang tersedia harrya satu jam pelajaran untuk satu

topik bahasan. HaI ini nenyebabkan Euru Bahasa

Inggris Eerasa kesulitan dalan nenberikan pelajaran

Reading yang banyak dan tidak seinbanEl dengan waktu

yang disediakan. Untuk nenanbah waktu naka_ guru yarig

bersangkutan uencari jalan keluar yaitu dengan cara

nenberi tugas kokurikuler yaitu nenberikan Pekerjaan

Rumah untuk menambah dan meni6gkatkan aktifitas
siswa dalan belajar Read ing .

TanEgiapan Guru tentanEi Hetode,

Banyak netode atau cara yang dipakai dalan

pengajaran Reading sehingga giuru sulit untuk nenen-

a

b
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tukan uetode aPa yang Pas dan,cocok untuk Bengaiar

Reading ini. Di Sekolah l'[enengah Pertaua l{uhannadi-

yah ini dalan nenEaiar Reading guru nenggunakan

eclectice nethod, karena ndtode ini yang dirasa
I

cukup bisa nengatasi untuk lneninBkatkan kenanpuan
I

siswa dalam berbahasa fngg"ii' Dalam renEaiar Read-

ing ini guru Bahasa Inggris tidak bisa lepas dari

konponen Bahasa Inggris yanEi lain, sePerti kosakata

dan struktur kalimat. Karena untuk dapat nenahani

wacana siswa harus nenPunyai perbendaharaan kosakata

yang cukup. '

Tanggapan Guru terhadaP Sisela '

Dari keterangan-keteranElan terdahulu dapat

Eemberi kejelasan bahwa siswa dataio belajar Bahasa

Inggris khususnya Reading BelrPunvai perhatian dan

ninat yanEl tinggi.

Henurut guru Bahasa Inggiris sisira di Sekolah

l'lenengah Pertaoa l'luhannad iyah CondonE Catur ini uen-

punval raLa antusias yan!, besar 1t'_"t Pengaiaran

Readingl . HaI ini dapat dibuktikan. dengan adanya

pekerjaan Runah ]'ang selaLu dikeriakan oleh siswa

Sl'lP ini. Dan ketika di dalau kelas i ika ada perta-

nyaan dari guru siswa selalu berusaha untuk nenia-

wab, walau jawaban itu nal^ti salah' Dan iika jawaban

siswa tadi salah naka Euru tidak uenarahi tetapi

guru seIalu menbantu untuk nenbenarkan iawaban'



TABEL XX

SIKAP GURU JIKA SIStIA }'ENEHUKAN KESULITAN

No. Tanggapan Siswa f p

A

B

D

SelaIu nenbantu

M emb an €u

Kadang-kadanEl l.lenbantu

Sangat Sulit Dipahani

LJ

l4

58,1 7;

32,6 Z

9,3 %+

0 o,o 't

d

Sunber: Angket no. 17.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa guru

Bahasa Inggris di StlP Huhanmadiyah ini dalan inenga-

jar seIaIu membantu siswa.

Tanggapan Guru tentang Hed ia.

Dalan pengajaran Bahasa - Inggris media atau

alat-aIat itu penting karena dengan adanya nedia

dapat menunjang keberhasilan dalam pengajaran Read-

ing.

Di. Sekolah Henengah Pertana Huhanmadiyah media yang

digunakan tidak memadai, sehingga guru dalan Benga-

jar Reading harus bisa nembawa pikiran siswa ke

dal.an wacana yang sedang diterangkan.

Pada tabel di bawah ini akan jelas bahwa guru selalu

iae;iban'-u kcsuli+-en yanll dihadapi oleh sisn'a.

I a3:Nl 1002



E KESULITAN, HAI,IBATAN DALA},I PENGAJARAN READING DAN PEHE-

CAHAN },IASALAH

1. Kesu I itan- kesu I itan Pengajaran Reading.

Untuk DenEetahui kesulitan yanEl dihadapi oleh

siswa di SHP Huhannadiyah CondonEl Catur dalam nenpe-

Iajari Reading uaka penulis uenEadakan suatu peneli-

tian. Dari hasil penelitian seperti telah dijelaskan

di depan bahwa dalan nenpelajari. Reading nengalani

' kesulitan dalam perubahan bentuk kalimat atau -peru-

bahan tenses di sanping perbendaharaan kosakata yang

diniliki oleh siswa masih sangat uinin.

Di sanpinEl nengadakan penelitian dengan inter-

view penulis juga melakukan penelitian dengan EenEla-

dakan tes ReadinE. Tes ini nenElaabil dari buku najib

b"Ei siswa dan telah diajarkan oleh guru Bahasa

Inggr is .

Sebeluu Eengadakan tes terlebih dahulu penulis

nendiskusikan tes tersebut pada Guru yang belsangku-

tan .

Dari jawaban siswa penulis Dendapatkan hasil

bahwa sebagian siswa telah cukup baik dalau nenjawab

pe rtanyaan-pertanyaan yang penulis aiukan, nanun

nasih ada beberapa sisera dalan neni a+rab pertanyaan

belun baik. l'lisal:

a. Henjawab pertanyaan tidak sesuai dengan yang di-

naksud .

I

I

I
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Contoh:

1. l{hen did Amin get the paper from a neerspaper agent?

j awaban s iswa :

He stayed there from o'clock in the norninEl until
I

three o'cIock in the aftdrnoon.

2. }lhy did Amin ride a le?
l

ada yang menberi j awaban:

He was got seriously i1I ten years ago.

Henjawab pertanyaan ti.dak nengerti bentuk kalimat yang

diberikan.

Contoh:

1. llhere did Amin sell ne*spapers?

salah satu siswa menj awab:

Amin se11 newspaper at the Ganbir Station.

2. llhen did Amin become ill?
jawabarr ciari sal.ah satu siswa:

Anin become ill is ten years ago.

Kesulitan Eenjawab pertanyaan dengan pertanyaan Eenggu-

alakan "to be".

Contoh:

-. Did he save sone of the noney he got?

salah satu siswa neniawab:

Because he wanted to become a newspaper agent.

Henjawab dengan Bengutip teks bacaan.

Contoh:

-. llas Amin an intelligent and diligent boy?

Itricrc

b

c

d
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siswa yang nen j aeTab:

did not want to be a burden to his parents, who

ada

He

were very poor.

Dalam nemberi tes penulis juga neuberi

untuk menterjenahkan ke dalan Bahasa fndonesia.

pertanyaan

Dari hasil
jawaban ini nampak bahwa siswa juga nasih

perbendaharaan kosa-katanya.

sanEat m i.n in

1. He sold newspaper at the Ganbir Station.
s i srra men te rj enahkan :

Ia (laki-1aki) nengiantar koran di stasiun Gambir.

2. First he delivered some of then to his regular eus-

toner, then he went to the station.
Salah satu siswa memberi jawaban:

Dia raj in EenElantar korannya di langganan tetap di
Stasiun Ganbir.

3. Amin got the newspapers from a newspatrer agent at

six o'clock in the morning.

Salah satu siswa nenterj enahkan :

Anin adalah penjual. koran dia nenbaca korannya ke a-

gen jan 6.00 pagi hari.
llelihat kasus-kasus di atas baik dalan nenjawab

pertanyaan -pe rtanyaan ataupun dalan nenterjenahkan penulis

dapat menganbil kesinpulan bahera:

a. Penahanan teks bacaan dengan nelihat keuanpuan siswa

uenjawab pertanyaan:

1. Siswa belum nampu menerapkan kata dalam kalinat.

I

;

i
I

I

i

I
I



2. Siswa belun tahu arah atau naksud dari Pertanyaan

yang dia.iukan.

3. Siswa dalam nemahami bacaan hanya secara tekstual

artinya hanya terbatas pada bacaan yang ada'
I

b. Pemahaman teks bacaan dengan melihat kemampuan siswa

dal,am menterienahkan sisia masih ninin perbendahara-

an kosakatanYa.

2. Faktor-faktor Penghambat dalam Pellgaiaran Reading'

a. S iswa

'Siswa di Sekolah Henengah Pertama l'fuharnmadiyah

Condong Catur itu heterogen naksudnya adalah bahwa

siswa yang belaiar di sini merupakan campuran yang

berasal dari sekolah-sekolah dasar yang berbeda'

sehingga kemampuan berpikirnyapun juga berbeda'

Di sanping itu siswa tidak hanya menekuni salah

satu bidang st-rdi saja tetapi beragaD bidanE studi

yang harus ditekuni. Karena itulah naka pen!'uasaan

Bahasa Inggris khususnya Reading Dasih sangat terba-

tas. Peibendaharaan yanEi minin dan tidak tahu atau

belum Paham akan bentuk kalimat atau strukture iuga

menjadi kendala dalan mempelaiari Reading '

b. Gu ru

Dalam proses belaiar nengajar guru meneElang

peranan penting dalan :'rendidik siswa-siswinya' Dj'

Sekolah Henengah Pertana Huhammadiyah ini guru

bidanEl studi Bahasa Inggris aclalah Drs' Sigit Diau-
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hari.

Beliau nengajar Bahasa Inggris dari kelas satu

saEpai di kelas tiEla di sauping itu juEa nenjabat

wakil kepala sekolah in i.

Guru tersebut di sanping nengajar di, SMP lluhan-

nadiyah ini beliau juga nengajar di sekolah 1ain,

juEla jarak antara runah dan sekolah tenpat nenElajar

sangat jauh sehingga beliau ticiak bisa konsentrasi

secara penuh dalan nengajar Reading .ini.
Fas i litas

Fasilitas atau sarana penunjang dalan penga-

j aran Reading juga diperlukan

Namun kenyataan yang ada bahwa di SHP l'[uhanra-

diyah ini buku-buku pedonan baEli pelajaran Bahasa

Inggris nasih sangat kurang, sehingga ticiak seBua

sisrra dapat neninjan buku di perpustakaan ini.

Juga alat-alat peraga untuk nengajar Bahasa

Inggris nasih belun menadai. Da1an Denerangkan

Read ing: gurtt hanya nenggtmakarr €anbar-Elanbar yang

ada dalan wacana tersebut.

Alokasi Taktu

l{ateri Reading yang harus disanpaikan kePada

siswa di St'{P itu sangat banyak. Nanun dalan Proses

penEajaran ReadinEf dalam satu minggu hanya BendaPat

satu jan pelajaran selaaa 45 uenj,t.

Karena keterbatasan lraktu inilah naka dalau

d

I

I

I
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' Eengajar Reading tidak bi.sa mencapai tujuan yang di-

harapkan.

Penecahan Kesulitall can l{anbaran Pengaj s.re;r 8-eariing..

Pada sub bab ini penulis akan nenberikan penjela-

san tentanEl pemecahan masalah yang ada dalan pengajaran

Reading di Sekolah Henengah Pertama tfuhanmadiyah ini
baik yang diusahakan oleh sekolah, guru rDaupun siswa.

Usaha-usaha yanEl dilakukan itu sebaEiai berikut:

a. Sekoiah

Sekolah Henengah Pertama Huhdmmadiyah dalan

upaya untuk raeni.ngkatkan belajar khususnya dalan

penElajaran Reading berusaha untuk: Henambah fasili-

tas-fasilitas untuk nenunjang keberhasi.lan siswa

dalam belajar Bahasa Inggris khususnya pada Reading.

b. Guru Bahasa Inggris.

Untuk nencapai tujuan vanE diharapkan dalan

penElajaran Reading yang ciiusahakan guru adalah:

1) Guru berusaha untuk selalu mendorong atau

membangkitkan notivasi siswa dalan belajar Bahasa

Inggris dengan menyarankan untuk tekun beiajar

dan raj in untuk nembaca wacana-wacana dalan

Bahasa Inggris.

2) Guru seIalu menEl-anjurkan siswa untuk banyak 1a-

tihan menterjemahkan dan nenghafal kosakata.

Dapat dilihat dalam tabel berikut:
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TABEL XXI

ANJURAN GURU TERHADAP SIS}IA

No. Tangqapan Siswa f p

A

B

c

D

i
Lat ihan l'le4teri emahkan

t{ enghaf a I f,osakata

Latihan Henterj enahkan dan Heng-
hafal Kosakata
Sangat SuIit Dipahani

4

,

37

0

s,3 'a

86, 0

0C

143:Nl 1002

Sunber: Angket no.15

Dari tabel, di atas jelas bahwa guru Bahasa InE-

gris selaIu menganiurkan untuk banvak latihan

Eenterjenahkan bacaan-bacaan sederhana dan banyak

latihan nenghafal kosakata '

3) Guru selaiu EenaDbah kcsakata dengan uenberi

catats.n kata-kata sulit yang terdapat Pada suatu

bacaan yanE sedang diterangkan.

4) Guru selalu Bendoronll siswa untuk belajar tentang

perubahan -Derubahan dalan - kalinat -

5) Guru relrberikan Iatihan yang harus dikeriakan

siswa dan nenberi Pekerjaan runah yanE dinaksud-

kan untuk [eningkatkan aktifitas belaiar anak'

S iswa

1) Siswa berusaha untuk nemiliki dan nenpunyai buku-

buku Bahasa Inggris dan kauus Inggris-Indonesia'

c



prosenPada tabel berikut akan diielaskan berapa

sisira yanEl meniliki buku dan kanus'

TABEL XXII

BUKU BAHASA INGGRIS YANG DIPUNYAI SISWA

SHP HUHAXHADIYAH CONDONG CATUR

No. I TanggaPan Siswa f p

A

B

C

D

Punya

Tidak

Pun ya

Punya

37,2 Z

44,2 1t

IO, J 6

semua

punya semua

sebagian

pinj am perPustakaan

1b

1

1g

7

Sunber: Angket no. 4

. TABEL XXIII
SISIIA YANG },{E},IPUNYAI KA}'IUS INGGRIS I NDONESIA

No. I TanEEaPan Siswa lf P

A

B

c

D

Ya, punya sendiri

Ya, pinian tenan

Ya, pinj am PerPustakaan

Tidak punya

38 a8 ,4 't

2,3

0,0

1

0

9,3 7"

Sunber:

Dar i

Angket no,

tabel XXI I

3

dan tabel XXIII di atas nenuniuk-

| 43:Nl 100u

| 43:Nl 1002



kan bahwa usaha siswa untuk neuiliki dan ltenpun-

yai sarana untuk Denuniang keberhasilan dalan

belajar Bahasa Inggris telah cuP.up baj'i-

2) Usaha yang dilakukan siswa untuk Benanbah kegia-

tan belaj ar Bahasa Inggris khususnva Reading

adalah den6an cara aPabila nereka nendaPat

kesulitan nereka bertanya Pada guru yanE bersang-

kutan atau dengan belajar kelonpok.

TABEL

USAHA YANG TELAH

xxrv

DILAKUKAN SISIiA

No. I Jawaban S iswa f P

A

B

D

llenEikut i Kursus

Bertanya pada Eiuru

Beiaj ar Ke ionpok

Acuh tak acuh

0

Z4

4

o,o %

55,8 Z

34,9 Z

9,3 Z

43:Nl 1002

Hasil Angket No. 19

3) Apabila Eluru Bahasa Inggris nenberikan Pekeriaan

Runah siswa seIaIu berusaha untuk nengeriakannya'

Seperti terlihat Pada tabel XIV.

4 ) Di da lam kelas i ika guru sedang neneranE kan

pelaiaran Reading khususnya si.swa berusaha untuk

seIalu nenperhatikan aPa yanE diteranElkan oleh

88



},IENERANGKAN

cg-

8g

p

48,A %

0,0 %

JL,Z /O

o,o 7.

TABEI 'XXV

PERHATIAN SISIIA TERHADAP €UE$ NALA}{

READING DI HUHAH}.IADIYAH

No. i iawaban Siswa

i
I

so l 3lg memP e r hat i' kan

Kurang memperhat ikan

M emperhat ikan

Tidak menper hat ikan

SHP

lf
,1

A

B

C

D

0

22

0

| 43:Nl 1002

;i<=11 A::';!ket No- 18.

LtuIah beberapa usaha yang telah dilakukan baj-k

oleh S=t:e lah, Guru ataupun usaha yang dilakukan oleh

sisera untuk menunjang keber'hasiian dalam Fel'Igajaran

Reading )-ang ada rii Sekolah Henengah Pertama t'luhammadi-

yah Condong Catur Yogyakarta '

-!. HASTL PENqAJARAN READING

Se'perti telah diunElkapkan di depan bahwa untuk

mengetahui hasil-hasi'1 dari pengaiaran Reading' penulis

telah mengadakan Les atau evaluasi untuk mengetahui

sampai seiauh mana siswa SHP Huharnmadiyah Condong Catur

ini dalam belajar Reading '

Tes vang penulis lakukan adalah tes dalam bentuk

pilihan Elanda, true-lalse' mc'' iawab pertanyaan yang

-=---gu ru tersebut '
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guru tersebut.

PERHA.iIAN SISiIA
. 

READING

TABEL XXV

TERHADAP GURU DALAi{

DI SMP HUHAI,II,IADIYAH

i{ENI.EEANGKAiI

CC

No. Jawaban S iswa P

A

B

C

D

Selalu nenperhat ikan

Kurang memPerhat ikan

l,l empe r hat i kan

tidak nenPerhat ikan

,1

0

,.)

0

o,o 7"

48,A Z

o,o it

F

| 43:N 1.OOZ

Hasil AnEiket No. 18

Itulah beberapa usaha yang telah dilakukan baik

oleh Sekolah, Guru atauPun usaha iranEl dilakukan oleh

siswa untuk nenunianEl keberhasiian dalen Fengaiaran

Reading yang ada cii Sekolah llenen'6:ah Pertana Huhanradi-

irah Condong Catur Yogyakarta.

HASIL PENGAJARAN READING

SePerti telah diungkaPkan di' depan -bahcla uirtuk

nengetahui hasil-hasi1 dari pengajaran Reading' penulis

telah menEladakan tes atau evaluasi untuk nen6etahui

sanpai seiauh nana siswa SHP l'tuhannadiyah CondonE Catur

ini dalan belaiar Reading.

Tes yang penulis lakukan adalah tes dalam bentuk

pilihan ganda, true-false, uenianab pertanyaan yang

lfl
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berhubungan dengan bacaan yang ada dan nenterjetsahkan'

Untuk mengetah'n; apakah tes itu valid atau tidak

penulis menggunakan sistin vali-ditas yaitu dengan

menbeti tes yang naterinya telah diaiarkan '

Setelah mengadakan tes kenudian penulis nengunpul-

kan hasil tes tersebut' nemberikan dan memberi nilai'

Dalam pemberian nilai penulis nenggunakan standar

nilai:
Nilai 10 lstimewa

Nilai I Anat bai'k

Nilai. I Baik

Nilai. 7 Lebih dari cukuP

Nilai 6 CukuP

Nilai 5 HamPir cukup

Nilai 4 Kurang

Nilai 3 Aoet kurang

Nilai 2 Buruk

Nilai 1 Anat buruk

Di bawah ini Penulis akan nenberikan data terttang

hasil yang telah dicaPai dalan tes Reading '

TABEL XXVI

NILAI HASIL TES .READING

Nonor I Nana S iswa I Nilai

01 Sar iatun 6,5
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03

04

05

06

o7

08

0s

10

11

LZ

1.U

t4

15

16

t7

18

1g

20

2t

ZJ

z4

26

27

Sariyanto

Dewi Puspitasari

Su haryat i

Azizi

Budi Andreas

Indar iyat i

Siti Rahma*at i

Sapto Raharj o

Supr iyon o

H. Bagus Pranono

Fery . Sapto H aryad i

Endah Putiiani

Krisnani

i{algiyati

Nant iyem

Ika Handayan i

Tri Hartati

Prastyawan

K. S. Adhiguna

Chris haharj o

Suci Ro han i

Yu l ian to

Istri Handayani

Purr.Tantl

Dwi ll inars ih

Pai-rah

Sug in o

ol

6,5

6,5

4,5

7,5

b

4,5

5

7

I

5

6

6

4,5

5,5

5

5

5

5

7

o

6

8

6

o

-

I

I
I

!

I
I



o,

2A

29

30

31

32

34

36

38

2cl

40

4L

42

43

Andi Prasetyo

Kartana

Anar Abdurahnan

T it ik Ri.yan i

Hurni

Kr i sm iyat i

Se tyawat i

Sayoga Yuwono ll idagdo

Fi.tri Linar.rati

Anang Nuri. S

Ren i Las ar i

Yen i. Susanti

Ana lli.dya Raf ita

Yekti 9laskita Adhi

Perumnas Putra

Chai r iyan t o

6,5

7

?

I

6,s
o

6

7

8

s

6,5

6,5
3)

TABEL XXVII

HASIL PENGAJARAN READING

f

8,5

24

,a .,

J

15

o

8

8

5

i1 Tes Read i=oEl, dilaksanakan tsnEgal 29 Septenber 1993.**
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J

6

b

5

4

5

I
10

5

I
5

3

63

65

30

5, 5'

25

13, 5

43

Nilai

rumus:

rata-rata yang diperoleh,
t€-'x

penu Iis menggun akan

Hx

N

Jadi nilai rata-rata yang diperoleh sebagai berikut:
sf.,x

t'lx _

N

284

6, 60

Dari hasil tes yanEl telah penulis lakukan nanpak

bahwa pengajaran Readi.ng di SeLoLah !lenengah Pertana

l'tuhannadiyah Condong Catur Yogyakarta telah dapat di-
katakan telah berhasil dengan cukup karena nilai rata-

rata yang diperoleh seeara keseluruhan adalah 6,60.



Jadi jelas bahwa

cukup dan dapat

diharapkan dalam

g4

ini telah

hasil yang

Pengaj aran

d i kat akan

Re ad ing d i Sl,{P

te J. ah mencapai

tujuan porf'aj*ran Reedi-a6
I



BAE IV

PENUTUP

A. i'.cs I [rP'".: i3!n

Setel-ah rien5ahas niasalah-nasalah yarl6 ada dalanr

Fengajar.'rn Readlnrl di Sek''1ati Menrrrg:i-' Fel Lanra

|iuharriirrgciiyaii C,l:idt'rrg C:,iur: ' traka penulis daPat llienEianltril

su a-. u i.:esi*ipuial-r sebagai L'erik'uL :

i. Dei:-I: !-r',]:as b+iajar ni''rri{e-: a' L'hu:;u=li}'a dalan

Eeligrr.j-r:iI-r !eadillg di 3Mf Mu1-ra'i[niadi:"aii liii gtiru

Eahasa i r',f H:-' i: niil)EEiulltiiie'l m;iude cunrpul arl

Lirr'.:ir nret-:al'rbah i,ll eai- if i Las s iswa rle:-r t e r:r en:ahk an

guru nientbe'-i tug:!s Peker.i aall Runial-1 ul-rtuk nenter-

j eriral,ka:t watalia-wacarla ysllE ada dalarr brrill-: '

a- F,eniar,p.uan s:.sr,{-e Sekol'ah Henen$air Fertania

iiuitanriiiadiyah Calar ner'lahami tek:: Baha=a

irEigr.is boleh dj- katakan Leiah cukup ira'lena

rnenputtyai nilai rata-rata : 6,60 '

b. i.esulitan yarrE di hadapi siswa dalar:t n:eltahani

Leks bacaan

i. l'ias i lr sediltiL

nriiiki

Masii'r

lriiiki.

S i-sl,la

kalilrat

LerrtarrE

rur iri i nrr1,.a

L,er-rBetairuall YanE ltetek'a

1,er ul,uLit'. bElr L'Ji( I'.ar:nraL -

.J o a a'Du 1L.rY .fal-rE :t'elel'';

bElunl nianptl nlelrerapakan i'iata dalani



36

c. faktor-faktor Penghambai

1. Fasilitas atau sarana uutuk FenEiejaran
t.
, Reading huratrg menadai '

2. Euku-buku yang ada dalam Perpustakaan

i t idak melrcukuPi
i
Id. Keterbatasan Haktu dalam pengaiararr Bahasa
!

II Ingg.is I'.lrususnYa. Reading'
I

I

- Ijsar'r*-i-:sah:r ,r/anEi 'li lakukan urrLuk nl;;!r''lalll.an

n;.1:-:alah F.EIlgaj a1'a!'r Rea,l ing :

a- U=a!-re.:/arg di iakuhan Sekolaii

1. llenaribah Fasiiitas Sekolah Leru.uailra )'Ialij3

terk'aitar.r ,lenslarr pengajaran Fead i:-'E '

' 2. Henanbah Buk-u-buiiu bahasa InEgris'

b. ljsaha Yalrg di lakukan Guru

i. t{en4arr-iurltat-r untuir seia1u uena-el'-i si'::Ii'PF' '

3 - i'ienrberi moLivasi unLuii 4ra; Lei':'- : I

3. iienarrLah i'.i,=:r l':=''a'l;l-rg:t-r nen:i-'+l'i -:'i-;':L::il

|i:!a-kaL3 t'aLEi su l it .

.i- Iier:rberi b.--rnyah laLihar-r j:errtarrli !erilLal:r)j

. t:-ai-a,/ y-,e r ub,al-ratr i-et-:Se.

,l i. i:r ku k-art si-swa

L: r, Ll !i s'jia1u fiilirE.l'jakar, fr
iis,lirr -./ 1nE'

:,.-::-)aL1-j1:

:... :.-t ,-'i-r1.,.

- jr_). i r-

Fa1c ir, E

ri€jnrL,erhaL i lian

ki'rususnYa Pada

peia.iarar-r

p a:l E -rJ ar.ail

, r : r -,,-. ii rlr. i e l1F I'. aF' i b.r kd - 1, r:.i'.u r-1 ; ll: r-: a

il. i:ir= seli:1u

InEEri=-
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B. SARAN-SARAN

Setelah nengadakan penelitian baik dengan nelaku-

kan wat{ancara, tes ataupun aIlgket* uaka "rntuk

meningkatkan hasil belajar Bahasa Inggris khususnya

Reading, Penulis nenP unyai saran-saran
dalan Pengal aran

sebagai berikut:

Sekolah

a. Kepada Sekolah Henengah Pertana Huhannadiyah

diharapkan untuk nenanbah fasilitas atau sarana

yang diperlukan guru dalalr Pengaiaran Reading'

b. Henanbah buku-buku yang diPerlukan oleh sissa

khususnva dalao bela-iar Bahasa Inigris '

Guru

a. Guru hendaknya selalu nenberi doronElan atau

notivasi kepada. sisga untuk bela:iar Eiat' Bahasa

IngEfri.s khususnya Reading '

b. Guru hendaknya selalu sabar -dan tidak ludah putus

asadalanaenghadapisisrrayanE'llelrPunyaiintele-
gent rendah

S isna

a. Siswa hendaknya berusaha untuk uenanbah dan

mempunyai buku-buku yang diperlukan dalan belaiar

1

2

3

b

Bahasa Inggris -

Sisna diharuskan

Reading.

Sissa hendaknya

nenpunyai kanus untuk be:1aj ar

selaLu nehgerjakan tugas Yang

Pekeri aan Runah .

C

diberikan oleh guru atau
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KATA PENUTUP

Banyak tantanElan dan rintangan yanEi penul'is hadapi

nanun dengan keuLetan, kadig'-ihan dan periuangan yang

keras akhirnya den€lan nenElucap syukur alhandulilLah

naka selesailah penulisan skripsi ini'

Penulis nenyadari dengan sePenuhnya bahwa dalan

penulisan in j. nasih jauh dari senpurna, nasih banvak

kekurangan-kekurangian dan kesalahan, itu senua karena

kenanpuan yang terbatas dan bekal yang sedikit yang

penulis roiIi.ki. Oleh karena itu Penulis lrengharapkan

saran serta kritik deni sempurnanya skriPsi ini'

Tak luPa penulis menEiucaPkan banyak terina kas j'h

kepada seuua Pihak yang telah nenberi dorongan, bantuan

dan senangat kepada Penulis sejak aral hingga selesai-

nya penulisan skriPsi ini.

Akhirnya penuiis hanya berharaP seooga skriPsi ini

bernanfaat dan nerupakan Ef a.Elasan yang Positif sebagai

sunbangan Penikir:an untuk guru dan calon guru Bahasa

Inggris pada khususnya.
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ANGKE1 -rii'IT-tjii STSir'\

i{ama,

Asal Sekolah

Alhrnat Runah 2

I

unjuk
1.

YC

J. Sela:a: meage:';akan.

1. tsagainara peadagat adili tentang pela;arar gahasa InS3rrs ?

A. I{e:ra:'ik a' Sangat i'ienar:'k'
H iirrr:,.o i,ienar"ik D. Tidak nenat'ik.

2.Bagaina:ra .erasaan aCik terhaCap pela jar-an Bahasa In3g':-s ?

A. '3angat Senang C ' Senang

ts. i(urang Senang D' T i'lak Seaairg

7. Apakair aCik mempunyai ?iamus Bahasa Inggris ?

A. Ya, ?unya sendiri C' Yaroinjam perpustak?an

B. Ya,pinjarn teman D' Tldak rnempunyai

4. Apa.<ah adik nempunyai senua buku pelaj:ran Bahasa Inggl" i1

yang di an;uriian oleh guru adik ?

A. Pur_va semua C. PunYa sebagian

B. Tlcax Dunya senua D' Punya -Di'niam per-Dusrakaa

5. Bagalna::a :ui:u- ru|:u Bahasa f nggris I i sekolah ad j'k ?

A. Cu.{u. neiaCai C' Tidak nena:ai

B. iiuralg nernada i D' Sangat ineiada i

6. tsagaimalra guru 3ahasa lnggris aLlik dalam meneranqi(an

pelajarar 3aha sa lng3r'is ?

A. Saaqat jelas C' Jelas
a Ti.ial/ iclas D. -trurang .ielas,. r rvqr! Je !!

it
I

Pengisian Angket :

PiIihIah ialraban dengan mernberi tanda silang (X)

Can Ja.'rablah dengan sejujurnya nenuru-" keadaan

adi-i<.

&vraban adik d.i jamin kerahasiaanya dan fil'i-il ''t'l:i
Fe;:garuhnya dal-am nilai Rapor adik.

)



7. Apakah guru Bahasa Inggris adik sering mengadakan ulangan

Bahasa Inggris ?

A. Sering C. Sangat serins
P (",-la.c--ka.tans D. Tidak pernah

B. Apakah guru Bahasa Inggris adiir sering nemberi PR ?

A. Seri-ng C. Sangat sering
ts. Kaiang-kadang D. Tidak Pernah

!. Apakah adik selalu mengerja.Iian FR. yrag Ci berikan oleh
nrrv.rr =r]i l,. ?
6s. s qgf r! .

A. Ya,selalu C. Tidak Pernah karena

E. i.adang-kadang malas
D. Tldak Pernah kare::a

- tidak bisa

10. tsaga irl:a:ta huburgan guru Bahasa Inggrls adik dengan muriC ?

-4. Baik sekali C.t-u.a::g baik
B. Baik ).Ildak baik

11. Bagainrana pendapat adik tentang pelajaran Reading

( Pernahaman Bacaan) ?

A. I.iudah sekali C. Sulit
B . t";udah D. Sanga t sul it

12. Pelajaran P.eading ( Pemahaman bacaan) SuJ. it r ka't'ena. " ' "
A. Bairyak kosa kata yang be)-u: tii ketahu:-.

B. Banyak Perubahan kata.
C. PoIa ka1-imatnya berbeda dengan Bahasa InConesia'

-15. BagaiLnana Suru Bahasa Inggris adik bila mengaiae' Pqmahaman

Bacaan (Reading) ? .-
A. I,{enar j-k C. Tidak.menuarik

B. Kurang menarik D. Sangat menarik

l4.Bagaimana guru adik menerangkan Reading ?

A. . l'lernbaca dan nenter j enahkan

3. i';e?caca sa ja
C. Menterjemahkan saja.
D- Tidak Pernah di bahas.

15. Berkaitan dengan pemahaman bacaan apa yang dj- aniurkan

oleh guru Bahasa Inggr is aCik ?



16.

17.

,lo

A. Latlhan menteriemahkan

B. lienghafal kosa kata sebanyak-banyaknya

C. Tidak Pernah menganjurkan
D. Latj.har rnenterjemahkan dan menghafal kosa kata

sebanYak-banYaknYa.
Bagainana pendapat adik tentang' metode (cara) yang

di terapkan guru Bahasa Inggris adik dalan me::aiar
Reading ?

A. Sa:rgat nudaa di pahami C. Sulit di pahami

B. iviudah d.l pahami D. Sangat sul j-t di
_oahar i

SiIa adj-< nene:nui kesuLitan teniang pelaia:'an ?eaCing

Bagainana sikap guru tsahasa lnggris adik ?

A. SeLaIu nenbantu C. i'adang-k3lang

3. iiernbaltu nernbantu
f. Tidal< p:::al:

memban tu.
Aoakah ariik sel-alu nemperhatikan jika guru Bahasa

Ing.3ris aciik sedang meneraagkan pelajaran P'eacing ?

A. Selalu nenperhat j-kan C. I(urang menperha-'-ikan

!. I{e;::perhar:ikan D. T j-Cak lne:nlerha:ikan

Us:ha apa yan: ad.ik lakukan apabila rnenenui kesulitan
dalan belajar 3ahasa f nEg:'ls ?

A. i,iengikuti kursus C. Ber'-.arya paCa guru-:r ls.
B. Belajar kelompok D. Acuh tali acuh

Aoakah tujtran adik belajar tsahasa Ingqris ?

A. Agar daoat rnembaca dan menulis tsahasa fnEgris'
e. Agar d.apat berbicara 3ahasa Inggris;
C. .i-3ar"' dapat rnen;adi pena:i'C.u wisat'a.
D. !,gar dapat nenhaca , rnenul is dan be:'bicara 3ahasa In;;:

$$-i,$s110991I .r.i)



-iit_tL-Ju-r-, r:,J

I{Sr-il i iI

Nama

KeIas

No. Induk

Bacalah Bacaan di bavrah
I
I

ini dengari baj} kemudian iawab
i

Iah pertanyaan-pertanyaan menurut lpetuniuk !

. Seiting Newspapers for Focket I'loney

There was a net/rspapers boy whose naiTl e l''a s A:nin'He

sold newspapers at the GaobjF.station.Amin rod'e a -t'ricycle

becaouse he coulti not walk.He had his newspapers in a

basket in front of his trlcycle.
Ten years ago Amin got seriousJ-y ill'lie elas very

young at that ti-rne.His parents took him to a hospital'He

recovered. from his 11l-ness,but cuuld not walk'

Amin k-as an inteiliSent and dil-igent boy'He did

not want to be a burden to his parentsrwh<i elel'e very poor'

:\min got the papers from a newspaper agent at six

ot clock in the morning.First he delivered some of them to

his regular customersrthen he went to the station'i{e stayed

there frpm nine orclock in the norning until three or clock

in the afternoon seLling ntws-oaper.

He saved. some of the money he gottbecause he vranted

to become a newspaper agent.

Sunber : Buku BHs.Inggris 2 a

Penerbit BaIai Pustaka '



Daf tar Ka'ta

- A nevJspacer boy

- A tr icyc le
- got seriously ill
- recovered
- iI Iness

- intallioan+

- diligent
- a burden

- delrvered
- re3ular customers

: Penjual koran.
: Seoeda roda t j.sa.
: ile rder"ita sakit parah.
: Sembuh.-

: Penyak it.
. vEr tlcL i .

: ra jin.
: beban.
: menga:1tarkan.
: Lang3anan tetap.

Fetunjuk I
Lingka!.i1ah T jika pernyataan BSrt.X dan F brla
pef nya taan S:\l- 'iH .

T -. F . Amin scld ner{spaDers at the Garnbir station.
T - F . Anin was lazy boy.
T - F . Amints parentgwere very rich.
T - F. He ,,ranted to become a nevJsDaper agent.
T - F . Amin got the paiers fronr the supernarket.

1.
2.

4.
5.

Petunrjuk II
Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda
silang ( X )!

6. Every morning Alrin got.
A. a book C. a magazine
B. a nei+soa-per D. a novel

7. Amin sold newspapers at.
A. the station C. the school
B. the market i. tfre hoscital

8. He savel sone of the noney he Eotrbecause he h/anted to
bec ome .

.4. i doctor C. A teacher
B. A magazine aqent D. A newspaper agent.



!. ,,/hen did Amin get seriously ill ?

A. Arnin got seriously il1 ten years ago.
B. Amin get seriously iI1 ten years ,ago.

C. Anr in got seriously ii.l, nine vears aqo.
D. Amin got seriously ilf nine years ago.

1O.,Jho sell newspaper at the Bambir station ?

A. Arnir
B. Amin

C . .{mr i,n

D. Aman

Petunjuk 11I
JanabEah pertanyaan di bawah ini I

11 . |liny did Amin rlde a tricycle ?

12. iVhen did Amin get the paper from a newspaper agent ?

11. Did he save some of the rnoney he got e

14. rVho was the boy in the story ?

'l 5. das Amin an intetligent and diligent boy ?

1 6.. ,{hen d i.j Am in bec one i -l- I ?

- 17. i{here did Amin seII newspaper ?

Petunjuk IV.
Terje::rairka:r ke dal-am Bhs. Indonesia !

18. Fie sold nevJspapers at the Garbir Station.
19. Sirst he delj.vered some of them to hj-s regular customer'

then he went to the station.
20. Amin got the pewspapers from a newspaper agent at six

o t c Lock in the m o r"r ing.
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SUEAT PExrvrr';n.'rr'^"

JUDUL SKRIPSI

Kcpada

Yrh. Bapak Dckan Fak. TarbiYah

Yogyakarta.

...c0t{mi{q..c.{TrJB...Y0.;YA.trA&TA

Dengan Dosen Pernbirnbing Bapak / Ibu : .DTS....SAJAD..HABJA),:TO

Atas persetujuan judul dan Dosen Pernbi mbing, kami tnengucapkan terima kasih'

n ssliarnu';laik'.:in B/r. !*/o'

Dcngan hormat, bcrsam! ini saya Mahasiswa Fakulos Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga

Yt'uvakana:

N,,,*,....mxnt.....A!-vlBI..AMAltrAH """""" NIM : ""'@4roeB2-"--

Jurusad : ..1a4p'1."'...&IS"trNGcR'I'5"""" Semester ke : 'lg"'(9Ip'E"SSl"" Masuk IAIN

,i u io.i"*-iS...gg....1 19 ....89"' Meng'ajukan Judul dan proposal Skripsi' guna

rnelengkapi Persyaraun progrrrn S1'

Adapun Judul yar'g kalni ajukan adalah:

......-P-SIC.A,IABAN..R.EADri{c...Dr.-s5(ouli.' !SlElS4'it--BEBT{8i.'4U!IA}IMADITAII

lEl ngetahui

500)7920

Menyetujui
Penrbin ing:l

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang rncngajukan

( ...N.rKsl..,$iR.i. .AltAl!'r:{i"'-' )

NrM.884rO282

Menyetujui
Pcrrrbirrrbing : II

. Mengetahui
Ketua Jurusan

dan Sklipsi

t

(.
NIP

( .;psr " SAJAD"HARJANI0 "" " "" )
NIP. 15O10fOO' i/b+

Disetujui oleh Dekln
Fakultas TarbiYah IAIN

Sunan Kalijaga Yogyakana

Prdil tanggal :

( +
Nlpr 150or 8699

ErPf ....ksi1,,flr.," iAD ZEIll)
tirP.150105Zn

(......... ........... ........... """ """." " "' )
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DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NECERI

SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH

YOGYAKARTA

Jalan : Laksda Adisucipto Telp. 3056 Yogyakarta.

SUfiAT PERINTAH TUGAS BISET

no. . Js.A.^(ffi.r1u- .oo,,/jt'619r.....

Dekan FakultBs Tarbiyah IAIN Sunan l(;rlij

bahwa Saudara :

N il(en ^mri

YBn tugds:

Nik en dor i Ama rr i-h
t,l aii 834J0282

Yogyukarta menerangkanag:l
I

- Nama

- No. lnduk a3- 4.<.

- semester kc ,.Lr-..(.re.!.gla.S)...........'..........'

- iurusan ' Lg.qlr.i.q...Deh;.q3..In:llni s....

- Tempat & tgl. lshir ,.Y.g.gye.l:tlf.ta.....12...,niiiI..1.9.1o.................-

- Alamat ,.J-1....i:iela.ti..6/ll8..P'-r.unroa.s.r-r:.yoqj!.r).rrta
DiperintBhkon untuk melakukstl llisct gurrs penylrsrrllan sebuah Skripsi,/Ris8-

lah psda tingkstannya dengBn :

obyek ,;.i:.tl?::iF.:.''.i..+lii?..!iubaa-:3d.i:1ah".........."
Terrper , Siii..ptuhann*Cj,y.ah..Codon.q'.Ca.'iun..Yoq;rakarta

Tanggal : ..,.Denteqtb.er..... s/d tgl. ....'Serasa,i...'......'

ivletode pengumpulan data : 9.h frg{:y'asi,a.?.3}€.t' C-okuen.tas.i'-:-;}t+Fuieiv, tes

I)emikianlsh sangst diharoPkan kepada fihak yang dihubungi oleh Mahasiswa

terscbut dapat mcmbcrikan bitntunn scpcrltlnya.

cc-.i.l.a

' r.il p. ..r.> .oas..a50

Mengetahui :

. Tarbiyah IAIN
Sunan aliiaga

Vakil Dekan

Proo odik o

: oP; P..iiu!-.a."),-.ad j Vah

: 1r. J.

M

Telah tiba di

Pada tanggal

cngetahui:
: silP.Jtuo:m:-ciya 'I'etoh tiba di

Pada tanggal.-otr ltrJ

I(cpola

(-. _

/r,,,

. r._1,<{{tt
o

1500-12-92

Kepala

Kud.iivah

Yogysksrt6,

.)

/-:.

1l:l(ut



DEPARTEME}i PENDIDIKAN DAI.i KEBUDAYAAN
KANTOR WII.AYAH PROPINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jaian Ce;.ja.ia ti., Q Teiepon : 675 i 5, 349 t, .r.196 F.x. 334E Yograketa 55 166

SUBAT KETERANGAN lztN
Nomor : ? / fi13N1 t99'

."1ernPt13.ikin 5'.i.at Kcre ra ngan / lzin dari Gubernur Kepala Daci nh istimc-a Yct?-
karta dalam hal ini Kepala Direktorar Sosial Politik / Ketua BAPPEDA Profind
Dacrah Istimewa Yogyakarta tanggal 2- JJ-f99, Nomor O7O/ 43lra
dengan ini diberikan izin penelitian kepada :

Nama
Pekeijaan / No. Mhs.

Perguruan Tinggi / Instansi

Tingkat / Jurusan

AIamat
Topik / Metode Pene lil l-

Nlrel{ $lRI T.U$IIAE.
ubE. rer b\yah IAIN guKl Yy. / aa4roza2.-Il
I |, I N $rtan XallJaga Y.&ral(altao
Alchlr 7 Bbeclnggrleo
J]..itelstl' 6/rr8 PoruElaa c.nd.n8c etur gLE.

ngENolJARl.[ nEADIN(I! Dl SEXoLIE ]IXNENGAE ]B
TAll1A I{UEIIIIITDIYAE C ONDO]{GC ATI'R YOOYT.KIRTA.

Pelaksanaan ini :runtuk Eenyelesalkan strrdl.

Pcmbimhing

Lokasi

Dcngan ketentuan meiaporkan diri kepada Kepala Sekolah setcmpal dan

wajih menjaga tata tertib. mentaati pcraturan fang bcrlaku di Sekolah rcrta

<iiharapkan menyerahkan hasil penelitiannya sebanyak 1 exsemplar. kcpada Kcp.lr
Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.

Surat Keterangan / Izin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah dan trcrlaku

sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal ,O DogoEbor r99r'

Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan diharaP membcrikan hantuan scptrlunye'

n ,,.93
Yog)akarta.

epala
Bagian Tata Usaha

gubbe8lan lonerangant ll.

!'

i

rtRN0 B.A.

TEMBUSAN YI}I :

l. Kepala Kanwil Depdikhud

Prooinsi f)tY ( setxrEai laoo.an )
, noitrr rAiN guKi. r.6r8karta'
i.x..r.t aop DIX'JJUD Kab' greEan

4.!a ".Ej.dRn8 
DjlDonlrmo

c - snL.l-Rh YBs"

1021605'1.

-SJi.P ltuha8Es d lyah C.nd.ngc8tut' SLcEan.



l: ErlrEN! \ r drr

KANTOR SOSIAL POLITII(

SURAT KETERANGAN / TDZIN

Nor*,; olo I ,, t^l

Menunjuk Surat Kcterangary' ldzin dari Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor: rtro/r1l, hnggal 2 Nopcnbcr 1'91

t. ll.rntari pe.rsetujuan kepada:

Nama i Nikcn Allri Afianlah
!{o. }lhs Z 88\ro282/q
fatr:ttas :'bttiyah IAINr SUKAT YoElakarta
;;-;" : tdrti Bohaec rn6gria i

,. ;t;;' i ,n.- u.r"ij ear8Jor.oataa ccrrtcr6catui 4pot< s.cn:n
Hargwpulkan data accara ob *nragtr {uastlonalre kcpads- rcspcnden

sctanpat dllokasiny.r Suna nen$l6un 8<rlpsl den5an Jydl-i
I' PENGAJARAN M,ADING DI g(OLAB T'E$EJ{dAH P!R-I\I4.\ i:!'I{A':'A'IYAII

t. Lnkasi temD - CONDCi|C{A-J? DE?CK g-e{tur n'
S4P l'ifi. Cdtdom8cafur De -:ok

4. Berlaku dari hnggal mulai Surat Kercrangan / Idizin ini dikcluarkan sampai dcngan tanggal

2 Februari' I )94

Dengan ketentuen :

l. Tcrlebih dahulu mclaporka.r diri kcpada Pcjabat Pemcrintah sclempal / berwenang ( Cunat I Llrah) untuk

meodapatkan [r!unjuk seperlunya.

2. Wajib meojaga tata tcnib dan mentaati ketcntuan-kctentuan yang berlaku sebmpat.

3. Wajib membcri laporao h&ril pcrclitiannya kcpada Bupati Kepda Daerah Tingkat U Slcman Cq. Kepala Kantor

Sosial Politik Daerah Tingket II Slcman.

4. Idzin ini lidak disalah gunakan untuk tujuan tcncntu yaog dapat mcngSanggu kcstabilan Pcmcrintah dao hanya

dipcrlukali llal-uk ketEntingan ilmirh

5. Sura( idizin iri dapat diajukan lagi untuk mendaprt pcrpaniangan bila diperlukan.

6. Surat idzin ini dapat dibatalkan scwlktu-waktu apabila tidak dipcnuhi kctcnuan-kctentual tersebut di atas.

Dcmikian diharap Pejabat Pemerinhh setempat memberikan bantuan sepcrlunya.

Dikeluarkan di

Pada tanggsl

Slemar 
_

, Nopealbcr 199,

-t

( ABUP4

(l:

A/n Bupad Kepala Daerah Tingkat II Sleman

Kepala Kantor Sosial Polilik

Dflcrah Tingkat Il Sleman

JUWARNO

&
t

(A
t

.ftcri ol l:15 B

i$rnob.irisi/D.It3i-t9ri$hs- t rvTt

Kepada Yth. :

Sdr. 161on Anri Ancnlah

Tembusan dikirim kepada:

Y$. Ketua Bappeda Kab. Sleman

Y+h- sdr. vamat -cpok

Itb" Xa K.n DPDIXBUD S'cocn



DIR.EKTOR{T SOSIAL POLITIX

Menunjuk Surat

IlenlrnPlr

Nornor : o7O/4315

*$'tftrt: ryl$E!,l-!llt.rFEr,rR r61ft= lr€cl1 s,Iloa rar{a&
Io6yJklrtn. o. rJ/vltr& @/y6/91, t"ruEel 2g :optcnbcr 1!!j-
Per lhil lJ1n pcrolltllta
l. Keoutusan Menteri Dalam Nege.i No.9 Tahun lggl tenhnt pcdontrn ltndnir.iiin

Sumbcr dan Potensi Daerah :

2. Kepulusan l,tenreri Dalam N€geri No.6l Tahun l9g.l tentaog pedoman l,cntctcn!f,11-
raari Pclalisanaan p€nelilian dan pengenrbargan DilingkunSan D{nndcmcn lhlirm
N€geri :

-1. Kepurusan Kepala Daerah Isrimcwa yogyakana No. lllKpTs/t9g6 bnrlng : T l,-
Iaksana Pemberian lzin bagisetiap lngansi. pemerinlah maupun Non pemcrintah viln!
melakukan Penda(aan/Pc'lclitian.

t [!cqr tnrl lDanfuhI wrzsz/fr
t Tnlb lyah 1A I r SIrRi t fot5ra.lerte
I lhdr ls 8atulsa. InAg"ls
t Jl. Ielatl 5rll38 Peuauras corilonA CiturI t{(n€unl)lrlknn d.ata senla cboevaall qu$tlonca, doh$€ntnsl _kepr*li

reopotrden Eotajpat atllokt|sllJrfl 6nn ncqyusur Slalpof ttongaa Judul rr F[]r0tJ,lRr.l.l nrtrlrE DI 5EI(oLA[ i"!:tarolr pun&Nl iunrrru^arrar
c o!{Dol{l c l lgR I@Tt i:i FT]U' .

lqflr€paan lat dnlaa larlgka EorNrolsaailGn Stud.ir gP Huh.,rEadlyeh C ord.ong Cat[ I;6ln €rta

: lr,lutai pada hngsal .-...............2..ll9Pmb *....199.1..8/O,.Z..lohme!..!9g...............

l)iij[rkrn kepada
l{aria
llo. lihs
Fikrltns
Ju:rlsan
t Laont
Eorrnakgud

Eok,rEl

\!e krun)a

Dengrn kercnntafl

l. Tetlebih dahulu rncncmui/melaporkan diri Kepada Piabar P€oerinrah scEmpar (Bupati/wali Kora Kcpala Daerah)
unuk mordapat p.tunjuk seperlu nla.

2. Wajib m.nFga tata Enib dan nEntaati trtentuan . kctcn0,la.l ,ang bcdaku scr€mpat
l. Waiib mem5eti laporan has Penclitian kcpada Gubcmur Kcpala Daerah lsrime\ra yoSl.akana Cq. Kcpala Direk-

rorat Sosial Polirik
4. ljin ini tidak disahh guEkan unruk tui,.,an Encnnr yang dapar mcnSgaoggu kcsrabilan pcmcrintrh dan hanya

diperlukan untuk kcpcrluan ilmiah.
5. Surat ijin inidapat di4fukan hgi untuk rncndapar pcrpanjangan bila dipcrlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan seyakru - waltu apabila tidak dipenuhi kercntuan - *cEnruan terscbut diaras

Dikeluarkan di

Pada bnggal

Yoglakana

D€kar Fnk. ?arblJrnh ltl IIl r S,rK r n<
AN. Cubernur Kepala Daenh Istirnewa YotFkana

Kega.la Dircktorat Sosial Politik

Kct€rtlbe t @

T€mbqs.! K€p.d. Yth.

l. GubemE KDH Popinsi DIy
sebagai L:poran.

2 Ketua BAPPEDA Propinsi DIy

o

l. Ea. fnt'nff Dcp. D 6ud hop.Dfy
4. Erpntl iOH fi( II SlE.iat
< - t'. - rJ^1- -^ .r 

---

Ir.b

{
r 01oo4 35

SURAT KETERANGANlIJIN

K€rnudian dil.arap para Pejabar P€rnerintah setempat memberi bantuan seperlunfa.

ASLI :

o


