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Keberhasilan pengajaran ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara

lain kurikulum, guru, siswa, dan sarana pendukung lainnya (Syafi’ie, 1996). Secara umum

di dalam kurikulum tercakup tujuan, materi, metode dan strategi pembelajaran di kelas.

Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajarannya di

dalam kelas. Sedangkan kelancaran pelaksanaannya ditunjang oleh sarana pendukung

yang tersedia.

Kurikulum suatu lembaga dapat berubah sesuai dengan kondisi lingkungan dan

kebutuhan masyarakat setempat (Taba, 1962). Perubahan kurikulum di Indonesia juga

terjadi karena semakin meningkatnya kemajuan teknologi dan budaya, serta kebutuhan

masyarakat. Perubahan kurikulum 1984 menjadi kurikulum 1994 menuntut para guru

termasuk guru Bahasa Indonesia (BI) untuk lebih mencermatinya karena beberapa aspek

yang termuat di dalamnya merupakan pengembangan dari materi kurikulum yang lama, di

samping adanya penambahan jumlah jam pelajaran BI pada setiap kelas. Fenomena ini

menunjukkan bahwa para guru berkesempatan untuk mengembangkan program sesuai

dengan pedoman yang ada, dengan harapan para siswa berkesempatan untuk terlibat

dalam proses belajar mengajar secara aktif.

Tujuan Pengajaran Bahasa Indonesia (PBI) disesuaikan dengan peran dan fungsi mata

pelajaran Bahasa Indonesia, yakni: (1) sarana pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa,

(2) sarana peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berbahasa Indonesia dalam rangka

pelestarian dan pengembangan budaya, (3) sarana peningkatan pengetahuan dan

keterampilan berbahasa Indonesia untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni, (4) sarana penyebarluasan pemakaian Bahasa Indonesia yang baik

untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah, (5) sarana pengembangan

penalaran (Depdikbud, 1995:17). Berdasarkan peran dan fungsi mata pelajaran Bahasa

Indonesia ini disusunlah tujuan pengajaran Bahasa Indonesia secara umum dan khusus,

serta tujuan setiap kelas.

Sebagai tindak lanjut diberlakukannya kurikulum 1994, Depdikbud menerbitkan buku

pelajaran bagi siswa. Buku yang dipakai pengajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar

saat ini yakni buku Lancar Berbahasa Indonesia sebagai buku pegangan utama (buku

paket) yang dalam penelitian ini disebut buku teks. Buku tersebut tampaknya merupakan

buku wajib di sekolah dasar. Semua sekolah dasar mendapatkan buku itu secara

cuma-cuma dari pemerintah sebagai buku pinjaman.

Buku teks Bahasa Indonesia (BBISD) merupakan buku pegangan guru dalam menyajikan

materi kurikulum. Dalam BBISD disajikan materi pelajaran dalam bentuk unit-unit

pelajaran. Pada setiap unit dituliskan tema dan pembelajaran. Tema dan pembelajaran

diambil dari GBPP sesuai dengan pembagian kelas dan catur wulan. Pada setiap unit

pelajaran, secara berturut-turut dituliskan dalam angka Romawi berisi materi bacaan

(prosa, puisi, drama) dilengkapi dengan pertanyaan bacaan. Pada bagian selanjutnya

terdapat kosakata, pengetahuan kebahasaan, dan menulis yang disajikan berupa tugas

latihan dalam bentuk isian dan bercerita. Pada setiap bagian latihan terdapat perintah

pengerjaan soal, contoh soal, dan cara mengerjakannya. Bacaan yang berbentuk narasi

ditambah dengan ilustrasi sketsa/gambar sederhana hitam putih. Pada beberapa bagian

tugas menulis/mengarang terdapat gambar yang dapat digunakan sebagai pijakan oleh

siswa untuk menyusun tulisan/karangan.
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Dalam BBISD, terdapat petunjuk dan perintah pengerjaan soal/latihan disertai dengan

contoh pada setiap bagiannya. Sifat terbuka dan luwes dalam kurikulum 1994 tidak

sepenuhnya berlaku di dalamnya sehingga dengan mudah guru dan siswa dapat mengikuti

kegiatan yang tercantum di dalamnya. Akan tetapi, kondisi dan kemampuan para guru,

siswa dan lingkungan pada setiap tempat berbeda. Guru akan dapat menggunakan buku

teks dengan baik/tepat jika guru memahaminya sebagaimana yang disarankan dalam

kurikulum 1994. Untuk mengetahui pemahaman guru terhadap buku teks maka perlu

dilakukan penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara objektif

tentang permasalahan persepsi guru terhadap penggunaan BBISD dalam hal: (1) persepsi

guru terhadap tampilan BBISD ditinjau dari segi fisik buku (gambar, tulisan, notasi,

ukuran, sampul) dan dari segi isi buku (organisasi materi, tingkat kesulitan, jenis latihan),

(2) persepsi guru terhadap penggunaan BBISD dalam proses belajar mengajar di kelas,

yakni: pemahaman terhadap kata pengantar dan petunjuk, pemahaman terhadap instruksi

latihan, dan pemahaman terhadap gambar, (3) sajian BBISD yakni: urutan penyajian

materi, kreativitas guru dalam menyajikannya, ketaatan mengikuti petunjuk guru,

keterlibatan guru dalam pembelajaran, (4) faktor-faktor yang menjadi penghambat

penggunaan BBISD dalam pembelajaran.

 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan survei. Populasi penelitian ini adalah guru bidang

studi  sekolah  dasar  Kabupaten  Jombang  yang menggunakan  buku  pelajaran  Bahasa

Indonesia  terbitan  Depdikbud.  Sampel  penelitian  diambil  secara  acak  pada  setiap

kecamatan yang ditunjuk sebagai SD inti.  Setelah dilakukan penetapan sampel secara

acak didapat sampel penelitian sebanyak 40 orang guru sekolah dasar pada SD inti di

Kecamatan Jombang, Kecamatan Bandarkedungmulya, dan Kecamatan Diwek.

Penelitian  ini menggunakan  seperangkat  instrumen  untuk  mengumpulkan data  berupa

daftar isian/angket. Data yang hendak dikumpulkan melalui angket ini yakni: (1) persepsi

guru terhadap  tampilan  buku teks Bahasa  Indonesia  sekolah  dasar,  (2)  persepsi guru

terhadap penggunaan buku teks Bahasa Indonesia sekolah dasar, (3) sajian materi buku

teks Bahasa Indonesia sekolah dasar dikaitkan dengan pembelajaran, (4) faktor-faktor

yang menjadi penghambat  penggunaan buku teks Bahasa  Indonesia  dikaitkan dengan

pembelajaran.

Angket berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup. Pertanyaan

terbuka  untuk  menjaring  informasi  umum  yang  akan  mendukung  data  penelitian

berkaitan dengan masalah 1, 2, 3, dan 4. Berdasarkan informasi yang akan dijaring dan

sifat data, pertanyaan-pertanyaan dapat dikelompokkan sesuai dengan masalah penelitian

yang akan dijawab.

Melalui daftar pertanyaan, responden diminta menjawab pertanyaan dengan cara mengisi

dan  memilih  jawaban.  Jawaban  yang  diharapkan  adalah  jawaban  yang  benar-benar

menggambarkan keadaan sebenarnya. Jumlah pertanyaan yang dijawab oleh responden

sebanyak 50 buah.

Terdapat  dua  kelompok  informasi  yang dijaring,  yakni:  (1)  informasi  umum tentang

pengalaman mengajar guru, dan (2) informasi untuk menjawab empat permasalahan yang

diajukan dalam penelitian ini. Data inti yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah
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data  kelompok  kedua.  Data  inti  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan

menggunakan  statistik  deskriptif  sederhana.  Melalui  kegiatan  analisis  akan  diketahui

persentase  atau  kecenderungan  aspek-aspek  yang  diamati  pada  variabel  penelitian.

Kegiatan analisis disajikan pada bagian berikut.

Langkah-langkah kegiatan pengumpul dan analisis data.

(1)  Mengumpulkan data

Data  dikumpulkan  dari responden dengan membagikan  angket.  Angket  boleh  dibawa

pulang/diisi di rumah. Angket diisi sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Angket yang

telah diisi dan dikembalikan kemudian direkam pada suatu tabel perekam data.

(2)  Memberikan skor

Setiap pertanyaan menghendaki jawaban yang memiliki dua  kutub,  yakni: positif  dan

kutub  negatif.  Setiap  jawaban  pertanyaan  dari  responden  diberi  skor  sesuai  dengan

jawaban yang dipilih. Rentang jawaban yakni 1 – 4. Skor 4 diberikan pada jawaban pada

kutub positif dan skor 1 diberikan pada kutub negatif. Pemberian skor dilakukan dengan

cara menuliskan skor pada jawaban setiap nomor yang diberikan oleh responden.

(3)  Mencari skor rata-rata setiap nomor

Skor rata-rata setiap nomor dihitung dengan cara membagi jumlah skor responden dengan

jumlah responden.  Hal ini dilakukan  untuk  mengetahui kecenderungan jawaban yang

diberikan oleh responden pada setiap nomor.

(4)    Menghitung jumlah rata-rata skor setiap kelompok

Pertanyaan dan jawaban dikelompokkan sesuai dengan masalah yang dikaji. Pada setiap

kelompok dihitung jumlahnya dengan cara menjumlahkan nilai rata-rata setiap nomor

pada kelompok yang bersangkutan. Hasil penjumlahan skor pada setiap kelompok

disajikan pada tabel 3.1. 

(5)  Menghitung persentase

Hasil penjumlahan skor setiap kelompok dihitung persentase dengan menggunakan rumus

berikut:         

Perolehan skor

:
  

 ------------------------- X 100

  Skor maksimum  

Hasil penghitungan skor dan persentase disajikan pada tabel 3.1.

 Tabel 3.1. Daftar Pertanyaan dan Skor Maksimum

Masalah Nomor Pertanyaan Skor

Maksimum

Skor

Diperoleh

Persepsi guru

terhadap tampilan

buku teks

16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35 

80 63,95

Jurnal Pendidikan Volume 3.1/PERSEPSI GURU TERHADAP PENG... http://lppm.ut.ac.id/jp/31suparti.htm

3 of 9 8/1/2010 2:00 PM



Persepsi guru

terhadap

penggunaan buku

teks

36, 37, 38, 39, 40,

41, 42, 43, 44, 45

40 32,7

Cara guru

menyajikan buku

teks

46, 47, 48, 49, 50 20 14,55

Faktor-faktor

penghambat

penggunaan buku

teks

7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15

36 30,8

 

(6)  Mengkonversikan persentase yang diperoleh dengan nilai kualitas

Deskripsi kualitas secara umum dilakukan dengan menggunakan kriteria ambang batas

nilai atau deskripsi kualitatif. Kriteria ambang batas nilai ini didasarkan pada acuan

pencapaian keberhasilan secara umum, yakni baik, sedang, dan kurang. Berdasarkan tiga

kelompok tersebut perlu dikembangkan menjadi lima nilai kualitas, yakni: sangat baik,

baik, sedang, kurang, sangat kurang. Kriteria ambang batas nilai kualitatif disajikan pada

tabel 3.2.

 

Tabel 3.2. Deskripsi Kualitatif

Rentangan Persentase Deskripsi Kualitatif

 90% - 100%  Sangat baik

80% - 89% Baik

65% - 79% Sedang

55% - 64% Kurang

0% - 54% Sangat kurang

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil angket ditemukan bahwa seluruh responden berpengalaman mengajar

Bahasa Indonesia. Pengalaman mengajar mereka bervariasi. Dilihat dari lama mengajar

mereka  terdapat  10%  yang  berpengalaman  mengajar  di  bawah  10  tahun,  75%

berpengalaman mengajar 10 –20 tahun, dan 15% berpengalaman mengajar lebih dari 20

tahun.  Secara  umum mereka  berpengalaman  mengajar  di sekolah  dasar  dan  terdapat

sebagian kecil (5%) berpengalaman mengajar di sekolah lanjutan.

Berdasarkan data yang diperoleh, semua guru yang menjadi responden pernah mengikuti

pendidikan pada sekolah guru setingkat  sekolah lanjutan tingkat  atas (SPG). Di antara

responden terdapat 30% lulusan SPG yang sedang mengikuti program penyetaraan DII

PGSD, 60% lulusan program penyetaraan DII PGSD, dan 10% lulusan program sarjana

pada  berbagai  program.  Semua  responden  tidak  ada  yang  memiliki  latar  belakang

pendidikan  Bahasa  Indonesia  secara  khusus.  Di  antara  responden  terdapat  5% yang

pernah  mengikuti  penataran  tentang  pengajaran  Bahasa  Indonesia.  Penataran  yang

pernah mereka ikuti pada umumnya bidang studi selain Bahasa Indonesia.

Pelajaran  Bahasa  Indonesia  termasuk  kelompok  ilmu  pengetahuan  yang  selalu
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berkembang.  Oleh  karena  itu,  guru  Bahasa  Indonesia  dituntut  untuk selalu mengikuti

perkembangan  Bahasa  Indonesia  dan  pengajarannya.  Kualifikasi  ijazah  tampaknya

mempunyai  kontribusi  yang  baik  terhadap  kualitas  pengajaran  termasuk  persepsi

terhadap  buku  pelajaran  yang  digunakan.  Tampak  dari  hasil  penelitian  bahwa  90%

mengikuti program penyetaraan DII PGSD berarti mereka memiliki kesempatan untuk

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan Bahasa Indonesia termasuk

kajian terhadap buku teks Bahasa Indonesia.

 

PERSEPSI GURU TERHADAP TAMPILAN BUKU TEKS BAHASA INDONESIA

SEKOLAH DASAR

Berdasarkan data yang terkumpul dan hasil analisisnya diperoleh skor rata-rata tentang

persepsi  guru  terhadap  tampilan  BBISD  sebesar  63,95  dengan  persentase  sebesar

79,94%. Berdasarkan nilai konversi persentase ditemukan bahwa nilai 79,94% termasuk

dalam kategori baik.

Sesuai  dengan  tujuan  khusus  pertama,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  memperoleh

gambaran  secara  objektif  tentang persepsi guru  terhadap  tampilan  buku  teks  Bahasa

Indonesia. Tampilan BBISD dalam penelitian ini dapat ditinjau dari data yang berupa segi

fisik buku (gambar, tulisan,  ukuran, sampul) dan dari segi isi buku (organisasi materi,

tingkat  kesulitan,  jenis latihan).  Berdasarkan aspek-aspek  yang dikaji ditemukan nilai

konversi 79,94 yang berarti bahwa  persepsi guru terhadap tampilan BBISD tergolong

baik.

BBISD dicetak dengan ukuran kertas yang mudah dibawa (15 x 22 cm) dengan sampul

kertas berwarna  dan gambar  sederhana  dengan tulisan yang jelas.  Bagi pembelajaran

tingkatan  sekolah  dasar,  kemenarikan  dari  segi  fisik  (warna  dan  ukuran)  akan

memberikan kontribusi yang baik terhadapnya. Sampul buku yang berwarna akan lebih

menarik daripada sampul buku putih yang umum ditemui anak-anak. Ukuran buku yang

sedang menyebabkan anak tidak malas untuk membawanya baik ke sekolah atau tempat

belajar kelompok.

Bentuk huruf dan tulisan yang disajikan dapat  dibaca dengan baik oleh para guru dan

siswa. Bentuk huruf memiliki ukuran yang cukup bagi siswa sekolah dasar. Pada BBISD

kelas I dan II tulisan dicetak dalam ukuran yang lebih besar daripada pada BBISD kelas

III,  IV, V, dan VI. Pada BBISD kelas I dan II bentuk tulisan disajikan sesuai dengan

tahapan latihan menulis dan membaca siswa, yakni membaca menulis permulaan. Pada

tahap pertama, mereka  dikenalkan dengan huruf  balok dan pada  tahapan selanjutnya

dengan huruf tegak bersambung. Huruf tegak bersambung ini dikenalkan secara bertahap

pula mulai dari huruf paling sederhana/huruf lurus sampai kepada huruf melingkar dan

perpaduan antara keduanya.

Di dalam BBISD terdapat  gambar yang menyertai bacaan atau yang dijadikan bahan

pijakan untuk menulis/mengarang. Gambar-gambar yang ada dapat dikenali dan dibaca

meskipun  hanya  berupa  sketsa  sederhana.  Gambar  dicetak  dalam ukuran  yang kecil

dalam warna hitam putih. Gambar yang dicetak tidak dicetak dalam ukuran besar dengan

warna yang menarik sesuai dengan kondisi senyatanya. Sebetulnya, gambar yang baik

adalah  gambar  yang  menarik  dan  mampu  membangkitkan  imajinasi  siswa  sehingga

mereka semakin tertarik untuk mempelajarinya.

 

PERSEPSI GURU TERHADAP PENGGUNAAN BUKU TEKS BAHASA
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INDONESIA SEKOLAH DASAR

Persepsi guru terhadap penggunaan BBISD menunjukkan skor rata-rata  32,75 dengan

persentase sebesar 81,75%. Berdasarkan nilai konversi persentase ditemukan bahwa nilai

81,75%  termasuk  dalam  kategori  baik.  Dengan  demikian  persepsi  guru  terhadap

penggunaan BBISD dalam proses belajar mengajar di kelas, yang mencakup: pemahaman

terhadap  kata  pengantar  dan  petunjuk,  pemahaman  terhadap  instruksi  latihan,  dan

pemahaman terhadap gambar tergolong baik. Di antara responden, hanya beberapa orang

yang kurang memahami petunjuk dan latihan yang ada, serta kurang dapat menerapkan

petunjuk dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas.

Kata pengantar merupakan kata pembuka dan arahan yang dapat digunakan guru sebagai

alat untuk membuka cakrawala dan wawasannya tentang isi buku. Demikian pula dengan

BBISD ini, dengan adanya kata pengantar pembaca lebih jelas menangkap sasaran yang

hendak  dicapai.  Begitu  pula  dengan petunjuk yang ada  pada  setiap bagian.  Petunjuk

kegiatan dan latihan membantu guru mengarahkan kegiatan apa yang harus dilakukan

untuk mencapai tujuan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam kurikulum. Petunjuk

memang tidak harus panjang. Petunjuk yang baik adalah petunjuk yang mudah dicerna

dan  diikuti  oleh  pembaca.  Dalam  BBISD,  petunjuk  cukup  sederhana  tetapi  jelas.

Pembaca mengetahui dengan pasti kegiatan apa yang hendak dilakukannya. Petunjuk-

petunjuk  tersebut,  misalnya:  “Bacalah”,  “jawablah  pertanyaan-pertanyaan  berikut”,

“kerjakan sesuai dengan contoh”.

Bentuk latihan dalam BBISD memenuhi syarat sebagai latihan bagi siswa sekolah dasar

sebab terbaca dan berisi petunjuk yang jelas dengan disertai contoh-contoh. Guru dan

siswa  tidak  perlu  terlalu  berat  menafsirkan  tugas-tugas  yang hendak  dilakukan  oleh

siswanya. Melalui petunjuk yang tercetak di dalamnya, para guru membimbing siswanya

untuk mengerjakan latihan.  Berdasarkan jawaban responden,  mereka  dapat  mengikuti

petunjuk dengan baik.

Gambar  yang  menyertai  bacaan  atau  yang  dijadikan  bahan  pijakan  untuk

menulis/mengarang dapat dibaca dan dipahami meskipun hanya berupa sketsa sederhana.

Secara umum gambar dinyatakan kurang menarik sebab tidak dicetak dalam ukuran yang

besar dengan warna yang menarik sesuai dengan kondisi senyatanya. Sebetulnya, gambar

yang baik  adalah  gambar  yang menarik  dan  mampu  membangkitkan  imajinasi  siswa

sehingga mereka semakin tertarik untuk mempelajarinya.

Gambar  yang  baik  adalah  gambar  yang  mampu  digunakan  sebagai  alat/sarana

pembelajaran. Meskipun sangat sederhana gambar yang disajikan dalam BBISD cukup

efektif. Sebab, gambar-gambar dalam BBISD merupakan gambaran global kegiatan yang

terjadi dalam bacaan. Melalui gambar-gambar itu pula pembaca dibangkitkan skematanya

sehingga dapat menceritakan kegiatan seperti yang dimaksud dengan mudah dan terarah.

 

TEKNIK SAJIAN BUKU TEKS BAHASA INDONESIA SEKOLAH DASAR

Berkaitan dengan teknik sajian BBISD diperoleh skor rata-rata 14,55 dengan persentase

sebesar 72,7%. Nilai konversi persentase ditemukan bahwa nilai 72,7% termasuk dalam

kategori sedang. Dengan demikian teknik sajian BBISD yang mencakup: urutan materi,

kreativitas guru dalam menyajikan, ketaatan mengikuti petunjuk guru, keterlibatan guru

dalam pembelajaran tergolong sedang atau cukup.

Di antara responden, hanya 10% yang selalu mengupayakan untuk melakukan kreativitas

terhadap sajian buku teks Bahasa Indonesia sekolah dasar. Kreativitas ini tampak dalam
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hal  penggunaan  gambar-gambar  dalam pengajaran  mengarang,  meminta  siswa  untuk

melakukan percakapan di kelas,  melakukan dramatisasi,  dan menggunakan alat  bantu

pengajaran  untuk  mengajarkan  kosakata.  Di  antara  responden  terlihat  90%  sering

mengikuti urutan sajian yang ada dalam buku teks Bahasa Indonesia sekolah dasar.

BBISD  oleh  sebagian  besar  guru  dianggap  sebagai  buku  pegangan  utama.  Bahkan

kurikulum yang seharusnya  menjadi  pedoman/pegangan  utama  guru  dalam mengajar

tersisihkan oleh adanya BBISD. Hal ini dikuatkan pula oleh pernyataan Sumardi (2000:4)

bahwa  buku  pelajaran  Bahasa  Indonesia  (BBISD)  berfungsi  sebagai  bahan  pelajaran

utama. Hal itu tidak dipungkiri sebab, dalam BBISD terdapat informasi dan latihan secara

lengkap  yang  mencakup  pengetahuan  kebahasaan,  pemahaman,  dan  penggunaan

sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum BISD 1994.

 

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGGUNAAN BUKU TEKS BAHASA

INDONESIA SEKOLAH DASAR

Untuk faktor kendala penggunaan BBISD diperoleh skor rata-rata 30,8 dengan persentase

sebesar  85,5%.  Berdasarkan  nilai  konversi  persentase  ditemukan  bahwa  nilai  85,5%

termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian dikatakan bahwa tidak banyak faktor

yang menjadi penghambat atau kendala penggunaan buku teks Bahasa Indonesia dalam

pembelajaran.

Seluruh  responden  menggunakan  buku  teks  Bahasa  Indonesia  sekolah  dasar  dalam

kegiatan  belajar-mengajarnya  di  kelas.  Mereka  memberikan  alasan  bahwa  buku  teks

Bahasa  Indonesia  sekolah  dasar  disusun  sesuai  dengan  kurikulum 1994.  Di  antara

responden terdapat  25% yang memiliki buku  tersebut  secara  pribadi.  Sebagian  besar

mereka  menggunakannya  dari  perpustakaan,  dan  hanya  seorang  responden  yang

menggunakannya dari siswa. Guru tersebut menggunakan buku dari penerbit lain sebagai

buku pegangan utama.

Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  secara  fisik  para  guru  tidak  menghadapi

kendala  untuk mendapatkan/memiliki BBISD. BBISD dapat  diperoleh dengan mudah,

yakni didistribusi oleh pemerintah.  Setiap sekolah dasar mendapatkan pembagian dari

pemerintah  secara  gratis.  Selain  itu  BBISD  dapat  dibeli  di  pasaran  dengan  harga

terjangkau.

BBISD mempunyai petunjuk  kegiatan  dan  latihan  yang sederhana  dan  jelas.  Karena

kejelasan dan kesederhaan ini guru dapat mengikuti petunjuk kegiatan dengan mudah.

Namun  hal  demikian  seringkali  menjadi  kendala  dalam  pengembangan  kreativitas

pembelajaran.  Bagi  guru  yang  tidak  mau  mengambil  resiko  –  mengembangkan

pembelajaran secara maksimal – akan mengikuti semua petunjuk apa adanya.

 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

 

Guru  sekolah  dasar  di  Kabupaten  Jombang memiliki  pengalaman untuk  mengajarkan

Bahasa Indonesia kepada para siswanya.  Pengalaman mengajar mereka bervariasi, mulai

yang berpengalaman mengajar lima tahun sampai dua puluh lima tahun.

1.
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Guru sekolah dasar di Kabupaten Jombang memiliki persepsi yang baik terhadap tampilan

BBISD.

2.

Guru  sekolah  dasar  di  Kabupaten  Jombang  memiliki  persepsi  yang  baik  terhadap

penggunaan BBISD.

3.

Guru sekolah dasar di Kabupaten Jombang memiliki persepsi yang sedang terhadap sajian

BBISD kaitannya dengan pembelajaran di kelas.

4.

Guru sekolah dasar di Kabupaten Jombang secara fisik tidak banyak menghadapi kendala

dalam penggunaan BBISD.

5.

 

Berdasarkan hasil analisis data dan simpulan yang disajikan di atas diajukan beberapa

saran berikut ini:

Para  penyusun BBISD  hendaknya  menyempurnakan gambar-gambar  sehingga  menjadi

lebih  menarik  dan  benar-benar  dapat  digunakan  sebagai  sarana  pengembangan

pembelajaran.

1.

Para  guru  sekolah  dasar  hendaknya  mengaplikasikan  sebaik-baiknya  persepsi  mereka

terhadap tampilan, sajian, dan penggunaan BBISD dalam pembelajarannya di kelas.

2.
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