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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Membaca dan menulis permulaan (MMP) merupakan kegiatan belajar 

mengajar untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis permulaan di 

kelas-kelas  awal bagi anak-anak  yang  baru memasuki bangku sekolah. Pada tahap 

awal anak memasuki bangku sekolah di kelas I MI/SD, MMP merupakan menu 

utama. Masa transisi dari TK atau dari lingkungan rumahan (tidak mengalami masa 

di TK) ke dunia sekolah adalah pengalaman pertama bagi anak-anak. Hal dasar 

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

kemampuan membaca dan menulis. Kedua kemampuan ini akan menjadi landasan 

dasar bagi pemerolehan bidang-bidang ilmu lainnya di sekolah (Rukiati dan 

Sumayana, 2014:72). 

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa tahun pertama di sekolah dasar 

berbeda dengan tahun-tahun lainnya dari berbagai aspek. Perbedaan yang paling 

terlihat dalam hal perolehan bahasa adalah bahwa pada tingkat kelas awal, anak-

anak memperoleh kemampuan membaca dan menulis dasar. Faktor yang paling 

menonjol yang mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar adalah 

karakteristik guru dan siswa. Kemampuan menulis merupakan kegiatan yang lebih 

dari aktivitas kinestetik serta tingkat aktivitas kognitifnya lebih rumit dan lebih 

tinggi yang harus dipertimbangkan bersamaan dengan kemampuan membaca 

(Cakiroglu dan Kuruyer, 2012:5588-5589). 
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Menurut Zuchdi (dalam Lestari, 2013:4) Membaca dan menulis permulaan 

(MMP) adalah kemampuan awal anak yang harus dimiliki untuk membuka 

cakrawala pengetahuan yang sangat luas. Untuk itu, kemampuan MMP harus 

diajarkan sejak dini. Jika membaca merupakan kemampuan berbahasa tulis yang 

bersifat lisan, maka menulis adalah kemampuan berbahasa yang menghasilkan 

tulisan. 

Menurut Supriatna (dalam wati, 2017: 18) Metode SAS adalah sebuah 

metode yang memulai pengajaran dengan menunjukan struktur kalimat secara utuh 

dahulu, lalu kalimat utuh itu dianalisis dan pada akhirnya dikembalikan lagi pada 

bentuk semula.  Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Abdurrahman (dalam Wati, 

2017:19) Metode SAS ini didasarkan atas asumsi bahwa pengamatan anak mulai 

dari keseluruhan dan kemudian ke bagian-bagian. Oleh karena itu, anak diajak 

mengerjakan kode tulisan kalimat pendek yang dianggap sebagai unit bahasa utuh, 

selanjutnya diajak menganalisis menjadi kata, suku kata, dan huruf, kemudian 

mensintesakan kembali menjadi kalimat utuh seperti sebelumnya. Metode ini 

digunakan secara luas di Indonesia, dengan metode SAS ini siswa akan lebih mudah 

mengenal struktur kalimat yang diberikan dan dapat menuliskan struktur kalimat 

tersebut dengan runtut dan jelas. 

Berdasarkan hasil prasiklus yang dilakukan pada tanggal 09 April 2018 

terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas I MI Nurul Huda, diperoleh 

data bahwa ketika kegiatan belajar mengajar menulis berlangsung guru cenderung 

hanya menuliskan kalimat di papan tulis tanpa adanya bimbingan kepada siswa 

mengenai cara menulis yang baik dan benar. Sehingga masih banyak siswa yang 
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masih kurang dalam  tulisannya, seperti  dalam kerapian tulisan, kelengkapan kata, 

dan susunan kata dalam kalimat. Selain itu masih banyak siswa yang tidak selesai 

dalam menyalin tulisan yang guru perintahkan, dikarenakan siswa belum 

mengetahui tatacara menulis yang baik dan benar dengan waktu yang cepat. Hal ini 

terbukti dari hasil tes tertulis yang nilai tulisannya masih kurang dari apa yang 

diharapkan yaitu nilai rata-rata siswa 47.08 yang masih kurang dari KKM yang 

diterapkan di sekolahnya yaitu 75. Oleh karena itu salah satu metode pembelajaran 

yang dibutuhkan untuk membantu siswa dalam menulis huruf, suku kata, kata, dan 

struktur kalimat dengan benar adalah metode Struktural Analitik Sintetik (SAS). 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian dengan 

judul: “Meningkatkan Kemampuan Menulis Permulaan Melalui Penerapan Metode 

Struktural Analitik Sintetik (SAS) pada Siswa Kelas Rendah di MI Nurul Huda 

Bandung”. 

B.   Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas bahwa salah satu penunjang 

terhadap kemampuan menulis permulaan adalah diterapkan metode pembelajaran 

bagi siswa. Oleh karena itu dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kemampuan menulis permulaan sebelum menggunakan 

metode Struktural Analitik Sintetik (SAS) pada siswa kelas I di MI Nurul 

Huda? 
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2. Bagaimana penerapan metode Struktural Analitik Sintetik (SAS) pada 

siswa kelas rendah dalam meningkatkan kemampuan menulis permulaan 

pada siswa kelas I di MI Nurul Huda? 

3. Bagaimana kemampuan menulis permulaan sesudah menggunakan 

metode Struktural Analitik Sintetik (SAS) pada siswa kelas I di MI Nurul 

Huda? 

C.   Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui:  

1. Kemampuan menulis permulaan sebelum menggunakan Metode 

Struktural Analitik Sintetik (SAS) pada siswa kelas I di MI Nurul Huda. 

2. Penerapan Metode Struktural Analitik Sintetik (SAS) pada siswa kelas I 

MI Nurul Huda dalam meningkatkan kemampuan menulis permulaan. 

3. Peningkatan kemampuan menulis permulaan sesudah menggunakan 

Metode Struktural Analitik Sintetik (SAS) pada siswa kelas I di MI Nurul 

Huda. 

D. Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil penelitian yang diharapkan 

akan memberi manfaat terhadap perbaikan kualitas pendidikan dan pembelajaran, 

diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan pemikiran kepada pembelajaran bahasa Indonesia terutama pada 
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peningkatan kemampuan menulis permulaan siswa melalui metode Struktur 

Analitik Sintetik (SAS).  

2.  Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa, penerapan Metode Struktural Analitik Sintetik (SAS) ini 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas rendah 

terutama siswa kelas 1 MI. 

b. Bagi guru, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembelajaran Bahasa Indonesia dalam hal memperoleh hasil belajar 

koginif siswa di atas KKM melalui peningkatan menulis siswa. 

c. Bagi sekolah tempat penulisan, sebagai bahan pertimbangan dan 

penyempurnaan program pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah.  

d. Bagi penulis, sebagai pengalaman langsung dalam meningkatkan 

kemampuan menulis permulaan pada siswa kelas I MI Nurul Huda.  

E.   Batasan masalah  

Peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya mengkhususkan pada peningkatan kemampuan 

menulis permulaan siswa kelas rendah dengan menggunakan metode SAS. 

2. Penelitian ini diterapkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

3. Penelitian dilaksanakan di MI Nurul Huda Cigentur kelas I pada April 

2018. 
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F.    Kerangka Berpikir 

Kurikulum membaca dan menulis di kelas satu bertujuan agar siswa dapat 

membaca dan menulis secara efektif dan menyeluruh (Depdiknas, 2005). Menurut 

Kasapoglu tidak ada waktu yang tepat dan dikhususkan untuk pembelajaran 

membaca dan menulis ini, namun biasanya diharapkan siswa dapat membaca dan 

menulis sampai akhir semester pertama tahun ajaran (Kasapoglu, 2010:998).  

Menurut Mulyati (2011:113) Menulis adalah suatu kemampuan berbahasa 

yang paling kompleks di antara jenis-jenis kemampuan bahasa lainnya. Karena 

menulis tidak hanya sekedar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan 

mengembangkan dan mencurahkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan 

yang teratur, sehingga diperlukan kreatifitas sang penulis dengan memperhatikan 

struktur kalimat. 

Menurut Broto (dalam Latae, 2014:202) Bagi siswa kelas awal (I dan II), 

penting sekali guru menggunakan metode-metode menulis permulaan. Adapun 

metode yang dapat digunakan adalah metode SAS. Metode SAS pada dasarnya 

disediakan untuk belajar membaca dan menulis permulaan di kelas awal sekolah 

dasar. Lebih luas lagi, metode SAS dapat digunakan dalam berbagai bidang ilmu 

lainnya. Langkah-langkah dalam proses pembelajaran metode SAS adalah sebagai 

berikut: Struktural menunjukan secara keseluruhan, analitik melakukan penguraian; 

sintetik melakukan penggabungan kembali pada bentuk struktur kalimat awal. 

Landasan linguistiknya: unsur bahasa dalam metode ini ialah kalimat, bahasa 

Indonesia mempunyai struktur tersendiri. Landasan pedagogiknya: 

mengembangkan potensi dan pengalaman anak, membimbing anak menemukan 
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jawaban suatu masalah. Landasan psikologinya:  pengamatan pertama anak bersifat 

keseluruhan dan  anak usia sekolah memiliki sifat ingin tahu yang tinggi. 

Menurut Latae (2014:205) langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan 

dalam metode SAS adalah sebagai berikut: 

1. Bercerita atau berdialog dengan murid, atau murid berdialog dengan 

murid. 

2. Memperlihatkan gambar yang berkenaan dengan isi cerita/dialog tadi. 

3. Menulis beberapa kalimat sebagai kesimpulan dari isi cerita atau dialog. 

4. Menulis kata-kata sebagai uraian dari kalimat tadi. 

5. Menulis suku-suku kata sebagai hasil uraian dari kata-kata. 

6. Menulis huruf-huruf sebagai hasil uraian dari kata-kata. 

7. Mensintesiskan huruf-huruf menjadi suku kata. 

8. Menggabungkan suku kata menjadi kata. 

9. Menyatukan kembali kata- kata menjadi kalimat. 

Menurut Supriyadi (dalam latae, 2014:202) pengertian metode SAS yaitu 

suatu pendekatan cerita disertai dengan gambar yang didalamnya terkandung unsur 

analitik sintetik. Salah satu contoh pembelajaran pengenalan bentuk tulisan untuk 

murid kelas 1 MI/SD, misalnya guru hendak mengenalkan huruf a, i, dan u. Hal ini 

juga sesuai dengan pernyataan dari Djuzak (1996:8) menurutnya Metode SAS 

adalah suatu pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan 

cerita yakni cara memulai mengajar menulis dengan menampilkan cerita yang 

diambil dari dialog atau pengalaman siswa dan guru atau siswa dengan siswa. 
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Penerapan metode Struktur Analitik Sintetik (SAS) sangat membantu guru 

untuk mengajar anak menulis permulaan. Pelajaran dimulai dengan struktur bahasa 

yang bermakna yaitu kalimat, kemudian unsur-unsur kalimat dianalisis dan 

disintesiskan menjadi struktur kalimat kembali. Proses operasional metode SAS 

mempunyai langkah-langkah srebagai berikut: a) struktur yaitu menampilkan 

secara keseluruhan, b) analitik yaitu melakukan proses penguraian, dan c) sintetik 

yaitu melakukan  penggabungan pada struktur semula (Rukhiati, 2014:77). 

Menurut Latae (2014:210)  kemampuan menulis permulaan yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu pencapaian yang mencakup beberapa indikator yang 

harus dicapai oleh siswa sebagai berikut: 

a. Kerapian tulisan 

b. Kelengkapan kata 

c. Susunan kata dalam kalimat 

Berdasarkan kajian yang telah disampaikan sebelumnya dapat diperoleh 

metode belajar yang dapat disajikan dengan kerangka berpikir, dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi 

Awal  

1. Guru kurang terampil dalam menggunakan metode 

pembelajaran. 

2. Siswa tidak menguasai kemampuan menulis. 

3. Kemampuan menulis siswa sangat rendah, siswa masih 

kurang dalam kerapian tulisan, kelengkapan kata, dan 

susunan kata dalam kalimat. 
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Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Metode SAS 

G.   Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut: 

“Dengan menggunakan metode struktural analitik sintetik (SAS) diduga dapat 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis  

permulaan akan meningkat. 

2. Siswa menguasai kemampuan menulis permulaan 

3. Kemampuan menulis siswa meningkat dalam hal 

kerapihan kerapian tulisan, kelengkapan kata, dan 

susunan kata dalam kalimat. 

 

Langkah-langkah pembelajaran metode SAS: 

1. Bercerita atau berdialog dengan murid, atau murid 

berdialog dengan murid. 

2. Memperlihatkan gambar yang berkenaan dengan isi 

cerita/dialog tadi. 

3. Menulis beberapa kalimat sebagai kesimpulan dari isi 

cerita atau dialog. 

4. Menulis kata-kata sebagai uraian dari kalimat tadi. 

5. Menulis suku-suku kata sebagai hasil uraian dari kata-

kata. 

6. Menulis huruf-huruf sebagai hasil uraian dari kata-kata. 

7. Mensintesiskan huruf-huruf menjadi suku kata. 

8. Menggabungkan suku kata menjadi kata. 

9. Menyatukan kembali kata- kata menjadi kalimat. 

 

Indikator kemampuan menulis permulaan sebagai berikut: 

1. Kerapian tulisan. 

2. Kelengkapan kata. 

3. Susunan kata dalam kalimat (Latae, 2014:205). 
 

Indikator  

Tindakan 

Kondisi 

Akhir  
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mengatasi anak yang mengalami kesulitan belajar menulis permulaan pada siswa 

kelas 1 MI Nurul Huda.” 

H. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian disini hanya membahas tentang penggunaan metode SAS untuk 

meningkatkan kemampuan menulis permulaan. Beberapa penelitian yang relevan 

dengan permasalahan yang sama dengan peneliti antara lain dilakukan oleh Azlia 

Latae dan Sri Oktaviani Sude. 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang disusun oleh Latae (2014) dengan judul 

”Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis Permulaan Siswa Melalui 

Metode SAS Siswa Kelas I SDN Tondo Kecamatan Bungku Barat 

Kabupaten Morowali”, hasil penelitiannya menunjukan penggunaan 

metode SAS dapat meningkatkan kemampuan menulis permulaan siswa dan 

memudahkan siswa memahami cara menulis berstruktur. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sude (2015) “Penggunaan 

Metode Struktural Analitik Sintetik dalam Meningkatkan Kemampuan 

Menulis Permulaan Siswa Kelas III SDN 6 Limboto Barat Kabupaten 

Gorontalo” hasil penelitiannya menunjukan bahwa penggunaan metode 

SAS sangat efektif digunakan dalam meningkatkan kemampuan menulis 

permulaan.  

3. Berdasarkan hasil pembelajaran yang disusun oleh Wati (2017) dengan 

judul “Peningkatan Kemampuan Menulis Permulaan dengan Menggunakan 

Metode Struktur Analitik Sintetik (SAS) Pada Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas I MIN Bukit Baro I Aceh Besar” hasil penelitiannya 
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menunjukkan bahwa penerapan metode SAS dapat meningkatkan 

kemampuan menulis siswa di Kelas I MIN Bukit Baro I Aceh Besar. 

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan ketiga 

penelitian yang relevan tersebut yaitu: 

1. Media yang digunakan dari ketiga penelitian yang relevan salah satunya 

ada yang menggunakan kartu kata sedangkan penelitian yang relevan 

lainnya hanya menggunakan media gambar seri. Penelitian yang akan 

dilakukan oleh penelitian hanya menggunakan gambar seri, kartu huruf, 

kereta lata, ulat kata, dan pop up cara merawat tanaman. 

2. Tema yang digunakan dari ketiga penelitian yang relevan adalah 

peristiwa alam dan lingkungan bersih, sehat serta asri. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan tema benda, 

hewan dan tanaman disekitarku.   

 


