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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai simpulan dan 

rekomendasi berdasarkan pelaksanaan penelitian yang sudah peneliti laksanakan 

di salah satu Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Sukasari mengenai penerapan 

metode SAS untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas II 

A. Simpulan 

1.   Berdasarkan prosesnya, penerapan metode SAS dalam pembelajaran di 

kelas mengalami perkembangan dalam beberapa langkahnya. Penerapan 

metode SAS pada siklus satu, tahap merekam bahasa anak dilakukan 

dengan cara melihat hasil karya anak dalam menuliskan puisi tentang 

pemandangan alam yang nantinya puisi tersebut akan dijadikan sebagai 

materi pengajaran membaca. Pada siklus dua perbedaan kegiatan yang 

terjadi saat tahap merekam bahasa anak adalah guru bercakap-cakap 

dengan siswa di luar jam pelajaran tentang pengalaman siswa saat 

berminta maaf. Hasil dari bercakap cakap dengan mereka nantinya akan 

dijadikan kalimat untuk pembelajaran bahasa. Tahap bercerita dengan 

gambar yang diawali dengan menunjukkan gambar terlebih dahulu oleh 

guru pada siklus satu dilakukan dengan menunjukkan gambar 

pemandangan alam lewat kertas HVS, selanjutnya dengan adanya 

perbaikan atas temuan yang terjadi berkembang pada siklus dua, gambar 

ditunjukkan melalui proyektor agar terlihat lebih besar dan jelas. Pada 

siklus dua, KD yang dipilih lebih dekat dengan lingkungan anak yaitu 

tentang ungkapan kata maaf sehingga siswa lebih mudah dalam bercerita. 

Selanjutnya adalah tahap membaca tulisan dengan gambar pada tahap 

ini tidak mengalami perubahan kegiatan, hanya saja di siklus dua 

membaca tulisan dengan gambar ini lebih difokuskan kepada siswa yang 

masih kesulitan dalam membaca. Tahap yang berikutnya adalah tahap 

struktural, analitik, dan sintetik pada tahap ini di siklus satu 

dilaksanakan secara tiga kali, yaitu saat melakukan tahapan SAS secara 
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klasikal dengan bantuan guru, lalu perwakilan siswa mencobanya di depan 

kelas, dan mencoba tahapa SAS dalam kegiatan kelompok. Sedangkan di 

siklus dua, tahapan SAS hanya dilaksanakan dua kali, guru tidak lagi 

mengerjakan secara klasikal bersama siswa, tetapi seluruh siswa 

mencobanya secara individu di bukunya masing-masing, dan 

melakukannya dalam kelompok. Tahap selanjutnya adalah mengenalkan 

dan membaca kalimat lewat kartu kalimat yang sudah disediakan oleh 

guru, pada siklus satu kartu kalimat menggunakan warna yang berbeda 

saat tahap analitik dan sintetik. Kegiatan ini dilakukan secara 

berkelompok. Pada siklus dua, kartu yang dibuat oleh peneliti hanya 

menggunakan satu warna saja hal ini bertujuan untuk tidak membuat 

kebingungan siswa saat melakukan tahapan SAS, adapun kegiatan 

kelompok pada siklus dua diberi penghargaan lebih dari siklus satu. 

Kelompok yang menyelesaikan tugasnya lebih awal maka kelompok itu 

mendapatkan penghargaan berupa stiker dari guru.  

2.   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan membaca permulaan dengan menerapkan metode SAS 

(Struktural Analitik Sintetik) dapat meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan siswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pada 

hasil tes membaca yang dilakukan dari siklus I ke siklus II, peningkatan 

rata-rata nilai klasikal dari tes membaca permulaan, dan ketuntasan siswa 

dalam tes membaca permulaan diatas 75% atau didapatkan siswa yang 

lulus sebesar 85,7%. Siswa yang tuntas di siklus II bertambah menjadi 6 

orang dengan jumlah peningkatan persentase sebanyak 57,1% dan 

peningkatan disetiap indikator. Pada aspek yang pertama yaitu kejelasan 

melafalkan huruf terjadi peningkatan sebesar 24,9%. Pada aspek yang ke 

dua yaitu ketepatan menyuarakan kata terjadi peningkatan sebesar 11,8%. 

Lalu, pada aspek yang ke tiga yaitu kelancaran membaca kalimat terjadi 

peningkatan sebesar 17,9% dan yang terakhir yaitu aspek membaca 

dengan intonasi yang tepat terjadi peningkatan sebesar 28,5%. Selain itu 

peningkatan terjadi pada rata-rata nilai klasikal membaca permulaan siswa, 
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pada siklus satu nilai rata-ratanya sebesar 57,1 yang mengalami 

peningkatan sebesar 20,6 menjadi 77,7. 

 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini dikemukakan beberapa rekomendasi yang 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya dalam upaya 

perbaikan kegiatan pembelajaran, maka peneliti mengemukakan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Saat melakukan proses merekam bahasa pada anak dapat dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan penelitian seperti meminta karya anak untuk melihat 

bahasa dari anak dan melakukan percakapan dengan anak disesuaikan dengan 

materi pembelajaran yang akan diajarkan 

2. Saat bercerita dengan gambar alangkah lebih baiknya guru melakukan tanya 

jawab dan beberapa pertanyaan pancingan untuk mengaktifkan skemata pada 

anak agar memudahkan anak dalam bercerita. Sebaiknya konten yang dipilih 

adalah konten yang dekat dengan keseharian anak. Guru harus memberikan 

kesempatan kepada anak yang jarang berbicara. 

3. Saat proses membaca gambar pastikan gambar dan tulisannya dapat terlihat 

hingga ke bagian belakang agar anak yang duduk di paling belakang dapat 

membaca dan melihatnya tayangan yang guru tampilkan dengan baik. 

4. Pada proses SAS (Struktural Analitik dan Sintetik) pastikan kalimat yang 

digunakan adalah kalimat yang sederhana atau sesuai dengan kemampuan 

siswa. Jika dibantu dengan media kartu, maka kartu tersebut harus cukup 

besar dan menggunakan satu warna saja bagi siswa yang pemula. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan siswa dalam membaca dan tidak terjadi 

kebingungan saat melakukan prosesnya. 

5. Berikan latihan membaca kepada siswa baik disekolah maupun di rumah. 

Guru harus memberikan waktu khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan 

membaca untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. 

 


