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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional siswa dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Oleh karena itu, bidang bahasa dimasukan 

dalam kurikulum pembelajaran sekolah, baik SMA, SMP, bahkan SD. Dalam 

dokumen Stadar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kurikulum Kompetensi 

Tingkat Satuan Pendidikan Tahun 2006 (KTSP, 2006) pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia telah tertulis bawasannya pembelajaran bahasa Indonesia 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara 

lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesastraan manusia Indonesia. 

Tujuan pembelajaran bahasa khususnya bahasa Indonesia menurut M. 

Subana dan Sunarti (2008:58) adalah siswa terampil berbahasa. Bidang 

bahasa mengajarkan empat aspek yang biasa disebut dengan keterampilan 

berbahasa. Keterampilan tersebut adalah menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis. Keterampilan menyimak dan berbicara merupakan keterampilan 

dasar yang sudah dimiliki oleh setiap siswa karena keterampilan ini 

merupakan keterampilan bawaan, dalam artian keterampilan ini sudah ada 

dalam diri siswa dikarenakan adanya interaksi dan komunikasi 

dilingkungannya. Sedangkan keterampilan membaca dan menulis merupakan 

keterampilan pengembangan dari keterampilan sebelumnya, artinya 

keterampilan membaca dan menulis memerlukan perlakuan khusus yaitu 

perlakuan khusus melalui pendidikan formal agar kemampuan siswa dapat 

lebih berkembang. Semua keterampilan tersebut merupakan serangkaian 

keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Oleh karena itu, keempat 

keterampilan berbahasa tersebut diperoleh secara utuh dan menyeluruh, 

sehingga keterampilan satu akan mendasari keterampilan lainnya. 

Berdasarkan keempat keterampilan berbahasa, aktivitas menulis 

merupakan suatu bentuk keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai 

oleh siswa. Menulis merupakan bagian dari alat komunikasi. Hal ini senada 

dengan pendapat Iskandarwassid dan Dadang Sunendar (2008: 58) melalui 
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tulisan kita dapat menyampaikan pesan, pemikiran gagasan-gagasan yang 

ingin kita sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain mengerti apa 

yang kita maksud atau inginkan. Maka dengan adanya tulisan seseorang dapat 

menyampaikan suatu maksud kepada orang lain sehingga maksud tersebut 

dapat dipahami. Keterampilan menulis di Sekolah Dasar dibedakan atas 

keterampilan menulis permulaan dan keterampilan menulis lanjut. 

Keterampilan menulis permulaan ditekankan pada kegiatan menulis dengan 

menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, menyalin, dikte, 

melengkapi cerita, dan menyalin puisi. Sedangkan keterampilan menulis 

lanjut diarahkan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi 

dalam bentuk percakapan, petunjuk, pengumuman, pantun anak, surat, 

undangan, ringkasan, laporan, puisi bebas, dan karangan. 

Keterampilan menulis permulaan sangat dibutuhkan oleh setiap 

individu sebagai dasar untuk  memperluas ilmu pengetahuan dan 

mengembangkan pribadinya di masa yang akan datang. Menurut 

Iskandarwassid dan Dadang Sunendar (2008: 58), di dalam aktivitas menulis 

terjadi suatu proses rumit karena melibatkan berbagai modalitas, mencakup 

gerakan tangan, lengan, jari, mata, koordinasi, pengalaman belajar, dan 

kognisi, semua modalitas itu bekerja secara terintegrasi. Oleh karena itu 

pelajaran menulis terasa begitu berat dan melelahkan. Tidak jarang anak 

menolak untuk menulis terlalu banyak, bahkan ada juga anak yang merasa 

kesulitan dan malas belajar menulis. Hal sering dijumapai pada anak usia 

kelas rendah. 

Di kelas rendah siswa diajarkan cara menulis yang baik dan benar. 

Pembelajaran menulis seperti itu biasanya disebut dengan menulis 

permulaan. Tujuan utama menulis permulaan menurut M. Subana dan Sunarti 

(2009: 236) adalah mendidik anak-anak agar ia mampu menulis, siswa harus 

mulai dari tingkat awal yaitu pengenalan lambang-lambang bunyi dan latihan 

memegang alat tulis. Baik pengetahuan maupun kemampuan yang diperoleh 

siswa pada pembelajaran menulis permulaan tersebut akan menjadi dasar 

dalam peningkatan dan pengembangan kemampuan siswa pada jenjang 

selanjutnya. Apabila menulis permulaan yang dikatakan sebagai acuan dasar 

tersebut baik dan kuat maka diharapkan hasil pengembangan keterampilan 

menulis sampai tingkat selanjutnya akan menjadi baik pula. Guru dituntut 

untuk mengimplementasikan metode-metode yang efektif serta 

menghadirkan benda-benda konkret dalam menunjang pembelajaran dan 
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tentu pembelajaran berpusat pada siswa, dalam artian siswa sendiri yang 

melakukan, siswa sendiri yang menemukan pemahamannya sendiri. 

Namun kenyatannya, setelah penulis melakukan observasi di salah satu 

Sekolah Dasar di kota Bandung khususnya di kelas satu, ditemukan 

permasalahan yaitu dari 34 orang siswa, sebanyak 22 siswa mengalami 

kesulitan dalam menulis dan jika dipersentasekan yaitu sekitar 65% siswa. 

Masalah dalam menulisnya yaitu ketika siswa menulis selalu saja ada 

beberapa huruf yang hilang dan kesalahan dalam penulisan huruf pada setiap 

kata, sehingga menunjukan perubahan makna dalam kata yang tertulis. 

Masalah tersebut terjadi akibat beberapa faktor, di antaranya: 

a. Siswa kurang latihan dalam menulis, hal ini dikarenakan tidak ada 

pembiasaan latihan di rumahnya. 

b. Pada beberapa siswa keterampilan membacanya masih rendah, 

sehingga ketika latihan menulis mereka terhambat. 

c. Kurangnya penunjang media dalam kegiatan pembelajaran. Pada 

saat pembelajaran guru masih kurang dalam membuat media 

pembelajaran, baik itu benda nyata atau berupa gambar. 

d. Pada saat siswa tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru, 

siswa tidak berani bertanya dan tidak memiliki kemauan untuk 

mencari tahu, hal ini disebabkan oleh kurang aktifnya siswa dalam 

pembelajaran.  

Oleh karena itu kemampuan siswa sangatlah memerlukan perhatian, 

karena apabila hal tersebut diabaikan, siswa akan mengalami kesulitan dalam 

belajar di sekolah maupun di luar sekolah yang akibatnya akan berdampak 

pada keterampilan siswa dalam membaca dan menulis sebagai syarat 

melanjutkan asek penting yang harus dimiliki siswa.  

Dalam Hartati, T., dan Yayah, C. (2014, hlm. 151) terdapat berbagai 

cara untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa di antaranya dengan 

cara penerapan metode eja, penerapan metode suku kata dan metode kata, 

dan penerapan metode SAS (Struktural Analitik Sintetik). Dari sekian banyak 

alternatif yang telah dipaparkan, metode SAS diperkirakan cocok untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang telah peneliti temukan di lapangan. 

Hal tersebut karena implementasi dari metode SAS ini diawali dari penulisan 

kalimat, kata, suku kata, huruf selanjutnya dirangkai kembali menjadi suku 

kata, kata dan kalimat semula yang melatih siswa tahap demi tahap dalam 

mengenal tulisannya dan akhirnya siswa mendapat kebermaknaan dalam 

pembelajaran menulis. Metode SAS juga dapat membantu beberapa siswa 
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yang masih mengalami kesulitan dalam membaca, sehingga metode ini dapat 

membantu dua kesulitan yaitu membaca dan menulis. Metode ini seyogyanya 

dapat memecahkan permasalahan yang ada pada siswa. Untuk melibatkan 

siswa aktif dan membuat siswa mendapatkan makna dari setiap kegiatan 

pembelajaran serta dapat meningkatkan kemampuan menulisnya, maka dari 

itu peneliti mengambil alternatif solusi dengan penerapan metode SAS.  

Menurut A. S. Broto, 2001 (dalam Azeli Latae., dkk., 2014) metode 

SAS merupakan metode pembelajaran menulis permulaan yang melalui 

beberapa tahap: Struktural menampilkan keseluruhan dan memperkenalkan 

sebuah kalimat; Analitik melakukan proses penguraian; Sintetik melakukan 

penggabungan kembali ke bentuk struktural semula. Metode ini juga akan 

menghadirkan contoh-contoh kontekstual bagi siswa. 

Oleh karena itu penulis mengajukan judul, ”Penerapan Metode SAS 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Permulaan Siswa Kelas 1 

Sekolah Dasar”, sehingga diakhir penelitian ini penulis berekspektasi 

bawasanya penerapan metode SAS ini menjadi cara yang efektif dalam 

meningkatkan kemampuan menulis permulaan siswa di kelas 1 SD di salah 

satu SD Negeri di Kota Bandung. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahannya dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimanakah penerapan metode SAS untuk 

meningkatkan keterampilan menulis permulaan siswa kelas I SD di salah satu 

SD Negeri di Kota Bandung?”  

1. Bagaimanakah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menerapkan metode SAS untuk meningkatkan keterampilan 

menulis permulaan siswa kelas I Sekolah Dasar? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

metode SAS untuk meningkatkan keterampilan menulis permulaan 

siswa kelas I Sekolah Dasar? 

3. Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis permulaan pada 

siswa kelas I Sekolah Dasar setelah menerapkan metode SAS? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 
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Tujuan umum penelitian ini untuk mendeskripsikan “Bagaimana 

penerapan metode SAS untuk meningkatkan keterampilan menulis 

permulaan siswa kelas I Sekolah Dasar”. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menerapkan 

metode SAS untuk meningkatkan keterampilan menulis permulaan 

siswa kelas I Sekolah dasar. 

2. Proses pembelajaran dengan menerapkan metode SAS untuk 

meningkatkan keterampilan menulis permulaan siswa kelas I 

Sekolah dasar. 

3. Peningkatan keterampilan menulis permulaan siswa kelas I Sekolah 

Dasar setelah menerapkan metode SAS. 

 

 

 

1.4. Manfaat Hasil Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan beberapa mnafaat yang dapat dihasilkan 

diantaranya: 

1. Bagi siswa 

a. Meningkatkan keterampilan menulis permulaan. 

b. Memberikan pengetahuan baru dalam proses pembelajaran. 

c. Memberikan pembelajaran yang bermakna. 

2. Bagi guru 

a. Menambah wawasan guru tentang teori metode pembelajaran 

SAS. 

b. Mengetahui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menerapkan metode SAS untuk meningkatkan keterampilan 

menulis permulaan. 

c. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

metode SAS untuk meningkatkan keterampilan menulis 

permulaan. 

3. Bagi sekolah 

a. Sebagai bahan referensi untuk memecahkan masalah 

keterampilan menulis permulaan. 

b. Meningkatkan kualitas sekolah. 

4. Bagi peneliti selanjutnya  
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a. Menambah pengetahuan dalam mengimplementasikan metode 

SAS pada RPP serta pelaksanaan pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan menulis permulaan. 

b. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan metode SAS sehingga dapat 

memperbaiki peneliti. 


