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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian, maka dapat 

ditarik simpulan bahwa penggunaan metode SAS dapat 

meningkatkan keterampilan menulis permulaan siswa kelas I 

Sekolah Dasar. Secara rinci hasil penelitian ini dapat disimpulkan, 

sebagai berikut. 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan metode SAS untuk meningkatkan keterampilan 

menulis permulaan siswa kelas I Sekolah Dasar disusun sesuai 

dengan kurikulum 2013 yang mengacu pada permendikbud 

No. 22 Tahun 2016. Langkah-langkah kegiatan ini pada RPP 

disesuaikan dengan langkah-langkah penggunaan metode SAS 

pada pembelajaran. RPP ini tidak sekaligus dapat disusun 

dengan baik, tetapi mengalami perbaikan pada setiap siklus. 

2) Pelaksanaan Pembelajaran dengan menggunakan metode SAS 

dilakukan melalui beberapa tahap, dijabarkan sebagai berikut: 

(1) guru memberikan teks bacaan, (2) siswa mengamati teks 

tersebut, (3) guru menanyakan hal apa saja yang terdapat pada 

teks, (3) guru mendemosntrasikan pembuatan kalimat 

menggunakan metode SAS menggunakan media pembelajaran, 

(4) siswa menyimak penjelasan guru mengenai metode SAS, 

(5) guru memberikan LK untuk membuat kalimat sederhana 

sesuai dengan tema pembelajaran yang sedang dipelajari, (6) 

siswa membuat kalimat pada LK yang telah diberikan, (7) guru 

memberikan penilaian terhadap LK yang telah diberikan, (8) 

guru memberikan lembar evaluasi untuk mengetahui hasil 

akhir keterampilan menulis permulaan siswa, (9) guru 

memnerikan penilaian pada hasil evaluasi akhir dengan 

pedoman penilaian menulis permulaan yang mencakup 

kejelasan, ketepatan dan kerapian. Dengan menggunakan 

metode SAS, ternyata keterampilan menulis siswa meningkat. 

Sebelum menggunakan metode SAS, saat pembuatan kalimat 
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banyak kata atau huruf yang terlewat dan terpaku pada buku 

siswa. Namun setelah diterapkan metode SAS, keterampilan 

menulis siswa meningkat dan siswa lebih teliti lagi dalam 

pembuatan kalimat. Selain itu juga siswa lebih kreatif dalam 

membuat suatu kalimat. Kata yang digunakan lebih beragam 

karena siswa diberikan LK yang membebaskan siswa untuk 

membuat kalimat sendiri sesuai dengan tema yang sedang 

dipelajari. 

3) Peningkatan keterampilan menulis permulaan siswa 

mengalami peningkatan setelah menggunakan metode SAS. 

Peningkatan ini dapat dilihat dari perolehan nilai rata-rata dan 

persentase keberhasilan keterampilan menulis permulaan pada 

siklus I, siklus II dan siklus III. Pada siklus I rata-rata nilai 

siswa sebesar 65.5 dengan persentase keberhasilan 44%. Siklus 

II rata-rata nilai siswa sebasar 71.5 dengan persentase 

keberhasilan 67%. Dan pada siklus III rata-rata nilai siswa 

sebasar 74.3 dengan persentase keberhasilan 85%. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa penerapan 

metode SAS dapat meningkatkan keterampilan menulis permulaan 

siswa kelas I Sekolah Dasar. 

 

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti mengemukakan 

beberapa rekomendasi sebagai bahan tindak lanjut atau evaluasi dari 

penelitian yang dilakukan yaitu mengenai meningkatkan 

keterampilan menulis permulaan siswa melalui penerapan metode 

SAS di kelas I Sekolah Dasar, berikut rekomendasi yang peneliti 

tujukan untuk siswa, guru, sekolah, serta pihak lain yang 

berkepentingan terhadap pendidikan di sekolah dasar. 

5.2.1. Bagi siswa 

Pada pelaksaaan kegiatan menulis, siswa bersama guru untuk 

memperhatikan alokasi waktu dalam kegiatan menulis untuk 

menghasilkan keterampilan menulis yang lebih baik.  

5.2.2. Bagi guru 

Penerapan metode SAS dapat juga dijadikan alternatif dalam 

upaya meningkatkan keterampilan menulis permulaan siswa. 
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Dengan memperhatikan alokasi waktu, diharapkan pembelajaran 

akan lebih efektif.  

5.2.3. Bagi sekolah 

Sekolah dapat meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana 

yang dapat digunakan dalam menerapkan metode SAS untuk 

membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam 

pembelajaran 

 

5.2.4. Bagi peneliti lain 

Dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

keterampilan menulis permulaan diharapkan dapat menerapkan 

metode SAS dengan alokasi waktu yang efektif dan dapat 

mengefektifkan aspek yang diamati dalam keterampilan menulis 

permulaan.  Selain itu juga peneliti menyarankan agar metode SAS 

ini diterapkan dengan penerapan metode lain, seperti dengan metode 

eja, metode suku kata dan metode lain yang mendukung untuk 

keterampilan menulis permulaan. Dan metode SAS ini juga 

disarankan untuk tidak diterapkan pada siswa kelas I sekolah dasar, 

karena metode SAS dianggap sebagai metode sulit. Sebaiknya 

metode SAS diterapkan pada kelas III. 


