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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang mengunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakana kepada murid. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan 

pokok yang menjadi pokok pembicaraan menurut Poerwadarminta (dalam Majid 

2014:80). 

b. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia SD/MI Kelas I 

Tujuan kurikumul mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap 

spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi 

tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau 

ekstrakurikuler. 

Rumusan kompetensi sikap spiritual, yaitu “Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial, yaitu 

“Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect 

teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan 

memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta 

didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang 



11 

 

proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 

dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.  

Tabel 2.1 Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan 

sebagai berikut. 

 

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati (mendengar, melihat, membaca) 

dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam 

bahasa yang jelas dan logis dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

KOMPETENSI DASAR 3 (PENGETAHUAN) KOMPETENSI DASAR 4 (KETERAMPILAN) 

3.1 Menjelaskan kegiatan persiapan membaca 

permulaan (cara duduk wajar dan baik, jarak 

antara mata dan buku, cara memegang 

buku, cara membalik halaman buku, 

gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih 

tempat dengan cahaya yang terang, dan 

etika membaca buku) dengan cara yang 

benar. 

4.1Mempraktikkan kegiatan persiapan membaca 

permulaan (duduk wajar dan baik, jarak antara 

mata dan buku, cara memegang buku, cara 

membalik halaman buku, gerakan mata dari 

kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya 

yang terang) dengan benar. 

3.2Mengemuka-kan kegiatan persiapan menulis 

permulaan (cara duduk, cara memegang 

pensil, cara menggerakkan pensil, cara 

meletakkan buku, jarak antara mata dan 

buku, pemilihan tempat dengan cahaya yang 

terang) yang benar secara lisan. 

4.2 Mempraktikkan kegiatan persiapan menulis 

permulaan (cara duduk, cara memegang 

pensil, cara meletakkan buku, jarak antara 

mata dan buku, gerakan tangan atas-bawah, 

kiri-kanan, latihan pelenturan gerakan tangan 

dengan gerakan menulis di udara/pasir/ meja, 

melemaskan jari dengan mewarnai, menjiplak, 

menggambar, membuat garis tegak, miring, 

lurus, dan lengkung, menjiplak berbagai 

bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf di 

tempat bercahaya terang) dengan benar. 

3.3Menguraikan lambang bunyi vokal dan 

konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau 

bahasa daerahatau bahasa daerah. 

4.3 Melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam 

kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. 

3.4Menentukan kosakata tentang anggota tubuh 

dan pancaindra serta perawatannya melalui 

teks pendek (berupa gambar, tulisan, slogan 

sederhana, dan/atau syair lagu) dan 

eksplorasi lingkungan. 

4.4 Menyampaikan penjelasan (berupa gambar 

dan tulisan) tentang anggota tubuh dan panca 

indera serta perawatannya menggunakan 

kosakata bahasa Indonesia dengan bantuan 

bahasa daerah secara lisan dan/atau tulis. 

3.5Mengenal kosakata tentang cara memelihara 

kesehatan melalui teks pendek (berupa 

gambar, tulisan, dan slogan sederhana) 

dan/ata eksplorasi lingkungan. 

4.5Mengemukakan penjelasan tentan cara 

memelihara kesehatan dengan pelafalan 

kosakata Bahasa Indonesia yang tepat dan 

dibantu dengan bahasa daerah. 

3.6Menguraikan kosakata tentang berbagai 

jenis benda di lingkungan sekitar melalui 

teks pendek (berupa gambar, slogan 

sederhana, tulisan, dan/atau syair lagu) 

dan/atau eksplorasi lingkungan. 

4.6Menggunakan kosakata bahasa Indonesia 

dengan ejaan yang tepat dan dibantu dengan 

bahasa daerah mengenai berbagai jenis benda 

di lingkungan sekitar dalam teks tulis 

sederhana. 
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Lanjutan Tabel  2.1 Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan  

sebagai berikut. 

 

KOMPETENSI DASAR 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI DASAR 4 

(KETERAMPILAN) 

3.7Menentukan kosakata yang berkaitan 

dengan peristiwa siang dan malam melalui 

teks pendek (gambar, tulisan, dan/atau 

syair lagu) dan/atau eksplorasi 

lingkungan. 

4.7Menyampaikan penjelasan dengan 

kosakata Bahasa Indonesia dan dibantu 

dengan bahasa daerah mengenai peristiwa 

siang dan malam dalam teks tulis dan 

gambar. 

3.8Merinci ungkapan penyampaian terima 

kasih, permintaan maaf, tolong, dan 

pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, 

perintah, dan petunjuk kepada orang lain 

dengan menggunakan bahasa yang santun 

secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu 

dengan kosakata bahasa daerah. 

4.8Mempraktikan ungkapan terima kasih, 

permintaan maaf, tolong, dan pemberian 

pujian, dengan menggunakan bahasa yang 

santun kepada orang lain secara lisan dan 

tulis. 

3.9Merinci kosakata dan ungkapan 

perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang 

di tempat tinggalnya secara lisan dan tulis 

yang dapat dibantu dengan kosakata 

bahasa daerah. 

4.9Menggunakan kosakata dan ungkapan 

yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, 

dan orang-orang di tempat tinggalnya 

secara sederhana dalam bentuk lisan dan 

tulis. 

3.10Menguraikan kosakata hubungan 

kekeluargaan melalui gambar/bagan 

silsilah keluarga dalam bahasa Indonesia 

atau bahasa daerah. 

4.10 Menggunakan kosakata yang tepat dalam 

percakapan tentang hubungan 

kekeluargaan dengan menggunakan 

bantuan gambar/bagan silsilah keluarga. 

3.11 Mencermati puisi anak/syair lagu (berisi 

ungkapan kekaguman, kebanggaan, 

hormat kepada orang tua, kasih sayang, 

atau persahabatan) yang diperdengarkan 

dengan tujuan untuk kesenangan. 

4.11 Melisankan puisi anak atau syair lagu 

(berisi ungkapan kekaguman, kebanggaan, 

hormat kepada orang tua, kasih sayang, 

atau persahabatan) sebagai bentuk 

ungkapan diri. 

Sumber : Permendikbud No 24 Tahun 2016 hal 1-5. 

Peneliti menggunakan kompetensi dasar (KD) yaitu: a) 3.6 Menguraikan 

kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui teks pendek 

(berupa gambar, slogan sederhana, tulisan, dan/atau syair lagu) dan/atau 

eksplorasi lingkungan. Dimana, siswa dapat menguraikan kosakata mengenai 

benda yang ada disekitar, yaitu pada saat pembelajaran siswa dapat menguraikan 

kosakata alat olahraga dan benda-benda dilingkungan sekitar. b) 4.6 

Menggunakan kosakata bahasa Indonesia dengan ejaan yang tepat dan dibantu 

dengan bahasa daerah mengenai berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dalam 

teks tulis sederhana. Pada KD ini siswa dapat Menggunakan kosakata bahasa 

Indonesia dengan ejaan yang tepat, yaitu pada saat pembelajaran siswa menulis 
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kalimat sederhana sesuai pengmatan mereka. c) 3.7 Menentukan kosakata yang 

berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek (gambar, tulisan, 

dan/atau syair lagu) dan/atau eksplorasi lingkungan. Dimana siswa dapat 

menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui 

lagu dan teks bacaan. d) 4.7 Menyampaikan penjelasan dengan kosakata Bahasa 

Indonesia dan dibantu dengan bahasa daerah mengenai peristiwa siang dan malam 

dalam teks tulis dan gambar. Dimana, siswa dapat menyampaikan kosakata  

malam dan siang kemudian siswa membuat kosakata tersebut  menjadi sebuah 

kalimat. 

2. Materi Bahasa Indonesia Menulis Kalimat Sederhana 

Materi pembelajaran bahasa Indonesia pada menulis kalimat sederhana 

sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut.  

a. Meteri Kemampuan Menulis Kalimat Sederhana Pada Siklus I 

Pada siklus I materi yang akan dilaksanakan pada Tema : 7. Benda, Hewan, 

dan Tanaman di Sekitarku, Subtema 4 Bentuk, Warna, Ukuran dan Permukaan 

Benda dan Pembelajaran 2 Bahasa Indonesia yaitu  menulis kalimat sederhana 

berdasarkan gambar benda-benda olahraga. 
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Siswa mengamati gambar benda-benda olahraga,  kemudian membaca teks. 

Setelah itu siswa membuat kalimat sederhana berdasarkan gambar yang mereka 

amati. Pembelajaran 4 materi bahasa Indonesia yaitu menulis kalimat sederhana 

berdasarkan benda-benda di sekitar kelas. Siswa mengamati benda-benda yang 

ada di dalam kelas. Kemudian guru mengajak siswa untuk menyampaikan hasil 

benda apa saja yang mereka amati. Selanjutnya guru mengajak siswa untuk 

membuat kalimat dari benda yang mereka amati. 

b. Meteri Kemampuan Menulis Kalimat Sederhana Pada Siklus II 

Pada siklus II pembelajaran Tema 8. Peristiwa alam subtema 1. Peristiwa 

Siang dan Malam, Pembelajaran 1 bahasa Indonesia yaitu menulis kalimat 

sederhana berdasarkan peristiwa di malam hari. Siswa membaca teks kemudian 

bernyanyi bersama dengan lagu yang berjudul “Matahari terbenam” 
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Pembelajaran 2 bahasa Indonesia yaitu menulis kalimat sederhana 

berdasarkan peristiwa di siang hari. Siswa membaca teks “Indahnya suasana 

pantai” setelah itu siswa mengamati peristiwa di siang hari yang terlihat pada 

gambar. 

 

3. Metode Srtuktur Analisis Sintetis (SAS) 

a. Pengertian Metode Srtuktur Analisis Sintetis (SAS) 

Metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan stategi yang 

dikemukakan Sanjaya, (2006:125). Metode SAS adalah suatu pendekatan cerita 

disertai dengan gambar yang didalamnya terkandung unsur anlitik sintetik. 

Menurut Djuazak (dalam Hadijah, 2016:238) metode SAS adalah suatu 

pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita yakni 

cara mulai mengajar menulis dengan menampilkan cerita yang diambil dari dialog 

siswa dan guru atau siswa dengan siswa. Menurut Subana, (2007:176) metode 

SAS dikembangkan dalam pengajaran membaca dan menulis di Sekolah Dasar 
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meskipun dapat dikembangkan pada tingkat sesudahnya dan dalam mata pelajaran 

yang lainnya. 

b. Manfaat metode Struktur Analisis Sintesis (SAS) 

Berikut ini merupakan manfaat dari metode Struktur Analisis Sintesis 

(SAS): 

1. Menambah keaktifan siswa dalam menulis. 

2. Dapat menambah metode atau strategi guru dalam mengajar. 

3. Meningkatkan rasa ingin tahu siswa dalam menulis. 

Adapun manfaat metode Struktur Analisis Sintesis (SAS) menurut Djago 

Tarigan yaitu metode ini sama dengan pengalaman anak. Oleh karena itu, 

pembelajaran akan lebih bermakna bagi anak karena bertolak dari sesuatu yang 

dikenal dan diketahui anak sehingga akan memberikan dampak positif terhadap 

daya ingat dan pemahaman anak. 

c. Langkah-Langkah Metode Struktur Analisis Sintesis 

Proses operasional metode struktur analisis sintesis (SAS) mempunyai 

langkah-langkah dengan urutan sebagai berikut : 

1. Srtuktur, menampilkan keseluruhan. 

2. Analisis, melakukan proses penguraian. 

3. Sintesis, melakukan penggabungan kembali pada struktur semula. 

Menurut Subana (dalam skripsi Gustina, 2011:13-14) langkah-langkah 

metode struktur analisis sintetis (SAS) adalah sebagai berikut: a) Guru 

memperlihatkan sebuah gambar kepada siswa. b) Guru meminta siswa untuk 

mengamati gambar tersebut.  c) Guru meminta siswa untuk membuat kalimat 

sederhana dari gambar tesebut. d) Guru memberikan contoh kalimat sederhana 
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dari gambar dan menuliskanya di papan tulis. e) Guru bersama siswa menganalisis 

sebuah kalimat mejadi kata. f) Siswa menguraikan kata menjadi suku kata. g) 

Siswa menguraikan suku kata menjadi huruf. h) Siswa mensintesiskan huruf 

menjadi suku kata. i) Siswa menggabungkan suku kata menjadi kata. j) Siswa 

menyatukan kata-kata menjadi kalimat. 

Contoh :     

Ini Budi 

Ini Budi 

I-ni         Bu-di 

I-n-i    B-u-d-i 

I-ni   Bu-di 

Ini  Budi 

Ini Budi 

Ibu membawa buku 

Ibu    membawa    buku 

I-bu mem-ba-wa bu-ku 

I-b-u    m-e-m-b-a-w-a    b-u-k-u 

I-bu mem-ba-wa bu-ku 

Ibu    membawa    buku 

Ibu membawa buku 

 

d. Kelebihan dan Kelemahan Metode Struktur Analisis Sintesis 

Berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan metode struktur analisis sintesis 

(SAS) menurut Gustina (2011:14-15). 

1. Kelebihan  

a) Memenuhi tuntutan jiwa siswa yang memiliki sifat (ingin tahu) terhadap 

sesuatu dan segala sesuatu yang ada diluar dirinya 

b) Menyajikan bahan pelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan 

pengalaman bahasa siswa yang selaras dengan situasi lingkungannya 

c) Menuntut siswa untuk berpikir analitas dengan cara membiasakannya 

kearah pendekatan: 

1) Bahasa adalah sebuah struktur. 

2) Struktur terorganisasikan atas unsur-unsur secara teratur, dan 
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3) Kehidupan merupakan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang 

tersusun secara teratur. 

d) Dengan langkah-langkah yang diatur sedemikian rupa, siswa dapat lebih 

muda mengikuti prosedur pembelajaran dan dengan cepat menguasai 

keterampilan menulis pada kesempatan berikutnya. 

e) Berdasarkan landasan linguistik, metode ini menolong siswa untuk 

menguasai kalimat dengan benar. 

2. Kelemahan 

a) Penggunaan metode struktur analisis sintesis (SAS) mempunyai  kesan 

bahwa guru harus kreatif dan terampil serta sabar. Tuntunan semacam ini 

dipandang sangat sukar untuk kondisi guru dewasa ini. 

b) Banyak saran yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan metode ini, yang 

bagi sekolah tertentu dirasakan sangat sukar. 

c) Metode struktur analisis sintesis (SAS) hanya dapat dikembangkan pada 

masyarakat pembelajaran dikota-kota dan tidak dipedesaan. 

d) Karena agak sukar menganjurkan para pengajar untuk menggunakan metode 

struktur analisis sintesis (SAS) ini, di berbagai tempat metode ini tidak 

terlaksana. 

4. Kemampuan Menulis kalimat sederhana 

a. Pengertian Kemampuan Menulis 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (sanggup 

melakukan sesuatu). Poerwadarmita (dalam Gustina, 2011:6) mengatakan bahwa 

kemampuan diartikan  sebagai kesanggupan atau kecakapan yang dimiliki 

seseorang  dengan segala potensi yang ada padanya untuk melakukan suatu 
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pekerjaan dengan hasil yang lebih baik. Jadi yang dimaksud dengan kemampuan 

adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan untuk melakukan sesuatu kepintaran, 

bakat dan kekuatan mental. Sedangkan menurut Zainudin (dalam Lestari 2013:11) 

menulis adalah merangkai-rangkaian huruf menjadi kata atau kalimat.   

Menurut Abbas (2006:125) kemampuan menulis adalah kemampuan 

mengungkapakan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain melalui 

bahasa tulis. Dengan menulis maka seseorang akan dapat mengungkapkan ide 

ataupun sesuatu yang ada dalam pikirannya ke dalam lambang grafis, dengan 

tujuan orang lain dapat membaca apa yang telah diungkapkan. Sedangkan Slamet 

(2008:72) mengemukakan kemampuan menulis yaitu kemampuan berbahasa yang 

bersifat produktif; artinya, kemampuan menulis ini merupakan kemapuan yang 

dihasilkan dalam hal menghasilkan tulisan. 

Menurut Solehan, dkk (2008;94) kemampuan menulis bukanlah 

kemampuan yang diperoleh secara  otomatis. Jadi kemampuan menulis seseorang 

bukan dibawa sejak lahir melainkan diperoleh melalui pembelajaran. 

Berhubungan dengan cara pemerolehan kemampuan menulis, seseorang yang 

telah mendapatkan pembelajaran menulis belum tentu memiliki kompetensi  

menulis  dengan andalan tanpa banyak latihan menulis. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan menulis adalah kemampuan yang bersifat aktif dan produktif dalam 

menghasilkan tulisan yang diperoleh melalui  proses pembelajaran secara terus 

menerus  dengan cara mengemukakan gagasan, pendapat dan perasaan melalui 

tulisan. Kemampuan menulis diperoleh melalui proses yang paling panjang. 

Dimulai dari mengenal huruf, menyalin huruf, menulis kata, menulis kalimat, 
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menulis paragraf dan seterusnya sampai menulis karya ilmiah. Tentu  saja pada 

tahap sekolah dasar tahap menulis belumlah kompleks. Karena itu, belajar 

menulis tersebut, terus dipelajari sampai perguruan tinggi. 

b. Pengertian Kalimat Sederhana 

Kalimat merupakan suatu bentuk bahasa yang merupakan gagasan yang 

telah disusun dan dituangkan oleh seseorang secara terbuka untuk 

dikomunikasikan kepada orang lain. Menurut Wijayanti (2013:54) kalimat 

minimal terdiri atas unsur subjek dan predikat sebagai unsur wajib. Selain subjek 

dan predikat, kalimat memiliki unsur pelengkap, objek  dan keterangan, yang 

besifat tidak wajib. Menurut Mujianto dkk (2010: 34) kalimat adalah suatu bentuk 

bahasa yang merupakan gagasan yang telah disusun dan dituangkan oleh 

seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Kalimat yang 

baik harus persyaratan Gramatikal. Artinya, kalimat tersebut harus lah disusun 

berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, yang berkaitan dengan 1) unsur-unsur 

penting yang harus ada  pada kalimat, 2) aturan-aturan tentang ejaan (ejaan yang 

disempurnakan) dan, 3) cara-cara memilih kata dalam kalimat. 

Membicarakan tentang kalimat, berdasarkan jumlah dan jenis klausa dalam 

basis, kalimat diklasifikasikan sebagai kalimat sederhana, kalimat kompleks, dan 

kalimat majemuk. Untuk memisahkan kalimat menjadi tipe yang terdiri dari 

banyak klausa, klausa sederhana, dan non-klausa. Chaer (2006:329) mengatakan 

dalam bukunya Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, bahwa kalimat sederhana 

adalah dibentuk dari klausa yang unsur-unsurnya berupa kata atau frase 

sederhana. Misalnya: “Ayahku seorang dokter”. 
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Menurut Tarigan mengatakan kalimat-kalimat yang tersusun rapi yang 

termasuk kedalam inti itu selanjutnya menjadi pusat perhatian sang analis. Korpus 

itu diperas menjadi kalimat-kalimat sedehana, dan kalimat-kalimat tipe mayor 

bersusun dan majemuk ditolak dan tidak dimasukkan ke dalam inti. Kalimat 

sederhana dipilih atau disaring berdasarkan kelengkapannya, dan kalimat tipe 

minor dengan struktur yang tak lengkap ditolak sebagai turunan. Maka dengan 

demikian yang tinggal adalah seperangkat kalimat sempurna sederhana. 

Selanjutnya Ramlan mengatakan bahwa kalimat berklausa ada yang terdiri dari 

satu klausa, dan ada yang terdiri dua klausa atau lebih. Kalimat yang terdiri dari 

satu klausa disebut kalimat sederhana, sedangkan kalimat yang terdiri dari dua 

klausa atau lebih disebut kalimat luas. Misalnya; “kisah ini sungguh-sungguh 

terjadi”. 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa kalimat 

sederhana harus ada unsur inti yaitu subjek dan predikat. Dalam proses 

pembelajaran disekolah terutama di SD kepada siswa harus diberi tahu bahwa 

dalam kalimat sederhana bisa saja terdapat objek, keterangan, tetapi yang menjadi 

inti kalimat adalah hanya subjek dan predikat saja. 

c. Kemampuan Menulis kalimat sederhana 

Menurut Abbas (2006:125) kemampuan menulis adalah kemampuan 

mengungkapakan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain melalui 

bahasa tulis. Dengan menulis maka seseorang akan dapat mengungkapkan ide 

ataupun sesuatu yang ada dalam pikirannya ke dalam lambang grafis, dengan 

tujuan orang lain dapat membaca apa yang telah diungkapkan. Sedangkan  

Menurut Mujianto dkk (2010:34) kalimat adalah suatu bentuk bahasa yang 
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merupakan gagasan yang telah disusun dan dituangkan oleh seseorang secara 

terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Menurut Wijayanti (2013:54) 

kalimat minimal terdiri atas unsur subjek dan predikat sebagai unsur wajib. Selain 

subjek dan predikat, kalimat memiliki unsur pelengkap, objek  dan keterangan, 

yang besifat tidak wajib. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan menulis kalimat sederhana merupakan kesangupan dalam 

mengungkapkan pendapat dan gagasan  yang telah disusun ataupun dituangkan 

oleh seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain dalam 

bentuk tulisan yang minimal mencakup unsur subjek dan predikat.  

d. Karakteristik keberhasilan menulis kalimat sederhana  

Karakteristik menulis kalimat sederhana menurut Gustina (2011:17) adalah 

sebagai berikut. 

1) Siswa dapat mengenal huruf. 

2) Siswa dapat menulis huruf. 

3) Siswa dapat menghubungkan huruf-huruf menjadi suku kata dan dapat 

menulis dengan baik. 

4) Siswa dapat menggabungkan suku kata menjadi kata secara tertulis, serta 

5) Siswa dapat menggabungkan kata menjadi kalimat sederhana dengan 

penulisan yang tepat dan benar. 

4. Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Kelas rendah 

Menurut Remini dkk, 2006:49 mengemukakan bahwa, pembelajaran Bahasa 

Indonesia dapat diartikan sedagai sebuah pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam komunikasi dengan bahasa baik lisan maupun tertulis.  
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Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD memiliki tujuan yaitu untuk 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan serta sikap berbahasa yang 

menyangkut fungsinya sebagai alat komunikasi dan penalaran, tidak hanya 

sekedar memberikan kemampuan membaca dan menulis namun dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Fungsi pengajaran Bahasa Indonesia 

di SD ialah sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam 

menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi bahasa itu, terutama sebagai alat 

komunikasi. 

Pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas rendah mencakup : perkembangan 

bahasa anak, pembelajaran membaca dan menulis permulaan, pembelajaran sastra, 

pembelajaran terpadu (pendekatan pembelajaran bahasa), evaluasi pembelajaran 

membaca-menulis kelas rendah. 

a) Perkembangan Bahasa Anak 

Anak mengenal bahasa ketika berumur kurang dari setahun. Menurut Eimas 

dalam Zuhdi dan Budiarsih anak belum dapat mengucapkan kata namun mereka 

dapat membedakan ucapan orang dewasa. Setelah satu tahun bayi sudah dapat 

mengoceh, bermain dengan bunyi yang sering disebut perkembangan 

pralinguistik. Bruner maupun Piaget mengatakan bahwa anak mengalami 

perkembangan bahasa. Terdapat tiga fase perkembangan bahasa yaitu 

perkembangan enaktif (periode melakukan tindakan dan pekerjaan), fase ekonik 

(perkembangan khayalan 1-4 tahun) dan fase simbolik (anak menggunakan 

simbol bahasa). Selanjutnya perkembangan prakmatik (penggunakan bahasa) pada 

anak sekolah. 
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b) Pembelajaran Membaca dan Menulis Permulaan 

Pembelajaran keterampilan berbahasa yang mencakup empat aspek, 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis tidak dapat saling dipisahkan. 

Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa yang bersifat reseptif 

karena pembaca akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan dan pengalaman 

baru. 

c) Pembelajaran Sastra 

Karya sastra memenuhi berbagai kebutuhan rohani dan menanamkan nilai-

nilai kepada anak didik. Melalui karya sastra anak dapat mempelajari dan 

memaknai dunia mereka, seperti cerita yang melukiskan seorang anak yang sering 

menolong sehingga disayangi guru dan teman-temannya. Selain itu dengan karya 

sastra dapat membangkitkan rasa ingin tahu mereka, menjadikan pengalaman 

lebih bermakna karena sebelum ke kebun binatang anak-anak disarankan 

membaca buku tentang binatang atau ceritanya. 

d) Pembelajaran Terpadu dalam Pembelajaran Bahasa 

Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan yang dalam pelaksanaannya 

memadukan aspek-aspek bahasa. Dalam pembelajaran keterampilan berbahasa  

antara aspek keterampilan tidak boleh dipisah-pisah, keempat aspek tersebut dapat 

dipadukan. 

e) Evaluasi Pembelajaran Membaca dan Menulis 

Evaluasi atau penilaian merupakan alat ukur pencapaian tujuan. Penilaian 

dapat berbentuk tes dan nontes. 
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Evaluasi pembelajaran membaca permulaan mencakup butir-butir : 

ketepatan menyuarakan kalimat, kewajaran lafal, kewajaran intonasi, kelancaran, 

kejelasan suara, dan pemahaman makna atau isi bacaan. 

Evaluasi pembelajaran menulis permulaan, yang menjadi tujuan adalah 

menulis kata dan kalimat sederhana, menuliskan kegiatan sehari-hari dengan 

kalimat sederhana dan menceritakan dan menulis benda-benda yang dikenal di 

sekitar dengan kalimat sederhana. 

5. Peningkatan Kemampuan Menulis Kalimat Sederhana Melalui 

Penerapan Metode Struktur Analisis Sintesis (SAS) 

Pembelajaran merupakan salah satu tugas guru dalam proses belajar, 

seorang siswa berusaha untuk mengetahui, memahami, serta mengerti sesuatu 

yang menyebabkan terjadi perubahan tingkah laku pada dirinya. Pembelajaran 

kalimat sederhana bertujuan agar anak didik terampil berbahasa yang meliputi 

terampil menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pembelajaran akan lebih 

bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode struktur analisis sintetis (SAS) 

digunakan untuk memperhatikan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang 

berkenaan dengan bahan pelajaran. Konsep guru yang memadukan antara materi 

yang diajurkan dengan situasi dunia anak yaitu bermain sambil belajar, Sehingga 

pelajaran menjadi menyenangkan dan siswa dapat meningkatkan kemampuan 

belajarnya. 

Menurut A.S. Broto (dalam Latae 2013:202-203) bahwa metode SAS 

khususnya disediakan untuk belajar membaca dan menulis permulaan di kelas 

permulaan sekolah dasar. Lebih luas lagi metode SAS dapat dipergunakan dalam 
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berbagai bidang pengajaran. Dalam proses operasionalnya metode SAS 

mempunyai langkah-langkah berlandaskan operasional dengan urutan; Struktural 

menampilkan keseluruhan; analitik melakukan proses penguraian; Sintetik 

melakukan penggabungan kembali kepada bentuk struktural semula. Landasan 

linguistiknya bahwa itu ucapan bukan tulisan, unsur bahasa dalam metode ini 

ialah kalimat; bahwa bahasa Indonesia mempunyai struktur tersendiri. Landasan 

pedagogiknya; (1) mengembangkan potensi dan pengalaman anak; (2) 

membimbing anak menemukan jawab suatu masalah. Landasan psikologinya; 

bahwa pengamatan pertama bersifat global (totalitas) dan bahwa anak usia 

sekolah memiliki sifat ingin tahu. 

Menurut Supriyadi (dalam Latae 2013:203) metode yang cocok dengan jiwa 

anak-anak adalah metode SAS. Alasannya adalah : 

1) Metode ini menganut prinsip ilmu bahasa umum, bahwa bentuk bahasa yang 

terkecil adalah kalimat. 

2) Metode ini memperhitungkan pengalaman bahasa anak, dan 

3) Metode ini menganut prinsip menemukan sendiri. 
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B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Dalam melaksanakan penelitian ini, referensi peneliti tidak hanya diperoleh 

dari buku-buku yang berkaitan, tetapi juga diperoleh dari penelitian-penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang 

relevan itu diantaranya adalah : 

1. Susse Ragi. 2015. Jurnal yang berjudul: “Peningkatan Kemampuan Menulis 

Kalimat Sederhana Siswa Kelas II SDN Doda Melalui Metode Kartu Kata”. 

Hasil penelitian ini menunjukan kemampuan menulis kalimat sederhana 

dengan metode kartu kata mengalami peningkatan. Hal dapat dilihat dari hasil 

observasi siklus I menunjukkan bahwa partisipasi siswa masih digolongkan 

pada kategori cukup dan aktivitas guru adalah baik. Dari hasil tes pada siklus I 

diperoleh hasil tuntas belajar klasikal 63,16%. Pada siklus II hasil tes diperoleh 

tuntas belajar klasikal 100%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan kartu kata dapat meningkatkan kemampuan siswa kelas II 

SDN Doda dalam membuat kalimat. Adapun unsur persamaannya adalah 

sama-sama meningkatkan kemampuan menulis kalimat sederhana. Sedangkan 

unsur perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, penelittian ini 

mengunakan metode SAS sedangkan Susse Ragi mengunakan metode kartu 

kata. 

2. Azlia Latae, dkk. 2015. Jurnal yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Menulis Permulaan Siswa Melalui Metode SAS Siswa Kelas 1 

SDN Tondo Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada tindakan siklus I diperoleh daya serap klasikal 

50,00% dana ketuntasan belajar klasikal 33,33%. Pada siklus II terjadi 



28 

 

peningkatan dengan perolehan daya serap  klasikal 78,88% sedangkan 

ketuntasan belajar klasikal 100%. Dengan demikian  dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan metode SAS dapat  meningkatkan 

kemampuan siswa menulis permulaan di kelas I SDN Tondo. Adapun unsur 

persamaannya adalah sama-sama mengunakan metode SAS Sedangkan unsur 

perbedaannya terletak pada peningkatan kemampuan menulis kalimat 

sederhana sedangkan Azlia Latae meningkatkan kemampuan menulis 

pemulaan. 

3. Yusna Mutakim, dkk. 2017. Jurnal yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan 

Menulis Permulaan Siswa Kelas II SDN Lalong Melalui Media Gambar Seri”. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada peningkatan kemampuan menulis 

permulaan melalui media gambar seri. Dari hasil analisis diperoleh gambaran 

bahwa kemampuan menulis permulaan mengalami peningkatan dari siklus I 

sampai siklus II yaitu, siklus I (60%), siklus II (84%). Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah menggunakan media gambar seri dapat meningkatkan 

kemampuan menulis permulaan siswa kelas II SDN Lalong. Adapun unsur 

persamaannya adalah sama-sama meningkatan kemampuan menulis Sedangkan 

unsur perbedaannya terletak pada peningkatan kemampuan menulis kalimat 

sederhana dengan  metode SAS sedangkan Yusna Mutakim meningkatkan 

kemampuan menulis kalimat sederhan dan menulis pemulaan dengan media 

gambar seri. 

Dari ketiga judul penelitian tersebut menunjukkan relevansinya mengenai 

pembelajaran menulis kalimat pemulaan dan kalimat sederhana, namun berbeda 

dalam hal proses pembelajaran, pendekatan dan strategi pembelajarannya. 
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Berdasarkan pada kajian tersebut di atas dijelaskan bahwa guru perlu memotivasi 

siswa untuk terus berusaha meningkatkan kemampuan dalam hal menulis 

pemulaan dan menulis kalimat sederhana, sehingga prestasinya dapat meningkat. 

Oleh karena itu penelitian ini berusaha melengkapi kekurangan yang ada, 

melaksanakan penelitian untuk memecahkan masalah menulis kalimat sederhana 

di kelas I Sekolah Dasar dengan mengunakan metode struktur analisis sintetis 

(SAS). 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di SDN Jatimulyo 1 Malang, 

peneliti mencoba mencari pemecahannya dengan menerapkan metode  struktur 

analisis sintetis (SAS). Bagan kerangka pikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Alur pikiran penelitian tindakan kelas pada peningkatan kemampuan menulis 

kalimat sederhana siswa. 

 

1. Guru memperlihatkan sebuah gambar kepada siswa. 

2. Guru meminta siswa untuk mengamati gambar 

tersebut.  

3. Guru meminta siswa untuk membuat kalimat 

sederhana dari gambar tesebut. 

4. Guru memberikan contoh kalimat sederhana dari 

gambar dan menuliskanya di papan tulis. 

5. Guru bersama siswa menganalisis sebuah kalimat 

menjadi kata. 

6. Siswa menguraikan kata menjadi suku kata. 

7. Siswa menguraikan suku kata menjadi huruf. 

8. Siswa mensintesiskan huruf menjadi suku kata. 

9. Siswa menggabungkan suku kata menjadi kata. 

10. Siswa menyatukan kata-kata menjadi kalimat. 

Menurut Subana (dalam Gustina, 2011:13-14) 

 

Tindakan 

Pembelajaran 

dengan menerapkan 

metode SAS  

Akhir 

Kemampuan menulis 

kalimat sederhana 

dengan mengunakan 

metode SAS 

meningkat. 

Kondisi Awal 

Rendahnya 

kemampuan menulis 

kalimat sederhana 

1. Rendahnya kemampuan siswa menulis kalimat 

sederhana. 

2. Kesalahan dalam penulisan huruf. 

3. Kurang tepatnya dalam penulisan kata. 


