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ABSTRAK 

 

Umatul Markhumah, NIM: 1610310014, Upaya Guru dalam 

Mengatasi Kesulitan Membaca Melalui Metode SAS (Struktural 

Analisis Sintetik) pada Siswa Kelas II MI NU Islamiyah Gamong 

Kaliwungu Kudus, Fakultas Tarbiyah Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah. 

Membaca menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus 

dimiliki oleh setiap siswa karena membaca menjadi dasar penguasaan 

bidang studi. Siswa yang dapat membaca dengan baik dan lancar dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik pula, sebaliknya siswa yang 

mengalami kesulitan membaca akan kesulitan dalam menguasai 

pelajaraan sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditentukan tidak 

dapat tercapai. Kesulitan membaca yang dialami oleh siswa harus diatasi 

sedini mungkin agar siswa dapat menguasai bidang studi dan dapat 

melanjutkan pada tahap membaca selanjutnya. Maka dari itu, setiap guru 

harus mengetahui karakteristik setiap siswanya dan melakukan upaya 

untuk mengatasi kesulitan membaca yang dialami oleh siswa. Metode 

SAS (Struktural Analisis Sintetik) menjadi suatu upaya yang dipilih oleh 

guru untuk mengatasi kesulitan membaca siswa. Metode ini merupakan 

metode membaca permulaan yang terdiri dari tiga tahap yaitu struktural, 

analisis dan sintetik. Melalui metode ini siswa mengetahui susunan 

bahasa yang paling dasar. Siswa dikenalkan pada kalimat, kata, suku kata 

dan huruf-huruf sehingga belajar membaca lebih bermakna bagi siswa. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui  (1) Bentuk-

bentuk kesulitan membaca yang dialami oleh siswa kelas II. (2) 

Penerapan metode SAS (Struktural Analisis Sintetik) pada siswa yang 

mengalami kesulitan membaca di kelas II. (3)  Kendala yang dialami dan 

solusi yang ditempuh oleh guru dalam menerapkan metode SAS 

(Struktural Analisis Sintetik) pada siswa yang mengalami kesulitan 

membaca di kelas II MI NU Islamiyah Gamong Kaliwungu Kudus.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Sumber data 

primer meliputi Kepala MI NU Islamiyah Gamong Kaliwungu Kudus, 

guru kelas II dan siswa kelas II. Sumber data sekunder meliputi dokumen 

yang berkaitan dengan MI NU Islamiyah Gamong Kaliwungu Kudus, 

RPP serta foto tentang pelaksanaan metode SAS (Struktural Analisis 

Sintetik) untuk mengatasi kesulitan membaca siswa kelas II.Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi.Pemeriksaan keabsahan data menggunakan credibility, 

transferability, dependability, dan confirmability.Teknik analisis data 

dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik 

kesimpulan. 

Kata Kunci: Guru, Metode SAS (Strukktural Analisis Sintetik), 

Kesulitan Membaca, Siswa. 


