
 

 

ABSTRAK 
 

Nadiya Musyrifah, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Write 

Around untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia (PTK di Kelas IV MI Cikoneng Kecamatan Ganeas Kabupaten 

Sumedang) 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kegiatan pembelajaran 

yang hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab yang berpusat pada 

guru, sehingga siswa kesulitan dalam proses pembelajaran menulis karangan 

narasi, yang mengakibatkan siswa kesulitan dalam membuat topik utama, kalimat 

awal, kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Oleh sebab itu, guru harus 

berinovasi untuk menentukan model yang tepat yang dapat meningkatkan 

keterampilan menulis siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif tipe write around. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis 

siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebelum dan sesudah diterapkannya 

model pembelajaran kooperatif tipe write around. Selain itu, penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe write around. 

Model pembelajaran kooperatif tipe write around merupakan suatu model 

pembelajaran berkelompok dengan semua siswa dalam satu kelompok tersebut 

harus bergantian memberikan ide pemikirannya yang dituangkan  dalam tulisan 

sehingga akan menjadi sebuah karangan yang utuh dan siswa dapat memberi 

kesimpulan dari karangan yang mereka buat bersama dengan temannya.  

Metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik 

pengumpulan data: observasi dan tes. Subjek penelitian terdiri dari 25 siswa, laki-

laki 10 siswa dan perempuan 15 siswa. Penelitian ini dilakukan sebanyak dua 

siklus yaitu siklus I dan siklus II. Tahapan dalam penelitian ini dalam bentuk 

siklus, setiap siklusnya dua tindakan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Indikator keberhasilan meliputi keterampilan menulis 

siswa serta aktivitas guru dan siswa. 

Hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi aktivitas guru dan siswa dan tes. 

Hasil aktivitas guru siklus I tindakan I yaitu 68%, tindakan II 71,4%, sedangkan 

pada siklus II tindakan I yaitu 80% dan tindakan II 87%. Aktivitas siswa pada 

siklus I tindakan I 60,4%, tindakan II 70,8%, sedangkan pada siklus II tindakan I 

81,1% dan siklus II tindakan II 92,8%. Berdasarkan aktivitas guru dan siswa 

setiap tindakan dari siklusnya terus meningkat. Ketuntasan belajaran secara 

klasikal siswa 40% pada siklus I tindakan I, 60% pada siklus I tindakan II, 

kemudian pada siklus II tindakan I 60% dan 80% pada siklus II tindakan II. 

Peningkatan juga terjadi pada hasil rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 71 pada 

siklus I tindakan I, 74 pada siklus I tindakan II, kemudian pada siklus II tindakan I 

76 dan 79 pada siklus II tindakan II. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe write around dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas IV MI 

Cikoneng Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang. 


