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(BERPIKIR-BERBICARA-MENULIS) DENGAN BANTUAN MEDIA 

GAMBAR BERSERI UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

MENULIS NARASI SISWA KELAS IV SDN SEGANTENG TAHUN 

PELAJARAN 2017/2018 

M Khairurrozikin 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Mataram Tahun 2017 

ABSTRAK 

 
Penelitian tindakan kelas ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar 

mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas IV SDN Seganteng. Rendahnya nilai 

rata-rata siswa disebabkan oleh kuragnya minat siswa dalam pembelajaran 

menulis. Hal ini disebabkan karena siswa malas menulis, siswa kurang bisa 

berimajinasi, menganggap pembelajaran menulis tidak penting dan pemberdayaan 

kata yang kurang.  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis narasi melalui penerapan metode pembelajaran Think-Talk-Write dengan 

bantuan media gambar berseri pada siswa kelas IV SDN Seganteng tahun 

pelajaran 2017/2018.  Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dan dikatakan 

berhasil apabila hasil belajar siswa mencapai ketuntasan klasikal sebesar 85% > 

70 (berdasarkan KKM). Hasil analisis penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 

antara siklus I dan siklus II terjadi peningkatan yang ditandai dengan 

meningkatnya keterampilan menulis siswa kelas IV SDN Seganteng. Pada siklus 

I, rata-rata nilai yang diperoleh siswa adalah  74,23 dengan presentasi ketuntasan 

76,92%. Sedangkan pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh adalah 78,92 

dengan presentasi ketuntasan 89,28%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran Think-Talk-Write dengan 

bantuan media gambar berseri dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi 

siswa kelas IV SDN Seganteng tahun pelajaran 2017/2018. 

 

Kata Kunci : Metode Pembelajaran Think-Talk-Write, Media Gambar Berseri,    

Keterampilan Menulis Narasi 
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THE APPLICATION OF THE METHOD LEARNING THINK-TALK-WRITE 

WITH THE HELP MEDIA OF SERIES IMAGE TO IMPROVE THE SKILL  

WRITING NARRATION OF FOURTH GRADER SDN SEGANTENG IN 

ACADEMIC YEAR 2017/2018 

M Khairurrozikin 

Teacher Education Primary School, Faculty of Teacher Training and 

Education, University of Mataram Year 2017 

ABSTRACT 

This classroom action research is motivated by the low learning result of 

Indonesian language subjects of fourth grade students of SDN Seganteng. The low 

average score of students is caused by the interest of students in writing lessons. 

This is because students are lazy to write, students are less able to imagine, think 

writing lesson is not important and empowering the word less. This study aims to 

improve the skills of narrative writing through the application of Think-Talk-

Write method of learning with the help of the medium of serial images on the 

fourth grade students of SDN Seganteng academic year 2017/2018. This research 

is conducted in two cycles and it is said to succeed if student learning outcomes 

achieve classical completeness of 85%> 70 (based on KKM). The result of the 

research analysis concluded that between cycle I and cycle II there was an 

increase marked by the increasing of writing skill of fourth grade students of SDN 

Seganteng. In cycle I, the average score obtained by students is 74.23 with a 

76.92% completeness presentation. While in cycle II the average value obtained is 

78.92 with a presentation completeness 89.28%. Based on these results, it can be 

concluded that the application of Think-Talk-Write method of learning with the 

help of serial media can improve the skills of writing narration of fourth grade 

students of SDN Seganteng academic year 2017/2018. 

Keywords: Think-Talk-Write Method of Learning, Media Of Series Image, 

Narrative Writing Skill. 
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1. PENDAHULUAN 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu 

peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan 

kemampuan analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. Pembelajaran 

bahasa Indonesia di sekolah 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 (BSNP, 2006:81). Keterampilan 

berbahasa dalam kurikulum sekolah terbagi menjadi empat bagian yaitu: 

keterampilan menyimak atau mendengar (listening skill), keterampilan 

berbicara (speaking skill), keterampilan membaca (reading skill), dan 

keterampilan menulis (writing skill). Keempat aspek keterampilan ini 

tersusun secara sistematis sesuai dengan tahapan kesulitannya. Sedangkan 

untuk keterampilan menulis dijenjang sekolah dasar dibagi menjadi dua 

tahap, yaitu menulis permulaan pada kelas rendah dan menulis lanjutan yang 

diajarkan pada kelas tinggi. 

 

Dari data yang diperoleh dari observasi yang dilakukan pada hari Rabu 

tanggal 3 Januari 2017 diketahui bahwa, rata-rata nilai bahasa Indonesia 

siswa secara keseluruhan adalah 68,16. Dengan demikian nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa dibawah KKM yang ditentukan yaitu 70. dengan rincian 

yaitu  3 orang siswa memperoleh nilai ≥ 50 dan < 60 , 11 orang memperoleh 

nilai ≥ 60 dan < 70 . Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa siswa kelas 

IV SDN Seganteng masih kurang dalam menguasai pelajaran bahasa 

Indonesia dibuktikan dengan nilai rata-rata yang masih dibawah KKM 

dengan jumlah siswa yang tidak tuntas sebanak 14 orang dan siswa yang 

tuntas sebanyak 9 orang dengan nilai diatas KKM yang ditentukan. Dari hasil 

wawancara dengan Ibu Mardiana, S.Pd. selaku wali kelas IV SDN Seganteng, 

beliau mengungkapkan siswa masih sangat kurang dalam pembelajaran 

keterampilan menulis, para siswa tidak bisa menguasai kompetensi tersebut 

dengan baik. Beliau menuturkan penyebab kemampuan siswa kelas IV SDN 

Seganteng dalam menulis kurang berhasil adalah: (1) karena malas menulis; 

(2) kurang bisa berimajinasi; (3) kurangnya keseriusan siswa dalam belajar, 

siswa menganggap pembelajaran menulis tidak terlalu penting, dan (4) 

pemberdayaan kata kurang. 

 

Salah satu alternative yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan 

keterampilan menulis siswa adalah dengan menerapkan metode pembelajaran 

Think-Talk-Write dengan bantuan media gambar berseri. Metode Think-Talk-

Write dapat mendorong siswa untuk berpikir, berbicara, dan kemudian 

menuliskan suatu topik. Metode ini digunakan untuk  mengembangkan 
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tulisan dengan lancar dan melatih bahasa sebelum dituliskan. Penggunan 

media gambar berseri pada model penerapan metode Think-Talk Write 

dimaksud agar guru bisa mengembangkan buah pikiran para peserta didik. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tergerak untuk melakukan 

penelitian dengan judu “Penerapan Metode Pembelajaran Think-Talk-Write 

(Berpikir-Berbicara-Menulis) Dengan Bantuan Media Gambar Berseri Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV SDN Seganteng 

Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN Seganteng yang berada di Jln. 

Pariwisata Aiq Bukak, Desa Aiq Bukak Kecamatan Batukliang Utara, 

Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil 

tahun pelajaran 2017/2018, dengan subyek penelitian adalah siswa dan siswi 

kelas IV SDN Seganteng yang terdiri dari 15 siswa dan 16 siswi. Yang 

bertindak sebagai observer pada penelitan ini dalah Ibu Mardiana, S.Pd 

selaku wali kelas IV SDN Seganteng sebagai observer I yang mengamati 

aktivitas guru dan teman sejawat sebagai observer II yang bertugas 

mengamati aktivitas siswa. 

Adapun faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 

a. Faktor guru yang diamati adalah cara guru melakukan pembelajaran 

dikelas dengan menerapkan metode TTW, yang bertugas sebagai guru 

adalah peneliti sendiri, dimaksudkan agar memudahkan pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. 

b. Faktor siswa yang diamati aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan metode TTW dengan media gambar berseri. Dan 

keterampilan menulis siswa setelah menulis menggunakan metode TTW 

denagn media gambar berseri. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research. Tindakan yang dilakukan adalah meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi dengan penerapan metode TTW, 

dengan harapan dapat memecahkan masalah rendahnya keterampilan menulis 

siswa, sehingga setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, maka keterampilan 

menulis narasi siswa akan meningkat. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan dalam 2 siklus. Adapun tahapan kegiatan pada tiap siklus 

dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan observasi, evaluasi, dan 

refleksi. 
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a. Siklus I 

1. Perencanaan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada taha perencanaan adalah. Melakukan 

diskusi dengan guru kelas mengenai penggunaan metode TTW yang 

akan digunakan dalam pembelajaran menulis, menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menyusun lembar pengamatan untuk 

guru dan siswa, menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS), menyusun 

instrumen penilaian, menyiapkan materi pembelajaran, menyiapkan 

kelompok belajar siswa. 

2. Pelaksanaan dan Observasi. 

Pada tahap ini merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh guru dan 

siswa pada saat penerapan metode TTW dengan bantun media gambar 

berseri di dalam kelas. Tahap pelaksanaan tindakan ini yaitu 

melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana 

yang telah yang telah dituangkan dalam pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) 

3. Evaluasi 

Evaluasi hasil belajar siswa dilaksanakan pada pertemuan kedua setelah 

penanaman materi menulis karangan narasi selesai. Hal ini dilakukan 

untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

disampaikan. Untuk ketentuan penilaian hasil belajar siklus I, siswa 

minimal membuat dua paragraf dalam sebuah karangan narasi. 

4. Refleksi 

Tahap refleksi dilakukan pada akhir siklus, pada tahap ini peneliti 

sebagai pengajar dengan guru yang bertindak sebagai observer 

mengkaji hasil yang diperoleh dari pemberian tindakan pada tiap siklus. 

Peneliti dan guru juga mengkaji kekurangan dan hambatan yang 

muncul pada saat pembelajaran untuk mendapatkan alternative  

penyelesaiana masalah untuk memperbaiki hambatan yang muncul pada 

siklus tersebut. Hasil dari refleksi dijadikan dasar untuk menyusun 

kegiatan pada siklus selanjutnya.   

 

b. Siklus II 

Sikus II dilaksanakan apabila ada kekurangan pada siklus I yang 

diperoleh dari refleksi pada siklus I. refleksi dilakukan sebagai acuan 

perbaikan dalam perencanaan pembelajaran pada siklus berikutnya. Baik 

dari segi perencanaan maupun pelaksanaan tindakan yang yang diketahui 

dari proses pembelajaran dan hasil tes belajar siswa. Langkah-langkah 

yang dilaksanakan pada siklus II pada dasarnya sama dengan langkah-

lamgkah pada siklus I, namun tindakan pada siklus II  akan mengalami 

beberapa perubahan pelaksanaan lebih mengacu pada perbaikan dari hasil 

evaluasi dan refleksi yang diperoleh dari siklus I dengan harapan dapat 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada siklus II ini. Begitupun 

selanjutnya jika ada siklus selanjutnya. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Seganteng yang terdiri atas dua 

siklus. Pada siklus I dilaksanakan pada tanggal  26-27 Juli 2017 dan siklus 

II dilaksanakn pada tanggal 3-4 Agustus 2017. Penelitian tindakan kelas 

ini dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran Think-Talk-Write 

(Berpikir-Berbicara-Menulis) dengan bantuan media gambar berseri untuk 

meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa kelas IV SDN 

Seganteng. 

 

Hasil Penelitian  

Siklus I 

Kegiatan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan dua kali 

pertemuan. Pertemuan pertama pada tanggal 26 Agustus 2017 

dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit, dengan membahas  

pengalaman siswa melakukan sesuatu serta pengalaman yang pernah di 

alami. Satu kali pertemuan untuk evaluasi siklus I dilaksanakan selama 2 x 

35 menit. Evaluasi diberikan dalam bentuk tugas membuat sebuah cerita 

narasi. Pada siklus pertama siswa diminta menulis minimal 2 paragraf 

cerita narasi sesuai dengan gambar berseri yang sudah dibagikan. 

Pada tahap perencanaan sudah berjalan sesuai dengan prosedur 

penelitian yang sudah disusun. Tahap pelaksanaan dan observasi berjalan 

dengan baik. pada hasil observasi aktivitas guru siklus I, aktivitas guru 

memperoleh skor 21 dengan kategori baik, dengan mengacu pada 

pedoman penskoran kegiatan guru yakni kategori baik diperoleh apabila 

jumlah skor 17,5 ≤ X < 22,5.  Sedangkan untuk hasil observasi aktivitas 

siswa, siswa memperoleh skor 68 dengan kategori cukup aktif, mengacu 

pada pedoman penskoran aktivitas siswa yakni jika skor menunjukkan 50 

≤ X < 70. 

Pada tahap evaluasi siswa diminta menulis minimal 2 paragraf 

cerita narasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 74,23 dengan presentase ketuntasan 

klasikal sebesar 76,92%. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada tahap 

evaluasi siklus I adalah 85 dan nilai terendah 50 yang masing-masing 

didapatkan oleh 1 orang siswa. tujuan pembelajaran pada siklus ini belum 

mencapai ketuntasan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 85%, oleh 

karena itu perlu dilakukan tindakan lebih lanjut untuk mencapai 

ketuntasan penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya yaitu ke siklus II. 

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan ada 

siklus II adalah:  

1)  Guru memotivasi siswa dan mengkondisikan siswa untuk siap dan 

semangat menerima pembelajaran. 

2) Guru lebih terampil dan bersemangat untuk melakukan interaksi dengan 

siswa serta memberikan reward kepada siswa agar siswa antusias dan 

aktif merespon dalam kegiatan pembelajaran 
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3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara detail dan Guru 

mengaitkan materi yang dipelajari dengan materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

4) Guru memberikan peringatan kepada siswa yang tidak serius dalam 

proses pembelajaran dan diskusi kelompok.  

5) Guru mendatangi dan memberikan bimbingan kepada tiap-tiap 

kelompok serta masing-masing individu dalam kelompok yang masih 

terlihat kesulitan dalam menyelesaikan lembar kerja siswa. 

6) Guru memberikan motivasi kepada siswa pada akhir pembelajaran 

untuk terus menambah semnagat belajar siswa.  

7) Mengaktifkan tanya jawab, menyarankan kepada seluruh siswa untuk 

berani, menjawab pertanyaan guru, menanggapi pendapat anggota 

kelompoknya. 

 

Siklus II 

Pada pelaksaannya siklus II difokus untuk melakukann perbaikan atas 

siklus yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Tahap pelaksanaan siklus II 

sama dengan siklus II. Pada tahap pelaksanaan dan observasi diperoleh 

hasil pengamatan aktivitas guru dengan  skor 27 termasuk dalam kategori 

sangat baik, dengan mengacu pada pedoman penskoran kegiatan guru 

yakni kategori sangat baik diperoleh apabila jumlah skor    X > 22,5. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh observer I 

menunjukkan bahwa kegiatan guru dalam siklus II ini mengalami 

peningkatan dengan kategori sangat baik. Hal ini disebabkan karena 

kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I sudah dilakukan perbaikan 

dan terpenuhi. Sedangkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II ini 

telah mengalami peningkatan dari siklus I. Hasil ini menunjukkan bahwa 

siswa pada siklus II ini dalam kategori aktif dengan skor yang diperoleh 

sebesar 81 menurut standar aktivitas siswa jika skor menunjukkan 70 ≤ X 

< 90, ini artinya peneliti sudah mencapai target dan tidak akan 

dilaksanakan siklus berikutnya. 

Adapun kelebihan-kelebihan yang terdapat pada siklus II ini jika 

dibandingkan dengan siklus I sebagai berikut: 

1) Situasi pembelajaran lebih kondusif dibandingkan dengan siklus 

sebelumnya, 

2) Aktivitas siswa pada siklus II meningkat. Hal ini tampak pada 

peningkatan jumlah siswa yang terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran, seperti siswa lebih siap menerima materi dan tidak 

mengganggu siswa lain, jumlah siswa yang berani mengemukakan 

pendapat dan mengajukan pertanyaan meningkat, dan siswa merespon 

guru ketika menyimpulkan materi walaupun belum maksimal, siswa 

juga antusias dalam membuat catatan kecil berdasarkan gambar berseri 

yang dibagikan dan aktif berinteraksi dan berkolaborasi bersama 

anggota kelompoknya. 

3) Selain aktivitas siswa yang meningkat, aktivitas guru dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran juga meningkat. Guru melakukan perbaikan 
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dari hasil refleksi siklus I, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

guru lebih kreatif dari sebelumnya dalam memotivasi siswa untuk 

berani berbicara dan mengemukakan pendapat. Dalam kegiatan 

pembimbingan kegiatan kelompok, guru juga lebih aktif dari 

sebelumnya sehingga siswa lebih antusias mengerjakan LKS dan 

melakukan interaksi dengan anggota kelompoknya. 

 

Pada tahap evaluasi untuk ketentuan penilaian hasil belajar siklus II, 

siswa minimal membuat 3 paragraf  sebuah cerita narasi. Pada tahap 

evaluasi diperoleh nilai rata-rata siswa sebesar 78,92 dengan presentase 

ketuntasan klasikal sebesar 89,28%. Nilai tertinggi menulis karangan 

narasi ini adalah 95 yang diperoleh 1 orang. Sedangkan nilai terendah 

yaitu 55 diperoleh 1 orang juga. Persentase ketuntasan klasikal siswa 

adalah 89,28%. Persentase ketuntasan klasikal ini sudah mencapai 

ketuntasan yang sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah 

ditetapkan yaitu 85%. Berdasarkan hasil tersebut ditetapkan bahwa tujuan 

pembelajaran tindakan siklus II sudah tercapai dengan baik, oleh karena 

itu tidak diperlukan lagi mengulang tindakan dalam arti dapat dihentikan 

sampai siklus ini. 

 

Pembahasan 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan sebagai upaya 

meningkatkan keterampilan menulis  narasi dengan penerapan metode 

TTW dengan bantuan media gambar berseri pada siswa kelas IV SDN 

Seganteng. Penelitian dilakukan dalam dua siklus dengan prosedur 

penelitian yang telah ditetapkan yaitu mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan observasi, evaluasi, dan refleksi. 

 

Pada tahap penerapannya terjadi peningkatan dar siklus I ke II. 

Mulai dari peningkatan hasil peningkatan aktivitas guru, aktivitas siswa 

maupun hasil belajar siswa. peningkatan ini tidak lain disebabkan oleh 

situasi dan kondisi serta perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan. Pada 

aktivitas guru terjadi peningkatan sebesar 6 skor. Pada siklus I aktivitas 

guru memperoleh skor 21 dengan kategori “baik” kemudian pada siklus II 

menjadi skor 27 dengan kategori “sangat baik”. hal ini disebabkan karena 

motivasi guru yang semkin tinggi untuk memperbaiki proses 

pembelajaran. 

 

Untuk aktivitas siswa terjadi peningkatan sebesar 13 skor. Pada 

siklus I skor untuk aktivitas belajar siswa memperoleh skor sebesar 68 

denagn kategori “cukup aktif”. Pada siklus II terjadi peningkatan skor 

menjadi 81 dengan kategori ”aktif”. Hal ini disebabkan dari teknik guru 

yang mulai menarik perhatian siswa dengan memberikan penguatan atau 

reward kepada siswa yang aktif menjawab dan merespon pertanyaan 

maupun tugas dari guru. Pemberian penguatan atau reward ini membuat 
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siswa semaikin serius dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta tidak 

terpengaruh oleh situasi diluar kelasnya. 

 

Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, mulai dari 

peningkatan nilai rata-rata sebesar 4,69. Pada siklus I nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa sebesar 74,23 meningkat menjadi 78,92 pada siklus II. 

Sedangkan presentase ketuntasan klasikal mengalami kenaikan sebesar 

12,36%. Pada siklus I presntase ketuntasan klasikal yang diperoleh sebesar 

76,92% meningkat menjadi 89,38% pada siklus II.  

 

Berdasarkan data tersebut maka hasil keterampilan menulis narasi 

siswa mengalami peningkatan pada setiap aspek yang dinilai. Selain itu 

nilai rata-rata juga mengalami peningkatan yaitu dari 74,23 menjadi 78,92 

dan ketuntasan klasikalnya dari 79,62% menjadi 89,28%. Terjadinya 

peningkatan ini tidak lepas dari keefektipan penggunan metode TTW 

dengan bantuan media gambar berseri yang diterapkan oleh guru dan 

antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Diasamping itu metode 

TTW memperkenankan siswa untuk memengaruhi dan memanipulasi ide-

ide sebelum menuangkannya dalam bentuk tulisan. Metode ini juga 

membantu siswa dalam mengumpulkan dan mengembangkan ide-ide 

melalui percakapan terstruktur. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, bahwa 

penerapan metode think-talk-write dapat meningkatkan keterampilan menulis 

narasi siswa kela IV SDN Seganteng tahun pelajaran 2017/2018.   

 

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan disarankan bagi guru jika 

terjadi permasalahan dalam pembelajaran khususnya pembelajaran menulis, 

guru diharapkan dapat menerapkan metode TTW sebagai salah satu alternatif 

strategi yang dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa. kemudia. Bagi 

siswa kelas IV SDN Seganteng jangan pernah bosan, jenuh, dan malas untuk 

terus belajar dan berlatih, khususnya belajar menulis agar kalian dapat 

menghasilkan tulisan-tulisan yang indah dan menarik untuk dibaca. 

Selanjutnya bagi kepala Sekolah SDN Seganteng agar selalu meningkatkan 

potensi yang ada pada guru-guru di sekolah agar bisa bersaing dengan sekolah 

yang lebih maju. 
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