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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis melalui penerapan pembelajaran Terbuka-
Tertutup (Open Ended Learning) pada siswa kelas IV SDN 5 Rensing tahun 2014. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas IV SDN 5 Rensing yang berjumlah 16 orang, terdiri dari 10 orang siswa laki-laki dan 6 orang siswa 
perempuan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus. 
Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan rata-rata nilai 66,4 dan ketuntasan belajar 62,5%. Hasil tersebut 
belum mencapai target ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan yaitu 80%, maka dilanjutkan ke siklus II 
dengan mengupayakan perbaikan-perbaikan dari kekurangan pada siklus I. Pada siklus II rata-rata nilai siswa 
77,94 dan ketuntasan belajar siswa adalah 81,25%. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
keterampilan menulis siswa dari siklus I sampai dengan siklus II. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa 
penerapan pembelajaran Terbuka-Tertutup (Open Ended Learning) dapat meningkatkan keterampilan menulis 
karangan siswa kelas IV SDN 5 Rensing tahun 2014. 
Kata Kunci: Open Ended Learning, keterampilan, menulis  

APPLICATION OF OPEN ENDED LEARNING TO IMPROVE WRITING SKILL STUDENTS IN THE 
FOURTH GRADE OF SDN 5 RENSING YEAR 2013/2014 

By : 
SARNIWATI 
E1E010081 

 
ABSTRACT 

This study aims to improve the ability to write through open ended learning  in the fourth grade students of 

SDN 5 Rensing 2014. Subjects were fourth grade students at SDN 5 Rensing numbering 16 students, consisting 

of 10 male students and 6 female students. This research is Classroom Action Research (CAR), which is 

executed in 2 cycles. The results of the study in the first cycle shows the average value of 66.4 and 62.5% 

mastery learning. Those results have not yet reached the target established classical completeness is 80%, then 

proceed to the second cycle to seek improvements of deficiencies in cycle I. In the second cycle the average 

value of 77.94 and mastery learning students is 81.25%. The results of this study showed an increase in declared 

evaluation of students' ability to write rhymes cycle I to cycle II. Thus, it can be stated that the application of 

open ended learning can improve the ability to write fourth grade students at SDN 5 Rensing 2014 
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A. LATAR BELAKANG, RUMUSAN MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT 
PENELITIAN 
1. Latar Belakang 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 
Oktober 2013 dengan wali kelas IV diketahui bahwa keterampilan menulis siswa masih 
belum sesuai dengan harpan. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes keterampilan menulis 
karangan siswa  
Tabel 1.1: Rata-rata nilai menulis karangan siswa kelas IV SDN 5 Rensing tahun 

pelajaran 2012/2013 

Jumlah 
Siswa 

Jenis 
Evaluasi 

Nilai Rata-
rata 

Nilai 
siswa yang 
< 65 

Nilai 
siswa ≥ 
65 

KKM Ketuntasan 
klasikal 

16 Ulangan 
harian 

60,76 9 8 65 47,05 % 

Menurut Ibu Sri Lathifa Agustini, kendala-kendala yang dialami dalam 
pembelajaran menulis dipengaruhi oleh dua faktor yaitu dari guru itu sendiri (ekstern) 
dan siswa yang bersangkutan (intern). Dari faktor guru (ekstern) yaitu kurangnya 
kreativitas guru dalam menggunakan model pembelajaran yang lebih bagus, serta tidak 
pernah adanya penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa merasa 
jenuh dan bosan dalam belajar dan pembelajaran menjadi tidak menyenangkan. 
Sedangkan dari faktor siswa (intern), jika diberi tugas untuk menulis oleh gurunya, 
mereka sulit untuk menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (pemahaman 
bahasanya masih kurang). Selain itu ada di antara siswa yang termasuk anak 
berkebutuhan khusus (ABK). Diantara 16 siswa terdapat ada seorang anak yang 
tunadaksa dan ada satu anak yang tunalaras. 

Guru perlu mencari alternatif-alternatif dalam kegiatan pembelajaran untuk 
menjadikan kegiatan pembelajaran menulis menarik bagi siswa. Salah satu alternatif yang 
digunakan guru adalah dengan menerapkan pembelajaran Terbuka-Tertutup (Open Ended 
Learning). Pembelajaran yang Open Ended sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini, karena 
tujuan serta keinginan siswa dapat dibangun secara terbuka. Supaya selama pembelajaran 
siswa tidak merasa bosan dan pembelajaran menjadi menyenangkan, maka keinginan 
siswa harus diketahui oleh guru. Setelah mengetahui keinginan siswa seperti apa, guru 
dapat dengan mudah menskenariokan proses pembelajaran seperti apa yang harus 
dilakukan. Serta penggunaan media seperti apa yang cocok dengan keinginan siswa. 

2. Rumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah 
1) Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
a) Apakah  penerapan pembelajaran Terbuka-Tertutup (Open Ended Learning) dapat 

meningkatkan keterampilann menulis siswa kelas IV SDN 5 Rensing tahun 
2013/2014? 

b) Bagaimana penerapan pembelajaran Terbuka-Tertutup (Open Ended Learning) 
dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas IV SDN 5 Rensing Tahun 
2013/2014? 



 
 

 

2) Cara Pemecahan Masalah 
Adapun cara yang dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menulis yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang Terbuka-Tertutup 
(Open Ended Learning). Peneliti menerapkan pembelajaran Terbuka-Tertutup (Open 
Ended Learning) karena proses pembelajaran yang didalamnya tujuan dan keingin 
siswa disampaikan dengan terbuka akan membuat pembelajaran menjadi lancar, 
menyenangkan dan bermakna baik bagi guru maupun siswa. Pembelajaran yang 
terbuka akan membuat guru menjadi lebih kreatif dalam menyampaikan materi 
pelajaran serta dalam menggunakan metode dan media pembelajaran. Untuk 
Meningkatkan keterampilan menulis siswa, penggunaan media yang sesuai dengan 
keinginan siswa sangat berpengaruh. Karena siswa akan lebih bersemangat dan lebih 
aktif dalam belajar. 

 
3. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 
1) Untuk mengetahui apakah penerapan pembelajaran Terbuka-Tertutup (Open Ended 

Learning) dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas IV SDN 5 Rensing 
tahun 2013/2014. 

2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran Terbuka-Tertutup (Open 
Ended Learning) dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas IV SDN 5 
Rensing tahun 2013/2014. 
 

4. Manfaat Penelitian 
 Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yaitu : 

1) Manfaat bagi peserta didik 
a. Membangkitkan minat dan kegemaran menulis. 
b. Dapat meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan keterampilan menulis. 

2) Manfaat bagi guru 
a. Meningkatkan kemampuan mengajar guru khususnya dalam hal menulis. 
b. Memberikan suatu alternatif solusi bagi guru untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 
3) Manfaat bagi sekolah 

a. Meningkatkan nilai akademik sekolah. 
b. Memberikan masukan dalam upaya mengefektifkan pembinaan kepada sekolah 

terhadap para guru dalam pengelolaan pembelajaran menulis. 
 

B. KAJIAN PUSTAKA 
1. Teori yang Relevan 

1) Keterampilan menulis 
- Menurut Rusyana (dalam Susanto, 2013: 247) Menulis merupakan 

kemampuan menggunakan pola-pola bahasa dalam penyampaiannya secara 
tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. 

- Menurut Semi (dalam Susanto, 2013: 247) Menulis merupakan suatu kegiatan 
memindahkan bahasa lisan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan 
lambang-lambang grofem. 



 
 

 

- Menurut Alwasilah (dalam Susanto, 2013: 247), menulis merupakan kegiatan 
produktif dalam berbahasa. 

- Walshe dan Solahudin (dalam Susanto, 2013: 248) menyatakan bahwa 
menulis adalah bentuk belajar yang paling handal dan hampir semua bentuk 
kegiatan menulis mempunyai komponen “belajar untuk menulis dan menulis 
untuk belajar”. 

- Gie (dalam Apriliani, 2013: 11) mengemukakan mengarang adalah 
keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang mengumpulkan gagasan dan 
menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. 

- mengarang adalah kegiatan menulis yang tersusun dengan teratur dari kata, 
kalimat-kalimat sampai paragraf yang saling berhubungan dan merupakan 
kesatuan yang utuh, dengan maksud menceritakan kejadian atau peristiwa, 
mempercakapkan sesuatu atau tujuan lainnya. 
 

2) Pembelajaran Terbuka-Tertutup (Open Ended Learning)  
- Menurut Shimada (1997: 1) model pembelajaran Open-Ended  adalah 

pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki 
metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu. 

- Menurut Suherman (2003: 123) problem yang diformulasikan memiliki 
multijawaban yang benar disebut problem tak lengkap atau disebut juga Open-
Ended Problem atau soal terbuka. 

- Pembelajaran terbuka-tertutup atau yang sering dikenal dengan istilah Open 
Ended Learning (OEL) merupakan proses yang di dalamnya tujuan dan 
keinginan individu atazu siswa dibangun dan dicapai secara terbuka. 
Pembelajaran Terbuka-Tertutup (Open Ended Learning) juga merujuk pada 
cara-cara untuk mencapai maksud pembelajaran itu sendiri (dalam Miftahul, 
2013: 278). 
 

2. Penelitian  yang Relevan 
1) Rosiana (2011) dengan judul penelitian “Peningkatan kemampuan menulis 

karangan dengan menggunakan media gambar acak pada mata pelajaran bahasa 
indonnesia siswa kelas V SDN 3 Merembu tahun pelajaran 2011/2012”.  

2) Mena Apriliani (2013) dengan judul penelitian “Peningkatan keterampilan 
menulis karangan dengan menggunakan media kartu gambar berseri pada siswa 
kelas V SDN 2 Sandik tahun pelajaran 2013/2014”.  
 

3. Kerangka Berfikir 
Pembelajaran di sekolah masih didominasi oleh guru dengan teknik 

mengajar yang tidak bervariasi, misalnya hanya menggunakan metode ceramah dalam 
setiap kegiatan pembelajaran serta minimnya penggunaan media pembelajaran. 
Akibat rendahnya penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran, dan kurang 
terbukanya proses pembelajaran, hasil maupun kelanjutannya sehingga hal tersebut 
berdampak pada rendahnya keterampilan menulis siswa, dalam hal ini khususnya 
dalam menulis karangan. Dengan penerapan pembelajaran Terbuka-Tertutup (Open 
nded Learning) akan lebih memberikan peluang penggunaaan metode yang lebih 
bervariasi dan penggunaan media yang mendukung. Serta dengan penerapan 



 
 

 

pembelajaran Terbuka-Tertutup (Open Ended Learning) siswa akan lebih terbuka 
dalam proses pembelajaran dan menyebabkan pembelajaran akan menyenangkan dan 
lebih bermakna. Sehingga keterampilan menulis siswa akan lebih baik lagi. 

4. Hipotesis Penelitian  
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “Jika pembelajaran Tertutup-Terbuka 
(Open Ended Learning) diterapkan dengan optimal maka keterampilan menulis siswa 
kelas IV SDN 5 Rensing akan meningkat.” 
 

C. PELAKSANAAN PENELITIAN 
1. Setting Penelitian 

Lokasi : SDN 5 Rensing kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. 
Waktu : Penelitian ini dilakukan pada semester II untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia Tahun Pelajaran 2013/2014. 
2. Subyek dan Observer Penelitian 

Subyek Penelitian: Siswa kelas IV SDN 5 Rensing yang berjumlah 16 orang. Terdiri 
dari 10 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. 
Observer penelitian: Guru kelas IV SDN 5 Rensing yang bernama Sri Lathifa 
Agustini. 

3. Faktor yang Diteliti 
1) Faktor guru  

a. Kemampuan guru menyampaikan topik dalam pembelajaran  
b. Kemampuan guru dalam memberikan pengetahuan tambahan. 
c. Kemapuan guru dalam membimbing siswa 
d. Kemampuan guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa baik itu 

mencari tahu sendiri, bertanya maupun berpendapat. 
e. Kempauan guru dalam memberikan evaluasi. 

2) Faktor siswa 
a. Aktivitas siswa selama proses penerapan pembelajaran Terbuka-Tertutup (Open 

Ended Learning). 
b. Hasil menulis karangan siswa. 

4. Variabel Penelitian 
1) Definisi operasional variabel harapan  

Keterampilan menulis adalah kecakapan seseorang dalam memindahkan 
bahasa lisan ke dalam bentuk tulisan dengan menggunakan lambang-lambang, 
untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. 
Adapun indikator  yang akan dinilai adalah: 

a) Ejaan dan tanda baca 
b) Penyusunan kalimat dan kerapian 
c) Kepaduan 
d) Paragraf 
e) Pengembangan Ide  
f) Definisi operasional variabel harapan  

2) Definisi operasional variabel tindakan  
Pembelajaran Terbuka-Tertutup (Open Ended Learning) adalah 

pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki beberapa cara 
penyelesaian. Di dalam pembelajaran pembelajaran ini, siswa memperoleh 



 
 

 

pengetahuan, pengalaman menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah. 
Selain itu, di dalam pembelajaran ini tujuan dan keinginan individu atau siswa 
dibangun dan dicapai secara terbuka.  

5. Rancangan dan Langkah-langkah Penelitian 
Rancangan penelitian yang diterapkan adalah rancangan penelitian tindakan 

kelas. Secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) 
perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan dan (4) refleksi. 

6. Metode Pengumpulan Data 
Upaya untuk memperoleh kebenaran yang obyektif dalam pengumpulan data, 

diperlukan adanya metode yang tepat sehingga masalah yang diteliti akan terefleksi 
dengan baik. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 
akan diuraikan sebagai berikut: 

a) Tes 
b) Lembar Observasi 
c) Dokumentasi  

7. Instrumen Pengumpulan Data 
1) Sumber data  

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari data observasi aktivitas 
belajar siswa, dan data observasi aktivitas mengajar guru selama proses 
pembelajaran berlangsung, dan hasil evaluasi terhadap keterampilan menulis 
karangan siswa yang diperoleh pada akhir kegiatan pembelajaran. 

2) Jenis data 
a) Data hasil keterampilan menulis siswa 
b) data aktivitas belajar siswa 
c) data aktivitas mengajar guru  

3) Cara mengumpulkan data 
Data hasil menulis karangan siswa diperoleh dengan menggunakan tes 

evaluasi dalam bentuk esay yang telah disiapkan pada akhir setiap siklus. Adapun 
deskriptor untuk mengukur hasil menulis siswa dapat dilihat pada lampiran 13. 
Data aktivitas siswa dan guru di dalam kelas diambil dengan menggunakan 
lembar observasi yang berupa activity check listed pada setiap siklus. 

8. Teknik Analisis Data 
1) Data hasil observasi  

a. Observasi aktivitas siswa 
a) Menentukan skor 
b) Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI) 
c) Menentukan Mi (Mean ideal) dan SDi ( Standar Deviasi ideal ) 

MI =  (skor maksimal + skor minimal) 

        SDI = x (skor maksimal- skor minimal) 

 
Tabel 3.4 Pedoman Konversi Skor Aktivitas Siswa 

Pedoman Konversi Kriteria penilaian  Interval Kategori 
X ≥ MI + 1,5 SDI X ≥ 58,5 59-72 Sangat aktif 

MI + 0,5 SDI ≤ X < MI + 1,5 SDI 49,5≤ X < 58,5 50-58 Aktif 
MI – 0,5 SDI ≤ X < MI + 0,5 SDI 40,5 ≤ X <49,5 41-49 Cukup aktif 



 
 

 

MI – 1,5 SDI ≤ X < MI – 0,5 SDI 31,5≤ X < 40,5 32-40 Kurang aktif 
X < MI – 1,5 SDI X < 31,5 18-31 Tidak aktif 

          (Nurkancana dan Sunartana, 1990) 

b. Data aktivitas guru 
a) Menentukan skor  
b) Menentukan Skor Maksimum Ideal (SMI) 
c) Menentukan Mi (Mean ideal) dan SDi ( Standar Deviasi ideal ) 

MI       =  (skor maksimal + skor mnimal)          

SDI = x (skor maksimal- skor minimal) 
Tabel 3.5 Pedoman Penilaian Skor Aktivitas Guru 

Pedoman Konversi Kriteria penilaian  Interval Kategori 
X ≥ MI + 1,5 SDI X ≥ 58,5 59-72 Sangat Baik 

MI + 0,5 SDI ≤ X < MI + 1,5 SDI 49,5≤ X < 58,5 50-58 Baik 
MI – 0,5 SDI ≤ X < MI + 0,5 SDI 40,5 ≤ X <49,5 41-49 Cukup Baik 
MI – 1,5 SDI ≤ X < MI – 0,5 SDI 31,5≤ X < 40,5 32-40 Kurang Baik 

X < MI – 1,5 SDI X < 31,5 18-31 Tidak Baik 
              (Nurkancana dan Sunartana, 1990) 

c. Data penilaian keterampilan menulis  
a) Menentukan skor  
b) Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI) 
c) Menentukan MI (Mean Ideal) dan SDI( Standar deviasi ideal) 

MI =  (skor maksimal + skor minimal) 

        SDI = x (skor maksimal- skor minimal) 
Tabel 3.6 Pedoman Penilaian Hasil Menulis Siswa 

Pedoman Konversi Kriteria penilaian. Interval  Kategori 
X ≥ MI + 1,5 SDI X ≥ 32,5 34-40 Sangat baik  

MI + 0,5 SDI ≤ X< MI + 1,5 SDI 27,5 ≤ X < 32,5 28-34 baik 
MI – 0,5 SDI ≤ X< MI + 0,5 SDI 22,5 ≤ X < 27,5 23-28 Cukup baik 
MI – 1,5 SDI ≤ X< MI – 0,5 SDI 17,5 ≤ X < 22,5 18-23 Kurang baik 

X < MI – 1,5 SDI X < 17,5 10-18 Tidak baik 
2) Data hasil belajar 

Data hasil belajar yang dianalisis meliputi rata-rata kelas, ketuntasan belajar 
individu, dan ketuntasan belajar klasikal. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui 
ketuntasan belajar siswa yang diperoleh dari setiap siklus. 
a) Ketuntasan Belajar secara Individu 

Untuk menghitung ketuntasan belajar secara individu digunakan rumus 
(Sudjana, 2010: 127): 

푁퐴 =
푗푢푚푙푎ℎ 푠푘표푟 푝푒푟표푙푒ℎ푎푛
푗푢푚푙푎ℎ 푠푘표푟 푚푎푘푠푖푚푎푙

 푥 100 

b) Rata-rata Kelas 
Untuk menghitung rata-rata kelas pada masing-masing siklus digunakan 

rumus (Sudjana, 2010 : 125) : 
Me = ∑  



 
 

 

3) Ketuntasan Belajar Klaksikal 
Nilai evaluasi diperoleh setelah dilakukan tindakan kelas, kemudian dianalisis 

untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar. Ketuntasan hasil belajar secara klasikal 
dihitung menggunakan rumus (Sudjana, 2010: 128): 

KK =      ( )
    

푋 100 %  
Sesuai dengan petunjuk tekhnik penilaian diatas, kelas dapat dinyatakan 

tuntas secara klasikal apabila ketuntasan klasikal mencapai ketuntasan sebesar ≥ 
80%. 

9. Indikator Keberhasilan 
Yang menjadi indikator ketercapaian dalam penelitian tindakan ini adalah 
peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan ketentuan sebagai berikut : 
a) Aktivitas belajar siswa dikatakan meningkat apabila aktivitas belajar siswa 

minimal berkategori aktif dan mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya. 
b) Aktivitas belajar guru dikatakan meningkat apabila aktivitas mengajar guru 

minimal berkategori baik dan mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya. 
c) Hasil belajar siswa dikatakan meningkat jika nilai siswa telah mencapai minimal 

65. Nilai 65 ini berdasarkan pada kriteria ketuntasan minimal  (KKM) yang 
ditetapkan oleh sekolah bersangkutan. Sedangkan keberhasilan kelas dilihat dari 
jumlah siswa yang mampu mencapai nilai minimal 65 sekurang-kurangnya 80% 
dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. 
 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian 

1) Sikus I  
Jumlah siswa yang mencapai KKM 10 orang (62,5%), nilai siswa yang kurang dari 
KKM 6 orang (37,5%). Nilai rata-rata siswa adalah 66, 4, nilai tertinggi 87,5 dan 
nilai terendah yaitu 30. Penelitian belum tuntas dan dilanjutkan ke siklus II 

2) Siklus II 
Jumlah  siswa yang mencapai KKM 13 orang (81,25%). Dengan nilai tertinggi 95 dan 
nilai terendah 30, nilai rata-rata siswa adalah 77,6. Penelitian tuntas. 
 
 
 
 

2. Pembahasan 
Berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan tindakan pada siklus I siklus II, dapat 
disajikan data hasil observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa sebagai berikut: 

Siklus 
Aktivitas Siswa Aktivitas Guru Hasil Evaluasi Siswa 

Jumlah 
Skor Kriteria Jumlah 

Skor Kriteria 
Nilai 

Rata-rata 
Ketuntasan 

Klasikal 

I 48 Cukup 
Aktif 55 Baik 66,4 62,5% 



 
 

 

II 
58 Aktif 66 Sangat 

Baik 
77,94 81,25% 

 
Untuk hasil menulis siswa di dapatkan data sebagai berikut: 
No Aspek Siklus I Siklus II 
1 Jumlah siswa  16 16 
2 Jumlah siswa yang mengikuti tes 16 16 
3 Rata-rata 66, 4 77,94 
4 Standar deviasi  9,58 10,8 
5 Nilai terendah  30 30 
6 Nilai tertinggi  87,5 95 
7 Jumlah siswa tidak tuntas 6 orang 3 orang 
8 Jumlah siswa tuntas 10 orang 13 orang  
9 Ketuntasan klasikal  62,5 % 81,25% 

 
E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan  penerapan 
pembelajaran Terbuka-Tertutup (Open Ended Learning) dapat meningkatkan keterampilan 
menulis siswa kelas IV SDN 5 Rensing tahun 2013/2014, ditunjukkan oleh peningkatan rata-
rata nilai siswa dari 66,4 pada siklus I meningkat menjadi 77,94 pada siklus II. Ketuntasan 
klasikal siswa pada siklus I 62,5% meningkat menjadi 81,25% pada siklus II. Penerapan 
pembelajaran Terbuka-Tertutup (Open Ended Learning) juga dapat meningkatkan aktivitas 
siswa dan guru. Aktivitas siswa siklus I medapatkan skor 48 dengan kategori cukuf aktif 
meningkat menjadi 58 pada siklus II dengan kategori aktif. Sedangkan aktivitas guru 
mengalami peningkatan dari  55 berkategori baik menjadi  66 berkategori sangat baik pada 
siklus II.  

Pembelajaran Terbuka-Tertutup (Open Ended Learning) dapat meningkatkan 
keterampilan menulis siswa dengan cara menerapkan pembelejaran Terbuka-Tertutup (Open 
Ended Learning) dengan optimal di dalam proses pembelajaran. 
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