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ABSTRAK
PENERAPAN PENDEKATAN WHOLE LANGUAGE KOMPONEN JURNAL WRITING
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS SISWA KELAS V
SDN 7 MATARAM TAHUN AJARAN 2013/2014

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi kemampuan menulis yang telah dilakukan di SDN 7
Mataramyaitu dari 31 orang siswa yang mencapai target ketuntasanyaitu 20 orang siswadan 11 orang
siswabelummencapai target ketuntasandenganketuntasankalsikalyaitu 64,5 % dengan KKM 70. Adapun tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis dengan
penerapanpendekatanWhole LanguagekomponenJurnal Writingkelas V SDN 7 MataramTahunAjaran 2013/2014. Jenis
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus, yang masing-masing siklus
meliputi empat tahap yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Indikator
keberhasilan penelitian ini dilihat dari nilai rata-rata siswa bisa mencapai ≥80 dengan ketuntasan klasikal 85%. Hasil
penelitian ini menunjukkan terjadi peningkatan dari siklus ke siklus, dilihat dari nilai rata-rata siswa dan ketuntasan
klasikal berturut-turut adalah 77 padasiklus I dan 90 padasiklus II, denganpersentaseketuntasanklasikal 80% padasiklus
I danpadasiklus II 90%. Hal ini berarti Penelitian Tindakan Kelas (PTK) telah memenuhi indikator yang ingin dicapai.
Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Penerapan pendekatanWhole
LanguagekomponenJurnal Writingdapat meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas V di SDN 7 MataramTahun
Ajaran 2013/2014.
Kata-kata Kunci:PendekatanWhole LanguageKomponenJurnal Writing, Kemampuan menulis
ABSTRACT

THE APPLICATION OF WHOLE LANGUAGE APPROACH WRITINGS JOURNAL
COMPONENT AT IMPROVING STUDENTS WRITING SKILL AT FIFTH GRADE
MARATAM LEMENTARY SCHOOL NO.7 ACADEMIC YEAR 2013/2014
Adviser LecturerI

Adviser LecturerII

This research is motivated by the observation of writing skills that have been done in the elementary
school 7MATARAM of 31students who achievemastery targets were 20 students and11students have not
reachedthe target with thoroughness classical completenessis 64.5% with a KKM 70 The purposeto be
achieved in this research is to improve the ability towriteto the application of Whole Language approach
Journal writing component class V at elementary school 7MATARAM in Academic Year2013/2014. This
research is Classroom Action Research(CAR), which isconducted in two cycles, eachcycleincludes four
stages, the planningphase, the implementation phase, the observationstage, and the stage of reflection.
Indicator ofthe success of the study seen from the average student can achieve with classical completeness ≥
85%. The resultsof this studys howe dan increase from cycletocycle, judging from the averagevalue of the
studentand classical completenessrowis 77 in the first cycleand 90 in the second cycle, the classical
completenes spercentage of 80% in the first cycleand the second cycle 90% .This means the Classroom
Action Research(CAR) has met the indicatorsto be achieved. There fore, based on the results of this study
concluded that, Implementation of Whole Language approach Journal Writing component can improve
students' writing skillsin class V at elementary school 7 MATARAM in Academic Year 2013/2014.
Keywords: WholeLanguageApproachComponentsJournalWriting, Writing skills
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keterampilan menulis merupakan salah satu cara dari keempat keterampilan berbahasa
yang mempunyai peranan yang sangat penting didalam kehidupan manusia. Oleh karena itu,
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap pelajaran Bahasa Indonesia
yaitupadaaspekmenulis
yang
dilihatdaripokokbahasanmenulislaporanhasilpengamatan,
makapeneliti melakukan observasi. Observasiinidilakukan pada siswa kelas V di SDN 7
Mataramdenganjumlahsiswa31 orang, denganjumlahsiswalaki-laki14 orang danperempuan 17
orang.Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) bahasa Indonesia di SDN 7 Mataram adalah 80
sedangkan berdasarkan hasil ulangan harian dari 31 orang siswa, rata- rata menunjukkan hasil
belajar yang belum mencapai KKM yang telah ditentukan, yaitu 65% siswa yang sudah
mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang dapat memahami konsep pembelajaran
bahasa Indonesia dan 35% siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitimelakukan penelitian tindakan kelas
yang berjudul :Penerapan Pendekatan Whole Language Komponen Jurnal Writing Untuk
Meningkatkan Kemampuan Menulis Siswa Kelas V SDN 7 Mataram Tahun Ajaran 2013/2014.
B. Rumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah
1. Rumusan Masalah
Bagaimanakahpenerapanpendekatan Whole Language komponen Jurnal Writing dapat
meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas V SDN 7 MataramTahun Ajaran 2013/2014.
2. Cara Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti ingin mengungkapkan pemecahan
masalahdenganpenerapanpendekatan Whole Language Komponen Jurnal Writing. Adapun
langkah-langkah
penerapanpendekatan
Whole
Language
Komponen
Jurnal
Writingadalahsebagaiberikut:
a. Menganalisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang dapat disesuaikan
dengan konsep pendekatan Whole Language yang akan disampaikan kepada siswa dalam
proses pembelajaran.
b. Mengkaji rancangan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang digunakan guru
selama ini.
c. Menyusun Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bahasa Indonesia dengan
menggunakan pendekatan Whole Language komponen Jurnal Writing.
d. Menyiapkan sumber, alat, dan media yang dibutuhkan dalam pembelajaran bahasa
Indonesia dengan pendekaan Whole Language.
e. Menerapkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Whole Language komponen
Jurnal Writingsesuai dengan langkah-langkah pembelajaran (siswa menulis jurnal, siswa
membaca jurnal yang telah ditulis, siswa memperbaiki penulisan yang masih kurang
tepat, siswa tampil berbicara atau bercerita didepan kelas).
f. Melakukan refleksi untuk mendapatkan perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang telah
dilakukan.
g. Mengaplikasikan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bahasa Indonesia hasil
perbaikan pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitan ini adalah untuk mengatahuipeningkatan kemampuan menulis dengan
menerapkan pendekatan Whole Languagekomponen Jurnal Writing pada siswa kelas V SDN 7
MataramTahun Ajaran 2013/2014.
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D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun
manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Siswa
Dapatmemberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan menulis
denganpenerapanpendekatan Whole Language komponen Jurnal Writing.
2. Guru
Dapatdijadikansebagai acuan oleh guru dalam proses belajar mengajar dengan
menerapkanpendekatan
Whole
Language
komponen
Jurnal
Writingdalamkompetensidasarmenulis.
3. Sekolah
Dapatdijadikansebagai bahan informasi bagi sekolah tentang kemampuan siswa-siswinya
dalam menulis dengan menerapkanpendekatan Whole Language komponen Jurnal
Writingdalamkompetensidasarmenulis.
4. Peneliti
Dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN
A. Teori Yang Relevan
1. Kemampuan Menulis
Kemampuan menulis adalahkemampuan seseorang dalam melukiskan atau menuangkan
ide atau gagasanbaik berupa pengalaman, pendapat, pengetahuan dan perasaan yang tersusun
secara baik dengan menggunakan bahasa tulis ataulambang-lambang grafis yang dimengerti
oleh penulis bahasa itu sendiri maupun orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian
terhadap simbol-simbol bahasa tersebutsehingga tujuan yang di inginkan dapat tercapai.
2. PendekatanWhole LanguageKomponenJurnal Writing
a. Whole Language
Whole Language adalah pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan bahasa
secara utuh tidak terpisah-pisah. Para ahli Whole Language berpendapat bahwa bahasa
merupakan satu kesatuan (whole) yang tidak dapat dipisahkan, oleh sebab itu
pembelajaran keterampilan berbahasa disajikan secara utuh, bermakna, dan dalam situasi
nyata (otentik)Goodman (dalam Tarigan).
b. Jurnal Writing
Jurnal Writing atau menulis jurnal adalah komponen yang dapat dengan mudah
diterapkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Jurnal merupakan
sarana bagi siswa untuk mengungkapkan perasaannya, menceritakan kejadian yang ada
disekitarnya, membeberkan hasil belajarnya, dan menggunakan bahasa dalam tulisannya.
B. Penelitian yang Relevan
PertamapenelitianEndang Purwati (Skripsi:2010) yang berjudul“Peningkatan Kemampuan
Menulis Melalui Penerapan Pendekatan Kontekstual dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
siswa kelas III SDN No. 37 Cakranegara”.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis,
bahwa dapat dilihat terjadi peningkatan keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran.
Peningkatan aktivitas siswa dari segi proses mengalami peningkatan dari siswa yang cukup aktif
menjadi siswa yang aktif dalam menerima pelajaran. Sedangkan peningkatan dari segi hasil juga
semakin baik seiring dengan hasil menulis siswa dengan masing-masing ketuntasan pada siklus I
sebesar 43% menjadi 80% pada siklus II.
Keduapenelitian yang di lakukanMuhammad Heriyanto (skripsi:2010) yang berjudul
“Meningkatkan Keterampilan Menulis Melalui Whole Language komponen Independent Writing
Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas III SDN 3 Sandubaya Kecamatan Selong
Kabupaten Lombok Timur Tahun Pelajaran 2009/2010”. Hasil penelitiannya adalah nilai ratarata mengalami peningkatan pada setiap siklus yaitu siklus I sebesar 74,19 dengan 1 siswa
mendapatkan nilai D (kurang), 14 siswa mendapatkan nilai C (cukup), dan 21 siswa
mendapatkan nilai B (baik), kemudian pada siklus II nilai rata-rata siswa sebesar 86,48 dengan 1
siswa mendapatkan nila C (cukup), 7 siswa mendapatkan nilai B (baik), dan 28 siswa
mendapatkan nilai A (sangat baik).
C. Kerangka Berpikir
Mata pelajaran bahasa Indonesia berlangsung di sekolah dasar sekarang ini masih ditemukan
jauh dari kondisi kehidupan nyata dan kurang bermakna untuk anak. Didalam proses
penyampaian pesan pembelajaran, siswa tidak terlalu mampu untuk menerima dan memahami
materi yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan materi
bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
Kurang terampilnya siswa dalam mengembangkan keempat aspek keterampilan berbahasa
menyababkan pelajaran bahasa Indonesia yang seharusnya menyenangkan ternyata jauh dari
yang diharapkan. Ini disebabkan karena di sekolah, pada umumnya guru mengajarkan
keterampilan berbahasa dan komponen bahasa secara terpisa yaitu membaca diajarkan pada jam
yang berbeda dengan menulis.
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Berdasarkanuraiantersebutmakadiharapkandenganpendeketan Whole Language yang
manyajikan pengajaran bahasa Indonesia secara utuh, tidak terpisah-pisah sasaran akhir
pendektan ini adalah peserta didik mampu dalam menulis jurnal (dalam bentuk laporan hasil
pengamatan)
sesuai
dengan
pengalaman
ataupun
pengamatan
yang
telah
dilakukanolehsiswadapatmeningkatkankemampuanmenulissiswa.
D. Hipotesis Tindakan
Jika pendekatan Whole Language komponen Jurnal Writingdilaksanakan dengan optimal
makadapat meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas V SDN 7 Mataram Tahun Ajaran
2013/2014.
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BAB III
PELAKSANAAN PENELITIAN
A. Setting Penelitian
1. Lokasi Penelitian
SDN 7 Mataram yang terletak dijalan Airlangga No. 5Kota Mataram.
2. Waktu Penelitian
Penelitian TindakanKelas (PTK) telahdilaksanakansesuaidenganrencana yang
telahdibuat. Adapunwaktupelaksanaanpenelitianuntuksiklus I yaitupadahariKamis,
tanggal 23Januari 2014, danuntuksiklus II dilaksanakanpadahariRabu, tanggal29Januari
2014 pada semester II KelasV di SDN 7 Matarampada tahunAjaran 2013/2014.
B. Subjek dan Observer Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V di SDN 7 Mataram dengan jumlah
siswa sebanyak 31 orang yang terdiri dari siswa laki-laki 14 dan perempuan 17.
2. Observer Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh observer yakni guru kelas V di SDN 7
Mataram yaituIbuRukiah.S,Pd.
C. Faktor yang Diteliti
1. Faktor Guru
Faktor guru yang diteliti dalam penelitian ini adalah aktivitas guru dalam
melaksanakan proses pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan pendekatan
Whole Language komponen Jurnal Writing.
2. Faktor Siswa
a. Aktivitas siswa dalam mengikuti proses pembelajarandengan penerapan pendekatan
Whole Language komponen Jurnal Writing.
b. Hasil belajarsiswa setelah mengikuti proses pembelajaran dengan penerapan
pendekatan Whole Language komponen Jurnal Writing.
c. Meningkatnya kemampuan menulis siswa setelah mengikuti proses pembelajaran
dengan penerapan pendekatan Whole Language komponen Jurnal Writing.
D. Variabel Penelitian
a. Kemampuan menulisadalahkemampuan siswa dalam menuliskan jurnal (dalam bentuk
laporan hasil pengamatan) berdasarkan pengalaman atau pengamatan yang pernah
dialami dan dirasakan oleh siswa di lingkungan sekitarnya dengan menggunakan pilihan
kata dan ejaan yang disempurnakan (EYD).
b. Pendekatan Whole Language
Pendekatan Whole Language adalah pendekatan yang menyajikan pembelajaran bahasa
yang utuh yang merupakan satu kesatuan baik dari tata bahasa maupun keterampilan
berbahasa. Dalam penelitian ini penulis mencoba menulis jurnal, membaca jurnal,
memperbaiki jurnal dan kemudian tampil membaca di depan kelas berdasarkan jurnal
yang telah ditulisnya.
c. Jurnal Writing
Jurnal Writingmerupakan sarana yang aman bagi siswa untuk mengungkapkan
perasaannya, menceritakan kejadian yang ada disekitarnya, membeberkan hasil
belajarnya, dan menggunakan bahasa dalam bentuk tulisan.
E. Rancangan dan Langkah-langkah Penelitian
Adapun rencana Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang diperkenalkan oleh Kurt
Lewin ialah bahwa dalam satu siklus terdiri dari empat langkah yaitu: (1) Perencanaan
(planning), (2) Tindakan (acting), (3) Observasi (observing), dan (4) Refleksi
(reflekting)Iskandar (2012: 48).
5

F. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah tes dan
pengamatan atau observasi.
G. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumennt pengumpulan data dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini
termasuk pada tahap pengamatan atau observasi.
H. Teknik Analisis Data
1. Data aktivitas guru
Data aktivitas guru dianalisisdengancarasebagaiberikut:
a. Menentukanskoraktivitas guru untukmasing-masingindikatoryaitu:
1). Skor 4 diberikan jika indikator dilaksanakan dengan sangat baik
2). Skor 3 diberikan jika indkator dilaksanakan dengan baik
3). Skor 2 diberikan jika indkator dilaksanakan dengan cukup baik
4). Skor 1 diberikan jika indikator dilaksanakan dengan kurang baik
2. Data aktivitasbelajarsiswa
Untuk menentukan data hasil observasi aktivitas siswa secara klasikal dalam
pembelajaran dilakukan dengan menilai setiap indikator dari setiap aspek yang dinilai
dengan mengikuti aturansebagaiberikut:
a. Skor 4 diberikan jika S ≥ 75%
b.Skor 3 diberikan jika 50% <S ≤ 75%
c. Skor 2 diberikan jika 25% <S ≤ 50%
d.Skor 1 diberikan jika S ≤ 25%
3. Data hasilbelajar siswa
a. Adapun data hasil belajar siswa dianalisis dengan menilai hasil karangan siswa.
P=

∑
∑

Keterangan :
P = Ketuntasan klasikal(sumber : Aqib, dkk,2009: 41)
Jika KK ≥ 85% maka belajar dikatakan tuntas klasikal, dan
Jika KK <85% maka belajar belum dikatakan tuntas.
b. Untuk mengetahui nilai rata-rata kemampuan menulis karangan siswa di kelas V
SDN 7 Mataram dengan penerapanpendekatanWhole Language komponenJurnal
Writingdipergunakan rumus sebagai berikut:
∑
=
Keterangan:
M
= Nilai rata-rata hasil belajar siswa
∑
= Jumlah seluruh skor
N
= Jumlah individu.(NurkencanadanSunartana, 1990: 174)
I. Indikator Keberhasilan
a. Aktivitas guru dikatakanmeningkatapabilaskoraktivitas guru minimal berkategoribaik
b. Aktivitas
belajar
siswa
dikatakan
meningkat
apabila
skor
aktivitas
siswasecaraklasikalminimal berkategori aktif.
c. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat jika siswa telah mencapai skor rata-rata 
70 sesuaidenganKriteriaKetuntasan Minimal (KKM) dan persentase ketuntasan klasikalnya
(KK) 85% darijumlahsiswa yang mengikutievaluasi.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HasilPenelitian
1. Siklus I
- Jumlah skor aktivitas guru sebesar 15dengan kategori Baik.
- Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 55 dengan kategori aktif.
- Nilai rata-rata hasilbelajarkemampuanmenulisadalah 77, darijumlahsiswa yang
mengikutites,
hanya25
orang
yang
tuntassedangkansisanyayakni6
orang
tidaktuntassehingga ketuntasan klasikal yang dicapai hanya80%. Hasil tersebut kurang
dari target KKM yakni 70 dan ketuntasan klasikal 85%.
- Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka penelitian dilanjutkan ke siklus II
2. Siklus II
- Jumlah skor aktivitas guru sebesar 19dengan kategori Sangatbaik.
- Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 72 dengan kategori Sangataktif.
- Nilai rata-rata hasilbelajarkemampuanmenulisadalah 74, darijumlahsiswa yang
mengikutites, hanya 28 orang yang tuntassedangkansisanyayakni 3 orang
tidaktuntassehingga ketuntasan klasikal yang dicapai hanya 90%. Hasil tersebut
telahmencapaitarget KKM yakni 70 dan ketuntasan klasikal 90%.
- Hasilterebuttelahmenunjukkkanadanya peningkatan hasil dari siklus I ke siklus II serta
telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian dihentikan pada
siklus II.
B. Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis data yang di peroleh dari siklus I dan siklus II di atas,
dapat disajikan data secara keseluruhan yang dapat diamati yaitu hasil observasi aktivitas
siswa, hasil observasi aktivitas guru dan hasilkemampuanmenulissiswa pada tabel
perbandingan siklus I dan siklus II di bawah ini:
Tabel 4.9
Perbandingan Hasil Observasi dan Evaluasi Siklus I, II
No
Jenis Data
Siklus I
Siklus II
1. Observasi Aktivitas Guru
a. Jumlah skor
15
19
b. Kategori
Baik
Sangat Baik
2. Observasi Aktivitas Siswa
a. Jumlah skor
55
72
b. Kategori
Baik
Sangat baik
3. Hasil Kemampuan Menulis Karangan Siswa
a. Nilai rata-rata
77
90
b. Persentase
80%
90%
ketuntasan klasikal

Peningkatan
4

17

13
10%
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Adanya peningkatan aktivitas guru, aktivitas siswa dan nilai rata-rata kelas maupun
ketuntasan klasikal secara berturut-turut dari siklus I, II selama penerapan pendekatan Whole
Language Komponen Jurnal Writing pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis.
Hal ini terlihat dari skor aktivitas guru dari 15 dengan criteria baik pada siklus I menjadi 19
dengan criteria sangat baik pada siklus II, kemudian skor aktivitas siswa dari 55 dengan
kategori aktif pada siklus I menjadi 72 dengan kategori sangat aktif pada siklus II dan nilai
rata-rata kelas sebesar 77 di siklus I menjadi 90 di siklus II dan peningkatan ketuntasan klasikal
dalam kemampuan menulis sebesar 80% pada siklus I menjadi 90% pada siklus II.
B. Saran
Adapun saran yang ingin di sampaikan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagi Siswa
Diharapkankepadasiswauntukmengembangkankemampuanmenulisdenganpenerapanpendekat
anWhole LanguagekomponenJurnal Writing.
2. Bagi Guru
Diharapkan kepada guru untuk dijadikan sebagai acuan dalam proses belajar mengajar
dengan penerapan pendekatan Whole Language komponen Jurnal Writing dalam kompetensi
dasar menulis.
3. BagiSekolah
Diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan informasi bagi sekolah tentang kemampuan
siswa-siswinya dalam menulis dengan penerapan pendekatan Whole Language komponen
Jurnal Writing.
4. BagiPeneliti Lain
Peneliti yang ingin mengkaji tentanghal yang sama diharapkan untuk mengkaji secara
lebih mendalam mengenai pendekatanWhole Language komponen Jurnal Writing ini, serta
kekurangan-kekurangan pada penelitian ini diharapkan dapat diminimalisir agar
mendapatkan hasil yang lebih baik.
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